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UvEDENÍ Do vÝVoJE LITERATURY oD PoČÁrrÚ
PO DOBU HUSOVU

Souvislý vyvoi naší literanrry psané jazykem českým můžeme sledovat od
konce 13.století,avšakslovesnépamátkynapsanéprokulturnípotřebynašichpředků
staroslověnsky a latinsky posunují iejí stáří daleko nazpět, až do století devátého.
S hlediska literárně historického není sporu o to, že i tato staroslověnská a latinská
ďla patří do dějin českého písemnicwí. Rozhodujícím nebyl totiž v době jejicb
vzniku iazyk' kteým byla napsána'nýbů to, komu byla určena. Abychom pocho-
pili tento na první pohled snad podivný zjev, je třeba si uvědomit, že písem-
nicwí bylo v prvních staletích našeho literrírního vyvoje vylučnou oblastí kněž-
stva _ už proto' že teprve křeséanswí k nám přineslo znalost písma a znalost písma
byla omezena vlastně jen na duchovní - a duchovenstvo' i když cítilo česky,
pochopitelně užívalo v literatuře jazyk.a bohoslužebného, napřed staroslověn-
štiny' později latiny' protože psát tímto jazykem bylo mu nejbližší.

Jioé společenské vrstvy znalost pÍsma nepotřebovaly; nesmíme se tedy na ieiich
',negramotnost.. dÍvat dnešrúma očima a posrrzovat poďe toho soudobou kulturď úroveň
v našich zemích. Ani administrativnl a právní ávot oné doby nepotřeboval psanou formu
jazyka.

V naší literatuře od nejsarších dob až po dobu husitskou odráůí se drama-
tický vývoj několika staletí. Jsou to staletí, v nichŽ se upevňoval feudrílní řád
a v nichž doztávaL k své první krisi'je to doba,v níž se na naší půdě vystřídal
spisovný jazyk staroslověnský' latinský a českn nehledíc k němčině, která byla po
jistou dobu kulturním iazykem části naší šlechty' ale byla to také doba' v níž se
prudce rozvíjela česká kultura i spisovný jazyk český. S tímto vyvojem se pocho-
pitelně měnilo i začlenění literatury do společnosti' měnily se její úkoly i umělecké
plostředky. Není tedy možno podat úvodní výklad o literatuře 9. _ 14. století
iako o jednotném celku, nýbrž je třeba si všímat jednotlivych období.

I

Literrární život sevnašich zemích začináv9.stoletínaVelké Moravě ve spoji-
tosti s křeséanskou misí soluňských bratří Konstantina.Cyrila a Metoděje. Kře.
sťanswí k nám pronikalo sice jiŽ dříve, a to z qýchodu í ze západu, ale literární
tvorbou se neprojevovalo. Její zríklad poiožili teprve Konstantin a Metoděi;
uvedli slovanský obřad do bohoslužby a tím urychlovali pronikání nové ideo-
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logie' na níž měla knížata záiea, neboť křesťanství iakožto ideologie vyhraněně
feudální podporovalo upevňování feudá'lních vztahů a vzrůst kníŽeď moci.
Slovansky raz křesťansM šířeného oběma,,věrozvěsty.. byl přeíevším oporou proti
hospodrířs\ýrn a politickým vybojům vychodofrancké říše,které šly souběžně s pro.
nikáním západního křeséansM šířeneho franckými kněžími. Současně však srozu.
mitelnosd tohot.l slovanského jaz}''ka ve srovnríní s latinou a ieho přijímráním
jako jazyka domácího, iakož i rtrn,že se takovyto iazyk vyromal jazy'ku latinskému
a řeckému' sílilo nrírodnostní uvědomění české; tak přispívďa staroslověuština
k rychlému vyváření české nrírodnosti.

Velkomoravská říše se brzo po r. 900 rozpaďa pod náporen Maďarů, ale
staroslověnská vzdělanost u nás tím nezmize|a,neboť byla iiž zakowena v Čechách,
kde se od 10. stoled uoářelsilný feudální stát přemyďovský. Sociální, hospod'ář.
shý a politiclcý vyvoi zde byl poměrně rychlý; do konce l1. století nové hospodář-
ské formy úplně vytlačity zbytky saých forem, ale souběžně s iejich vítězswím
bylvytlačen slovans\ý obřad a spolu s ,m i staroslověnština z úkolu spisovného
jazyk^. Latina' která se k saroslověnštině přidružila jako spisormý iazyk snad již
v pnmí polovině l0. stoled úplně opanovala pole na víc nď sto padesát let. Jeií
vzrust doprovázelo zesilovríní významu kněžswa, které se postupně osamostatňovalo
od ávislosti na světslcých feudálech. Vrswa šlechticů se stávala novým činitelem
ve 12. stoled' kdy byl feudalismus iiž plně zakowen; literárního života se však
donrd nezúčastňovala, zasahovala jen do žívota výwarného, cbarakterisovaného
t. zv. románsbým slobem.

Nová vyvojová' fáne v hospodářském, sociálním a politickém Životě na.
stává na počátku 13. stoled, kdy Přemysl otakar I. zakládá mocný feudální stát
a kdy feuďální řád přechrizí ze svého období raného do období wcholného. Souběžně
s tímto vy.vojem nastrává přelom i v životě kulturním. Nová fáne, do níž feudalismus
vsnrpuje, ie charakterisována v literárním životě rostoucím zá$a=m šlechty o lite.
raturu' a to se projevuje v literárním vyvoji jako postupné zesvětštění literatury.
Zde měla významnou úlohu literatura psaná německy, které holdoval v druhé
polovině 13. stoled přemyslovský dvůr a ěást české šlechty. Ke konci 13. stoled
však pozoruieme v literárním životě začÁtek nového procesu' úsilí o literaturu
psanou česky. Proto je třeba novou qývojovou fázi české literatury hledrt aŽ zde.
S hlediska vývoje literatury psané česky končí npí doba příprav a nastává doba
rozvoje staré literatury české. V této kapitole se budeme zab,ývat onou dobou
,,přípratmou6(.

Jaké bylo postavení literatury v této době literárních počátků?
Rozhodující vliv zde mělo nepocbybně to, že ideologická nadstavba nebyla

pro středověkého člověka diferencoviína a splyvala s nábožensMm, jeŽ pohlcovalo
do sebe vlastně všechny iejí formy. Za této situace byla literrární tvorba pocho.
pitelně soustředěna do rukou duchormích a měla náboženský táu, takže se písem.
nicM mohlo uplatnit jen v poměrně úzce vymezené oblasti a představovalo
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tvorbu určenou ien malému zlomku obyvatelswa. Výluěnost této literárď worby
byla ieště zesiloviÍna tí,m,že kněžswo mělo vlastně výhradní právo na vzdělání a na
školství; školy byly zÍizovány zpravidla při sídlech biskupů a při klášteřích a slou.
žily výlučně potřebám duchovních' hlavně výchově kněžského dorostu.

Přesto však nelze prostě říci, že by byllid z účasti na písemnictví zcela vylou.
čen. U staroslověnské worby mělo iistě svůi význam už to, Že byta lidu aspoň
zčásti srozumite|ná, a dríle nesmíme zapomínat, Že část litenírní worby latinské
počítala s lidovým publikem aspoň druhotně, neboť některé latioské texty (legendy'
kázánl) se zapisovaly s předpokladem, Že je kněžswo bude vykládat lidu v národ-
uín iazy'ku. o literatuře lidové v pravém slova smyslu zde však mluvit nelze,
a to ani tehdnkdý š1o o ďla psanr{ saroslověnštinou lidu srozumitelnou; Iid stál
stejně stranou literatury staroslověnské iako latinské, neboé tato tvorba z lidu
nevyrůstala a - i když gg 5 ním zěásti pďítalo jako s publikem - písemné pamáťry
se k němu neobracely přímo, musel mu je někdo zprostředkovat. Lid měl však
svou vlastní slovesnost ústní. o existenci této slovesnosti náme sice bezpečné
zptávy, ale iinak po ní nemáme stop kromě ápisů některýcb lidových pověstí
u pozdějších kronikářů.

Duchovní byl zprvrr naprosto závislý na knížeti, resp. světském feudálu, byl vlastně
ieho služebníkem. Uvolňování z této závislosti probíhá tepťve v 12. stoled' kdy se
duchovní oddělují postupně odsvětské moci. Tomuto oddělovánt od laiků napomáhalo
mimo jiné přijímání pod oboií způsobou, které bylo dřlve obecné' ďe nyď se stává výsadou
kněžswa' a kněŽské bezŽensM. Celibát měl ovšem i vý,nam hospodářslý' neboť zabraňovď
děleď drkevnÍho majettu a posilovď tím úsilí clrkve vymanit se z moci státní.

S kněžslcým rázem nejstaršího dochovaného písemnictví souvisí i povaha
parrátek. První samosatrě vzniklé texry na naší půdě se váŽí k potřebám nábo.
žensM a církve. Jsou to legendy' duchormí písně a kÁzáni.

I*s",,dy byly skláďány staroslověnsky a pozděii latinsky a slouŽily iednak
potřebám liturgickym (předčítání světcova Životopisu patřilo k jeho uctívání)'
iednak měly cíle praktické; obracely se k věřícím, aby na ně vychowě prisobily'
ale veďe toho měly získávat poutníky pro chrámn v nichž se chovaly světcovy
ostatlšy' nebo měly přímo rríz propagačně obranný (egendy hájící staroslověnskou
bohoslužbu). Poďe toho, zda se legenda obracela k lidu nebo k feudálům či kněž.
stvrr, měnil se ovšem jeji rán. Proto v některych legenďách pronikají zřetelně
prvky poukazující k lidovému publiku' v iinýcb prvky poukazujíď k publiku
fgudálnímu. Jejich látka nebyla také z počátku přesně oddělovrána od kronikářského
ápisu; konika splyvala s legendou.

htchol)ní zpěÚy _pokud víme- byly původuě skláďány jen saroslověnsky;
samostatné duchovní písně latinské \ze u nr{s bezpečně datovat aŽ později. Bylo to
dríno tím' že samosatně složené latinské duchovní písně se mohly uplatnit jen
v kněžském prostředí; v kostele by jejich užid ohrožovalo iednotnost latinské
liturgie' o niž církev usilovala. Proto se aké dochované latinské duchovní písně
českého původu uplatnily nejprve jako hymny v breviářích a pak iako tróp5 jď
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tvořily úvod, vložku nebo doplněk pevných a neměnnýcb částí obřadu, takže
vlastně nepatřily do liturgie, byly ien její volnou částí.

Staroslověnsky i latinsky byla skláďánatéŽ fuizdní. V tomto literrírním drubu -

na rozdíl od legend _ byl propagační ď nezastřenn zievlý. Kázání byla určena
kněžstvu i laikům a podle publika se říďl iazyk, v němž byla pronrášena. Avšak i M.
zání pronášená česky byla zapisovrána pro potřebu duchovních jen latinsky (na př.
některá zképáni v latinsky psaném homiliáři Opatovickém z poloviny 12. století
byla zřejmě pronášena česky).

Záhy se kronikářská legenda rozlišila ve vyhraněnou legendu a v světské kro.
nikářswí, dějepisectoí, a to zprvu v podobě letopisů' vedených latinsky' které si
nektadly literární ďe a byly pouhým chronologickým záarranem,. Na počátku 12.
století však na ně navazuje Kosmas, iehož kronika ie psána se zřetelným záměrem
podati ďlo umělecké a stojí plně na výši soudobé latinské literatury.

Čestina však až do konce 13. století nebyla jazl''ken písemnictví. Ústní tra.
dicí církevních škol se sice udržovaly v povědomí české texty potřebné pro nábo-
ženský život církve, navazuiící snad na starší tradici liturgickeho iaz.yka staroslověn.
ského (moďitbn různé formule, úryvky bibQ, česky se kázďo, a také v prámím
a spnávním životě měla čeština své místo, kněžsky ráz písemnictví však nevywá.
řel předpoklady pro širší uplatnění češtiny v literatuře.

Pokusíme se n1mí charakterisovat tuto worbu poněkud podrobněii.
Literaflrra psaná pro kultuÍní potřeby našich předků jazykem staroslověn.

skýml byla dosti bohatá a - iak již bylo naznačeno - neomezovala se pouze na tex.
ty sloužící výlufuě bohoslužebné potřebě, ale zahrnovala i literaturu legendární'
t. zv. hagiografii. V této hagiografické worbě lze pozorovat i iisty vyvoi. Neistar-
ší vyprávění o věroaněstecb, Žiaot Konstatltinůa a Metoilějůo (dříve zvané legendy
pannonské), zcela zřeimě áviseií na hagiografii byzantské (Život Konsantinův
na př. zachovává typické byzantské komposiční schema) a jsou dokladem vyspěleho
kulturního prostředí na Velké Moravě. Naproti tomu Žioot saatého Vticlatla (t. zv.
Prrmí staroslověnská legenda o sv.Václavu) odtišuje se odŽivotu Konstantina aMeto-
děje struč:ností a komposiční prostotou. Přitomvšaklze sotva říci, že bytato změna
ve volbě forr:rrílních prostředků byla dána neznalostí byzantské literatury v českém
prosďedí, neboť bohoslužebné zpěoy ke cti Vticlaaoaá opět připomínaií svou slo.
žitostí vzory byzantské a vŽívotésv.Václava je zřetelný ohlas byzantslcých modliteb.
Struěnost a nesložitost této skladby byla dána nepochybně tím, že šlo jednak
o legendu breviářovou, jednak o legendu kronikářskou.

Veršované památky připínající se k typu verše byzantského jsou itž mrezí
nejstaršími staroslověns\ými texty. Veďe stop v moďitbách (na př. v Sinajském
Euchologiu nebo v Kýevských listech' ieiichž latinská přeďoha byla prozaická) patří
sen' Proglaso (předmluva k překladu evangeliáře)' který se připisuje Konstan-
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literatury psané na naší půdě staroslověnsky qÍsuií se zřetelně dvě fáze,velkomo-
ravská a česká; stručnost výkladů nás však vede k tomu, že zde o obou těchto fázích pojednáváme
pohromadě.
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tinu-Cyrilovi nebo Metodějovu žaku Konstantinovi Prěslavskému. Několik syla.
bických veršů je vsunuto i do Životu Konstantina a Metoděje.

V přemyslovských Čechách se ovšem staroslověnská literatura vyvíiela
za zlačně jinýcb podmínek, než tomu bylo na Velké Moravě, neboť se brzo octla
v prudkém boji s latinou, Za této situace se ovšem nemohla isolovat od literatury
latinské a vyrovnávala se s ní, jak ukazují na př. překlady z latiny do staroslověn.
štiny; o síle staroslověnské literární worby svědčí zejména překlad literárně nríročné
latinské legendy o sv. Václavovi, zvané Gumpoldovy ( Druhri staroslot)ěnskd legenda
o szs.Vciclaau).

Neivýmluvnější svědecwí o houževnatosti staroslověnské tradice poďává pí.
seň' Hospadine, pornilui ny, snad původně staroslověnská, která se dochovala
v počeštěné podobě a byla zpivána naším lidem po staletí. O tom, že vznikla ještě
v době, kdy staroslověnská literatura kvetla, svědčí několik staroslověnských
prvků v jejím slovníku. obsahem srných proseb (mír a hojná úroda) rrkazuie,
Žev ni promlouvají zájmy člověka, pro něhož hlavním zdro|em obživy byla půda.
To jen potwzuje její stáří' stejně jako prosty nerymovaný verš.

O Životnosti staroslověnské literatury u nás svědčí i to, Že máme ieště v pozdrúch
glosách Vídeňských a Svatořehořských (okolo r. 1200) lexikálrú stopy staroslověnské
a Že staročeské názvosloví náboŽenské je v podstatné části shodné se staroslověnským. To
vše ukazuje' že se ďouhou dobu drŽela jista staroslověnsM lexiMlrú vrstva pro potřeby nábo-
Ženské a že užit1 češtiny v literatuře bylo podporováno těmito jazykoqimi prostředky.

Nejstarší památky latinské literatury, samostatně vzniklé u nás, isou legen.
dy o českých světcích, připomínající stručností a prostotou soudobé legendy
staroslověnské. v dalším vyvoii se však tato prostota opouští a vznikají skladby
sloŽitější. Neď sice iednoty v názoru na to' zda s|ožitá a literárně velmi náročná
legenda,t.řeč. IGistidnoaa oYácLavovi a Ludmile vznikla již ve století desátém,
nebo zda jde o památku mladší (snad až ze století čtrnáctého)' ale o rychlém
rozvoji latinské literatury svědčí veršované zpracování Žiaota sa.Vojtětha.z |I.
století, zak|ádajici se na legendě napsané v ltalii Vojtěchovym současníkem
Kanapariem. Prozaická latinská legenda bylavěnována zakladateli Sázavského kláš-
tera szr. Prokopoai.

Největším dílem latinské literatury je však Kosmooa l(ronika českd. Toto
dílo se nesnažilo podat jen chronologic\ý záznam událostí a zůstat letopisem
místnflro dznamu, ale zájem kronikářův se vztahuje na celé Čechy. Kosmas
měl evropský rozhled a stál na rryši soudobé vzdělanosti. Svou kroniku pojal jako
dílo umělecké. Známky veliké slovesné kultury jeviuž jeho řeč, která je stylisticlry
propracovaná a mnohowárná. Kosmův sloh je epicky klidný' někde však qružívá
prostředků řečnic\fch. Zejména jemně je propracována rynnická stránka jeho
ptózy.

Latiny pouŽívali vzdělanci po celý další vývoi naší literatury, i tehdy, když převláďa
literatura psaná česky. Přiliš by nás však odvádělo, kdybychom se dále zabývali latinskou
literaturou českého původu podrobněji; omezili jsme se proto jen na díla základního významu.
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Ze slovesné worby v českém jazyce nás došly jen nepatrné zbytky' ty však
svědčí o značné slovesné kultuře. Dobře stylisticky zvládnuty jsou jř nejstarší
české texry potřebné k náboženskému životu. Aé už jde o modlilóy (otčenáš,
Desatero, Věřím v Boha, pak Zdrávas aZdtávas královno) nebo o nejstarší překlady
euangelidřů a žaltdře, všude se jeví vysoká slovesná kultura, nemyslitelná bez slo.
vesné tradice.

Tuto tradici za|oži|o duchovensťvo, které vytvářelo pro lid texty potřebné
k náboženskému životu již dlouho před vznikem písemnicwí. Šlo o slovesnost
tradovanou ústně, kterou však - jak jlž bylo řečeno - nelze klást do stejné rovi:ny
s ústní slovesností vywářenou lidem a odrážející jeho život; na druhé straně by
však nebylo správné tuto slovesnost vyťvářenou duchormími podceňovat, neboé
dala zríklad tradici, na ntŽ bylo možno budovat dále. Bez ní bychom na př. sotva
pochopili vznik původně tříslokové Saatoodclaoské písnž složené asi koncem
12. století. Píseň byla zpívrína naším lidem stejně iako píseň Hospodine' pomiluj ny.
V iejím obsahu se zřetelně odráůí doba, kdy se feudalismus již plně rozvinul.
Poukazuje k tomu nejenom to, že je světec v písni pojímán jako feucální vládce,
ale i touha prosebníkova dostat se po smrti do ,,nebeského dvorstva..; takové
představy byly sowa možné před koncem 12. století. Tuto chronologii powrzuie
i forma písně hlásící se k latinské metrice.

o plodné slovesné tradici svědčí také t. zv. ostrorsskó píseň zaěínjicí veršem
Sloao do saěta stzsořenle (ostrovskou ie nazývána podle toho, že byla - někdy
v letech 1260 až' Izg0_zapsána do kodexu ostrovského kláštera). Tato šestnácti.
veršová skladbička zpracovává myfus vykupitelského Kristova díla; na rozdíl
od písně Svatováclavské však nezlidověla - snad ploto' žejejí obsah je náročnější'
nebo ploto' že nešlo o skladbu určenou ke zpěvu.

II

Nové období ve vyvoji naší literatury nastává ke konci 13. století, kdy se zaěinát
literární worba psaná česky, která stále mohutní. Změly v hospodářské základně'
jejícbž projevem ie tento literární vyvoj, byly provedeny již dříve' někdy v třicáých
letech, kdy feudalismus přešel do své druhé vývojové fáze a feudrlismus raný byl
vystřídán feudalismem vrcholným. Daleko rychleji neŽ literatura reagovala na tuto
změnu architekfura (gotickým slohem), ale jen zdánlivě. Vznik česky psaného
písemnictví a jeho rozkvět je další vývojovou flízí jiného procesu' totiž zesvětštění
literatury, atazačiná u nrís zhruba současně s prvním rozvojem gotického slohu.
Tato laicisace však probíhala mimo spisovnou češtinu, a to proťo, že se panovnic.
ký dvur a část šlechry zača|y zajimat o literaturu psanou německy. Spisovná čeština,
která mohutní od konce 13. století, musela proto bojovat ua dvě strany' jednak
proti tradiční latině, jednak proti nově vznikající literatuře německé.

období vrcholného feudalismu je nutno - jak s hlediska qfvoje sociálďho,
ak i literárního - rozdělit na dvě fáze, mezi nimiž tvoří hranici zhruba čtyřicátá
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léra |4. století' tedy doba nastoupení Karla IV. V Krrlově době totiž zrčíní první
velká krise feudalismu (která vytistí později v husitské revolučoí hnutí). Tím je
literatura stavěna před nové úkoly: iestliŽe v době do čtyřicáýcb let probíhal
proces zčeštěď literatury, v druhé polovině 14. století vedle něho probíhá proces
novy' úsilí o to' aby se literatura stala majetkem lidu a mluvčím ieho zájmů; a jestli.
Že aŽ do poloviny století jediným nositelem literatury vedle duchovního je šlechtic'
nyní s ním zaěIná soutěžit měšťan a ve svých nejpokrokovějších dílech se[teratura
stává mluvčím zájmů lidoqých mas.

Protože šlo o změny podsatné, které se výrazně projevily i v umšlecké stránce
literárďch děl' rozdělíme další vyklady do dvou oddílů.V této kapitole se budeme
abyvat pwntfání vyzrrálého feudalismu, t. i. literární tvorbou asi do čtyřicítych
let 14. století.

Literární tvorba je latinská i česká. Česká worba však postupně přestrívá mít
význam jen okraiovy; přibývá jí a rychle se rozrůsťá, takže se mění vzáiemný
poměr literatury psané česky a literatury psané latinsky.

Ve vývoji české literatury zvláště význmné místo má konec 13. stoled
a začátek 14. století, neboé v této době vzniká téměř naráz celá skupina rozsáhlých
básď epickych a první rýmovaná česká kronika. Proti starší době to však neď roz.
díl jen kvantiativní, ale především obsahový' neboé k látkím z oblasti duchovní
přistupují rozsáhlou měrou náměty světské. A právě toto rozšířeď thematiky nrím
odhaluje příčinu rychlého rozkvětu literatury: je to probuzený záýem'české šlechty
o literární tvorbu.

Protože iediným nositelem literárního života není již duchovní, ale o literaturu
se začíná zajímat i světslcý feudál, změnilo se začlenění literatury do společnosti.
Neznamenrí to ovšem, Že by se sám feudál salspisovatelem, ale literatura ie vywá-
řena pro něho' odráží ieho vztah k světu a hájí jeho záimy, Jeho postaveď v lite.
rárním životě je totiž zcelainé,než jaké bylo postaveď lidu; pokud kněžswovywá.
řelo pro lid texty potřebné k náboženskému životu, šlo o slovesné památky hájící
nikoli zájmy lidu a odrážeiící jeho myšlení'lýbrž o památky vytvářené pro lid
shora, vládnoucí wstvou - zde však ide o literaturu určenou zájmům příslušníků
feudální třídy.

Příčiny tohoto záimu feuďálů o literaturu byly dány noqými společenskými
podmínkami. S rozvojem vyrobďch sil se totiž stalo celé společenské složení
ve 13. a 14. století daleko složitějším, než tomu bylo dříve. Šlechtě vyrůstá nebez.
pečný soupeř v bohatnoucích a mohutnějících městech a za této situace šlechta
obrací svůi zájem k české literatuře, neboé i v ní hledá oporu pro svůj boj vedený
na dvě stÍany: pÍoti mohutněiícím městům, ale ároveň i proti králi.

Tento boj je veden úporně, často zbraní, a poďe toho si také vywáří tato litera-
tura svého hrdinu; je jímrytíř'bojovníkzobrazovaný - povzoru jinýchewopskýcb
literatur - postavou Alexandra Velikého. Boi šlechty s měsry a králem rní však
i svou stránku nrárodnostní; protoŽe městs\ý patriciát byl skoro veskrze německý
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a poslední Přemyslovci se obklopovali německými dvořann nabyvá boj šlechty
ploti patriciům a královi lraÍIrnoze rázu boje protiněmeckého. V tom se vývoi
šlechty podobá vyvoji duchovenstva, u něhož nacházíme projevy národnostního
uvědomění uŽ u Kosmy a jeho pokračovatelů.

Literaturu pro šlechtu vytvářeli vedle duchovních patrně spisovatelé z povo-
|ání. Neuuíme sice přímé doklady mecenríšswí k českým básníkům, ale můžeme
o nich soudit z obdobných poměrů u básníků německých, které podporovala
část české šlechty (stačí uvést na př. lana z Michalovic nebo Remonta z Lieh.
tenburka); mámeJi doloženo mecenríšswí u našich pánů k básníkům německým,
můžeme je předpokládati i k básníkům píšícím česky. Při takovémto společenském
postavení se básník dostával pochopitelně do daleko větší ávislosti na svémpubli-
ku uež básník moderní, a to se projevovalo i v jeho vztahu k světu; básník neusiluje
tak o vyjádřeď svych vlastních rrázorů, jako se spíše snaŽí před:r,ášet to, co ďrce
jeho publikum, a tak se stává mluvčím jeho myšlenek.

Naši středověcí básníci byli nepochybně literárně vzdělaní a byli obeznrámeni
se soudobou latinskou básnickou teorií. Svědčí o tom nejen to, že v našich
knihovnách isou dochovány nejoblíbenější soudobé latinské poetiky, ale i sám
rozbor literárních památek.

Zvláště charakteristický ie po té stránce prolo& v němž básrúk omlouů svou neobrat.
nost. Z takovýchto prologů (Atexandreidy, Dalimilovy laoniky) proto nesmíme v5rvozovat'
Že autoři přÍslušných skladeb nebyli na výši a že si sami své nedostatky uvědomovďi, a pfoto
ie ''omlouvď..; prology tohoto typu jsou naopak běžnou formou ucházení se o přízeň čte.
náře (captatio benevolentiae)' iak ji vywořila soudobá básnická teorie a rétorika.

Mnohé charakteristické komposiční rysy našich středověkých slovesných
památek souviseý s tím, že literární ďla byla určena k hlasitému čtení, k reciaci
Nejnápadnější z těchto znaků je komposičď jednoduchost delších skladeb (mo.
tivy se nejčastěji řaď chronologicky za sebe na způsob kroniky) a jejich rozvláč.
nost. Aby se totiž posluchač mohl v dlouhém přednášeném ďle snríze orientovat,
jeho komposice musela byt co neivíce přehledná a některé motivy se musely
častěji opakovat. (Proto ie středověké ď1o pro náš vkus často moohomluvné)
S recitačním tápem těchto památek souvisí i to, že jejich autoři rádi oslovují
během vyprávění své posluchače, ujišfuií je o pravdivosti svého vyprávění, komen.
rují děi a pod.; tyto odboěky jsou vesměs dríny tím, že autorovi šlo o přímý sryk
s publikem, s posluchači, a že se při skládrání díla vmýšlel do situace přednašeče.
Se zaměřením na hlasiý přednes souvisely ovšem také některé zvláštnosti stylistic.
ké výstavby' zejménobliba verše, o níž bude řeč dále.

Pro své zaměření na hlasiqý přednes mělo literrírní ďlo daleko menší možnost
oběhu mezi svým publikem, než jak je tomu dnes; většina publika neuměla číst,
a byla proto odkázána na prostředníka (i když byl text zapsrín). Tím se literární
dílo blížilo dnešnímu dílu dramatickému a - i kdyŽ bylo zapsáno a obíhalo iako
kniha - patřilo do jisté míry do oblasti ústní slovesnosti; předěl mezi ústní sloves.
ností a písemnicwím nebyl proto ani zdaleka tak ostrý, iako je tomu v době nové.
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Tak' jak literatura přestávala být od 13. století qýlučnou oblastí duchovenstva,
rozšiřovala se její společenská základna. Zájmy nového publika se ovšem nejýnz.
něji projevily v námětech' a proto vedle tradičních látek legendárních (které se
zpracovávaly až do 15. století) objevuje se světská rytířská epi|<a (Alexandreida)
a rovněž v lyrice se uplatňují vedle oblasti náboženské (Kunhutina modlitba,
první .Spor duše s tělem) náměty světské (Nota ot pana Viléma Zajiece);
na počátku 14. století vzniká i první ěeská kronika t. řeč. Dalimila. Pro tuto svět-
skou literaturu je příznačné, Že její níměry nemají ,,nadčasový.. ráz, jako tomu
bylo u soudobých legend, ale že se přimykají k soudobé problematice: neplatí
to jen pro Notu ot pana Viléma Zajtece a Dalimilovu kroniku, kde šlo
o zpracování nejžhavější problematiky politické, ale i pro Alexandreidu, v niŽ
byl vykreslen v podobě makedonského hrdiny ideální obraz českého krále
doby okolo r. 1300 a projevil se výrazně i vzestup českého stáfu za posledních
Přemyslovců.

Veďe literatury psané česky byla ovšem nadiile pěstoviína [teratura i iazykem
latinským; ta se soustřeďovala v klášteřích' neboť sloužila především potřebám
duchovních. Významným střediskem této literatury byl klášter Svatojirsky' v němž
se na př. skládaly jednotlivé i cýlické duchoaní písná a konrl se dramltický obřad
Návštěvy božiho hrobu. Z podnětu abatyše tohoto kláštera, dcery krále Přemysla
otakara II. Kunhuty' skládá též dominikán Kolda z Koldic parabolu o statečném
rytíři a pojednání o příbytcíchnebeských. _ Literární činnost lze však pozorovat
i v jiných klášteřích. Tak vznikla v klášteře Zbraslavském rozsáhlá kronika Petra
Žitaaského (či|i Zbraslatlskd),která byla původně zamýšlena jako oslava zakladatele
kláštera, Václava II., ale rozÍostla se na kroniku celého královswí.

Abychom mohli vniknout do zvláštností umělecké worby této doby' musíme
si především uvědomit, jak tehdejší spisovatel píšící pro šlechtické publikum
přistupovalke skutečnosti a jaký byl jeho vztah k pramenům. Po této stránce se
totiž podstatně lišil od spisovatele dnešního.

Středověké literární dílo vyjadřující feudální světový názor nebylo-a ani
nechtělo a nemohlo být- výrazem autorovy osobnosti a jeho inďviduality. Zmin;'ll'
jsme se jtž o tom,že středověký básník vyjadřovalzpravidla myšlenky svého publika.
Ale směřování k objektivitě šlo ještě dále a projevovalo se tím, že se jeho tvtirčí
úsilí soustřeďovalo jen na nové uspořádání předem daných Ptrffi, takže vlastní
spisovatelova invence byla naprosto podceňována. Středověký básník prostě
neznal původnost v moderním slova smyslu a naopak kladl důraz na prameny'
neboé samostatná invence nebudila důvěru. To bylo dáno jednak středověkou
nedůvěrou v poznávací schopnosti individua a středověkým přesvědčením o tom'
že všechno je obsaženo s konečnou platností v bibli a ve spisech autorit, jednak
postavením spisovatele ve společnosti (o němž jtŽ by|a řeě) a ústním charakterem
jeho worby. Středověk neznal ještě vlastnický poiněr k duševnímu majetku. Myš.
lenkn námět _ to byl obecný majetek. Proto také středověk neměl smysl pro osobitost
prožitku (což se projevovďo zejména v lyrice)' ani ho zv|ášt nezajirnala básní-
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kova osobnost. Není tedy náhodou, že většina naší středověké produkce ie ano.
trýmní.

Nezájem o individum znrísobený snahou podat vyprávění opřené o autority
a ,,věčné.. pravdy projevoval se ovšem vyrazně i ve způsobu zobrazoviíní světa.
Středověká feudální literatura neměla smysl pro realisticky popis skutečného
objektu. To se jasně projevilo ve způsobu, jakým se vytvářel v středověku umělec-
ký obraz. Středověk chtěl zachytit zobrazovaný objekt v jeho znacích věčných a
neměnných' a proto popisoval jen ony rysy' které pokládal za nadčasové, obecné.
Tak na př. nechtěl líčit určitého panovníka nebo rytíře s ieho individuálními
vlastnostrrri, nýbrž abstraktní postavu nadanou ctnostrni, které byly pociéovríny
jako typické pro kaŽdého křesťanského vladaře nebo rytíře, pro křesťanského vlada-
ře nebo rytíře ''vubec... Sledujeme-li však vývoi literatury v delším časovém
rozpětí, viďme, že se do písemnicwí stále proďrá směřovr{ní k realismu (Dalimi.
lova kronika). Právě zde ie třeba hledat prvky nového.

Nezájem o individualitu se projevoval i ve zmíněném již podceňování samo.
statné invence. Středověký básník netoužil po thematické původnosti, a proto bral
zpravidla hotovy námět a neměnil jei. Hledal jen způsob, jak jei lépe a krásněii
vyiáďit' a ak pro něho literatura byla po qitce uměním slova. Tím se ovšem
práce středověkého básníka vyrazně liší od práce básníků dnešních.

Výlučné soustředěrú na stránku jazykovou vjnzně proniká ze středověkých poetik,
v nichž je strárůa ulnazová probrárra do podrobností, o iahých se dnešnlm poetikám ani
nezdá, ale 9tázky výstavby thematické isou naprosto zanedbávány. Středověk o ně prostě
neměl ájem.

Roáodujícím činitelerr pro formu literárního ďla bylo v první řadě to'
že ďlo nepředpokládalo (i kdyŽ bylo zapsáno) vnímání zrakem (tichou četbu

,pro sebe..),lýbtž vnímání sluchem. Proto muselo byt složeno tak' aby bylo
dobře uzpůsobeno pro hlasiqý přednes. To se projevilo ve snaze vyuŽívat co nei.
více rytmických a eufonických možností jazyt<a' taýže ů do poloviny 14. stoled
byl normálním vyrazovým prostředkem literatury verš a ještě dlouho potom'
když už vznikla krásná i odborná ptóza, udržoval si verš oblibu. Důvody tohoto
zvláštního postavení verše byly ďány steině ájmem recitátora jako posluchače;
v první řadě šlo snad o důvody mnemotechnické, ale je nesporné, že veršová forrna
usnadňovala i posluchači vnímání. Proto také měl verš širší uplatněď' než jaké
nná dnes. Jestliže dnes verš (jakožto typisovaoá forma emocionálně zabarvené
řeči) bývá těsně spjat s obrazy lyrickými' nebylo tomu tak v době' o níŽ mluvíme;
tehdy byl verš spjat vlastně s uměleckým obrazem vůbec, byl znakem,,literárnosti..
jazýovébo projevu.

To však neznamená, že by se rozdíl mezi lyrikou a epikou neprojevoval
ve výběru jazykovych prostředků. Větší emocionálnost lyrického projevu se vyzna.
čovala slokou a zdůrazňováním eufonie. Sloka byla pro tehdejší lyriku stejně
charakteristická, jako je pro dnešní lyriku verš. Epika naproti tomu normálně
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vžíva|a verše poměrně chudého po eufonické stránce, rrmicky méně vyhraně-
ného, a byla psána většinou nestroficky.

obdobný rozdíl jako mezi lyrikou a epikou byl v mezích epiky mezi díly
zpracovávajícími cizí látky a veršovanou Dalimilovou kronikou, neboé forma této
památky je ve srovnání s formou ostatní epiky (stejně legendární jako rytířské)
méně ,,vázaná... I to je vidět nápadně na verši, který je bezroznrěrný, t. j. nedodr-
Žuje přesný počet slabik (ač stále krystalisuje okolo schematu verše osmislabičného).
To bylo nepochybně dáno rozdílným vztahem ke skutečnosti. Legendy zobrazo.
valy abstraktní ideál křeséana tim, že líčily postavy biblické nebo postavy světců
a Alexandreida zobrazovala ideal šoudobého feudála a velmocenských ambicí
českého Státu plostřednictvím uměleckého obrazu starověkého vojevůdce, Doli-
milozla kronika však naproti tomu zobtazova|a konkretní domácí problematiku,
a to bezprostředně. Jejívztah ke skutečnosti byl tedy přímější, ideál nebyl podáván
oklikou, ale dílo se zab;fualo domácím česk;ým životem. Skladateli kroniky nešlo
o zobrazení epického hrdiny' nýbrž o prosté kronikářské vyprávění a v souvislosti
s ťm se měnila celá soustava výrazových prostředků. Proto také skladatel usiloval
o jazyk co nejbližší řeči,,nevázané...

Dalimilova kronika je nejprogresivnějším dílem naší literatury na počátku
14. století. Na rozdíl od Alexandreidy,v níž promlouvá bohaý feudál' v Dalimilově
kronice promlouvá drobný šlechtic, který vidí celou společenskou problematiku
iinýma očima, bližšíma lidu. Tímto pohledem ',zdola,, předznačuje literaturu
druhé poloviny století, kdy promluvilo po prvé nastupující měšéansťvo' iež s sebou
přinášelo jiný' realističtější poměr ke skutečnosti, než jalcý byl charakteristický
pro epiku feuďální.

III

od doby Karla IV. se slovesná tvorba rozrůstá do šířky i do hloubky, lite-
rárních prací přibyvá a literatura přestává být qýlučnou oblastí šlechty a ducho.
venstva' při čemž do ní pronikají vedle zájmi měšéanswa zčásti i zájmy lidu.
Tak se nyní rýsují v literatuře dvě křídla _ pokrokové, představované hlavně
měšťanskou satirou a charakteristické svou útočností, a konservativní, jež smě-
řuje k stále větší výlučnosti, obě tato křídla se nápadně liší vztahem ke skuteč-
nosti. Fro křídlo pokrokové je příznačný zájem o problémy soudobého života,
kdežto křídlo konservativní se často od života odtrhuje a směřuje pak k dí.
lůrn formalistického rázu nebo ke konvenčnosti.

Toto q'hraňování dvou křídel je důsledkem rychlého vyvoie naší společnosti'
zejména rozkvětu měst, která Se stávaií v hospodářském a postupně i v kulturním
životě stále dťrležitějším činítelem. V městech vzniká akumulací vydělků g$ghgílní
kapitál a spolu s tím se přiostřují protivy mezi patricii a městskouchudinou,která
proudila do rněst z velké části z venkova. Tak se v druhé polovině 14. století
objevuje v naší společnosti několik rozporů. Není tu pouze rozpor mezi zájmy
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šlechty a měst, ale rozpory narustají i uvnitř těchto skupin' neboé se v městech
kÍ{ži zájmy patriciů a chudiny a ve šlechtickém táboře stoií proti sobě ájmy
boharých feudálů a zájmy drobné a často zchuďé šlechty. Proti zájmům panstva
i měšťanswa stojí pak církev, jež stríle více bohatne. Tyto narustající rozpory
se ovšem vyrazně projevují v literatuře, kde stojí proti sobě na jedné straně tvorba
odtážejic|zájmy měst a lidu a na druhé straně tvorba šlechtická.

Rozvoj pokrokového křídla literatury, které předjímá literaturu husitskou,
byl urychlován nepochybně i činností lidových kazatelů, t. zv. Husoqých před.
chůdcu' představovaných u nís již v šedesáých letech Janem Milíčem z Kromě-
říže. Ti užívali k propagaci svyďr myšlenek českého jazyka' neboé mluvili přímo
k lidovým masám. V souvislosti s jejích.činností vznikala hojná literatura trak-
trátová. Srím Tonnríš ze Šdtného není bez Milíče myslitelný.

Za této sloŽité společenské a kulturní situace pozorujeme zv"ýšený záiem
šlechty o kulturní hodnoty. Tento zájem byl nepochybně vyvolán změnami, které
nastaly v životě šlechty za vlády Karla IV. Zápas šlechty o moc s městy a s panovní.
kem trvá, ale změnily se jeho formy; šlechtic, ktery iiž nemuže probojovávat své poža-
davky iako na počátku století se zbraní v ruce,mění se nyní z bojovníka v dvořana
a diplomata. Za rostoucí soutěŽe měst šlechtic opouští bojiště, jeho mravy se zjem-
ňují a rostou jeho nároky na přepych. K nové formě zápasu potřebu|e ovšem šlechtic
novou ideologickou výzbtoj a odtud pramení zqišený zájem o kulturu a literární
vzdělríní. Proto měla tak vellcý qýznam pro rozvoj šlechtické kultury i nově
zatožená universita (1348), na kterou šlechta posílá své synn aby si vzdělríním
proklestili cestu ke kariéře ve správě církevní i státní.

Na rychlý vyvoj šlechtické kultury působila i změna mocenského postavení
Čech za vlády Karlovy. Praha, která se stala hlavním městem veliké říše, měla
styky s celou soudobou Evropou; přitom pochopitelně přejímala zctziny kulturní
podněty a dríle je zprostředkovala. I zde měla jistě zvláštní vyznam universita,
iejíŽ potřeby vyvolaly také rozvoj odborné literatury latinské. Universita však
působila i na rozvoj literatury zábavlé, neboť s přílivem studentstva zdomácněla
u nás studentská (žákovská) poesie.

Str:dentský živel urychlil i pronikání lidovych prvků do písemnictví. Nejen
že se uplatnil v procesu zčešéování a zesvětšéování církevního dramatu, ale měl
vydatný podíl také na rozšíření znalosti písma, s nímž souvisela zqfšená možnost
rozšiřovat literární památlšy. Tím se zároveň, vywářd předpoklady pro vznik
a rczvoj české prózy zábavné i naučné.

Jistě v souvislosti s vysokým uěením zaěinala si všímat česky psané literatury
i středověká inteligence. Svědčí o tom na př. věnování Štitneho Knih šesteqých
byvalému rektoru pařaské university Vojtěchovi Raňků z ležova. I toto snažení
vzdělanců směřovalo však k postupnému zlidovění literatury, coŽ je nejlepe patrno
z ďla Štítného, ktery se obrací zčásti i k lidovému čtenáři. Vedle snah Štitnéno
je pro tento pÍoces zlidovění vzdělanosti příznačný i pokus Bartoloměje z Chlumce
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(mistra Klarea) o vywoření české odborné terminologie pro celou soudobou
věrlní soustavu.

V tomto prudkém vyvoji začínalo mizet i dřívější přesné rozlišování mezi
obsahem literatury psané latinsky a literatury psané česky; literatura psaná latin.
sky přestrává byt isolovrána po námětové stnínce od literatury psané česky a vedle
toho pozorujeme, že se na pole vymezené dříve literatuře latinské tlačí čeština.
Svědčí o tom stejně Jan z Holešova' ktery na konci století věnoval písni Hospodine'
pomilui ny odborný latinsky výklad' jakého se v jeho době dostávalo jen textům
latinsk1ým' jako pokus Klaretův, jímž byly vywářeny předpoklady pro vznik a
rozvoj naučné literatury psané českn a zejména průkopnické dílo Tomáše ze Štít.
ného.

Přesto se však zvláštní postavení latiny jako spisovného jazyka vzdělanců
stále ještě udrŽuje a latinsky psaná literatura se u nás rozrůstá podobně jako
tvorba česká. Pěstují se tytéž literární druhy jako dříve, ale přistupují k nim i některé
úwary nové, jako autobiografi,e Karla IV. nebo neliturgickri duchoaní písež' vyrůsta.
jící z původního pÍostého útvaru v složitou básnickou skladbu, v níž se k epickému

iádru připojují prvky reflexivní. Naučná literatura je předsavována zejména děje-
pisectzlím (Neplach' Beneš Krabice, Pulkava) a hojnou literaturou odbornou.
theologickou, filosofickou i moralisující _ vznikající z přednášek na universitě. _

Přímýrn doprovodem přiostřující se krise feudalismu jsou ndbožmskri pojedruiní,
jejichž autoři se snaŽí řešit nastávaiící krisi úsilím o reformu církevního života
(Matěj z Janova), a kdztiní přinášející kritiku soudobých poměrů. S kazatelstvím
souvisel í zájem o t. zv. exernpla, která jsou jtŽ na hranici literatury zábavné.
Z této zábavné latinsky psané literatury zvláštní zmínku zasluhuje Studentská
(žá{<ovská) lyrika, která nepoclrybně působila i na rozvoj světské lyriky psané
česky.

V literatuře psané česky představují pokrokovou vrstvu v první řadě
drarria a básnicwí satirické.

Drama se udržovalo po celé století v podobě přísně liturgické' vedle toho
však vznikaly i hry přizpůsobující se užíváním nároc{ního jazyka laickémuobecen.
styu) v nichž se uplaniovaly i prvky světské a lidové. Latinské liturgické drama
se totiž postupně poěešéovalo ttm, že se k základním zpívaným latinským textům
připojoval český překlad. Takto vzniklé české vložky se během času rozrůstaly a
přinášely i nové motivy, pro které nebyl v latinském textu podklad. A právě v ta.
kovéto dvojjazyčné hře byl po prvé v naší literatuře zobrazen všední život prostého
člověka v středověkém městě. Je to scéna z velikonočního dramatu tradičně
nazývaná Mastičkdř a líčící, jak se tři zbožné ženy na cestě k božímu brobu zasta.
ví u prodavače mastí, aby nakoupily potřeby pro balsamování Kristova těla.
Tato scéna podává pohled na svět iinýma očima, než jakyma se naň dívala literanrra
šlechtická, zde máme pohled očima člověka, který dobře zútživot lidu městského
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a ktery tento život zobtazuje bez stavovské naďazenosti' iaká pronikala na př.
v Alexandreidě. Scéna zaujme nepochybně i dnešního čtenáře sq/m humorem.
Je to humor nevázaný, místy necudný, jde však opravdu od plic.

Další vyvoi staročeského dramatu byl - pokud lze soudit z dochovaných zlomků_
rychlý (veďe tradičních her velikonočních vznikaly i hry jiné, na pÍ, k ndtku
Božího těla a snad íodnoční), ale drama bylo vázáno tradičními zvyklosuni daleko
více než epika a lyrika. Právě tím, že jistá oficiálnost středověkému dramatu
vždycky zůstala a že se hry poutaly k určiým svátkům, iejich forma do jisté míry
ustrnula. V pozdějším vyvoii pozorujeme, lg mizi nebo aspoň se omezuje paro-
distická složka a bujnost her, která byla tak příznačná pro Mastičkáře ( v mlad.
ších hrách masti&ářská scéna b1ývá docela krotká nebo úplně mizí)' ale zůstrívá
záklarlní protiklad složek českých a latins\ých iakožto nositelek části oficiální a
laické' náboženské a světské.

Přes svůj do iisté míry oficiální ráz nestiílo však drama stranou vyvojového
proudu literatury snažící se odpovídat na otázky' které byly ve své době palčivé'
a tak i do něho proníká kritika soudobé spoleěnosti. Je to vidět na př. ze scény
ve hře o Kistcau ztttrtoýchasttiní,v niž se představují ďáblové odvlékající hříšné
duše do pekel.

Tato scéna připomíná některá místa ze satir zapsaných v t. řeč. Hradeckém
rukopise (serlm satir o konšelích a řemeslnících a Desatqo kdzanie božie); ty jsou
nejprogresivnějším ďlem naší veršované literatury předhusitské doby, neboé
odhalují narustající společenské rozpory v druhé polovině 14. století a jejich
skladatel se dívá na společnost zdola, lidovyma očima. Položením děje do lido.
vého prostředí pokračují satiry ve vyvojovém proudu přerlznačeném Dalimilovou
kronikou a započatém Mastičkářem; ve srovnání s Mastičkářem nemají sice tak
dravého humoru, navíc však mají útočnost' která Mastičkáři chybí. Tím, že jsou
satiry položeny do lidového prostředí (městského a venkovského)' vyznívají útoě.
ně a znamenají rozhodný krok kupředu proti literatuře z počátku století, která se
pohybovala zpravidla na poli náboženském nebo šlechtickém a netajila se nechuú
k nižším vrswiím (A1exandreida); tím' že kritisují soudobou společnost s hledíska
pokrokové společenské Wstvy' jsou protějškem činnosti t. zv. Ilusových před.
chůdď,.

Z ostatních satir předhusitské doby zaujme dnešního čtenráře dialogická skladba
Podkoní a ždk (vzltklá okolo r. 1398) syým vylíčením prostředí staroěeské krčmy
i obou hádajících se chudríků' kteří vyníšejí přednosti svého stavu, ale při tom
sebechválou bezděky odhaluií svou vlastní bídu. Na rozdíl od satir zapsaných
v Hradeckém rukopise postrádá však tato skladba útočné společenské kritiky;
jde o báseň určenou především k pobavení. Ale i tak má svůj výz'nam pro vyvoj
literatury k lidovosti, neboé líčí lidové prostředí.

2) Ukázky z Husoqých předchůdců budou pojaty do druhého dílu našeho Výboru,věnované.
ho literatuře doby husitské.
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V epické poesii se drá sledovat dvojí vyvojová linie především v legendě,
kde veďe skladeb o cizích světcích (}iří, Markéta, Dorota) nacházíme i legendy
o světcích domácích (Prokop, Anežka) a veďe legend, jež se pohybují v oblasti
denního životz a doqýkají se některych soudobých problémů (legenda o sv. Pro.
kopu)' mríme dochovány i skladby qýlučné' jejichž problematika je abstraktď
a vzdáLená palčivým otázkrírrr soudobého života (legenda o sv. Kateřině).

Legenda o n. Prokopu je zajimavá především proto' že je v ní níbožeuská
látka zakturílněna, neboé iejí skladatel se zabývá soudobou domácí problematikou
(slovanskou bohoslužbou' znovu oživovanou v Karlově době, a česko.němechihn
antagonismem Živeným sociálními Íozpory v městech, kde proti hrstce němetÍch
patriciů stála masa městské chudiny české). Timzttácí tato legenda charakter tra-
diěně náboženský a přechazí ve vypravování rázu kronikářského a do jisté míry
útočného. Charakteristicky ie i postoj k hlavní postavě; Prokop není líčen iako
heroi a kromě toho je vykreslen jako člověk blízký svým životem lidu (i když
je to v Íozporu s historickou pravdou: Prokop byl patrně původu šlechtického)'
atakézázraky'jež jsou v legendě líčeny, isou spjaty s každodenním všedním dě-
ním. To se projevuje ovšem i v iazyku' který je střízlivy' blíží se hovorovému ja-
zyku všedního dne.

Na opačném pólu naší veršované epiky stojí legenda o sv. Kateřině, jež pÍed-
stavuje nejsmělejší pokus o exklusivní náboženskou epiku ve 14. století. Legenda
ta je dílo neobyčejně náročné uŽ proto, že se v ní stal východiskem vášnivého
dramatického děje subti.|ní věroučný problém (srov. Kateřininu disputaci s pohan-
sk]Ími učenci). Tato filosofická náročnost nejnápadněji ukazuje' že šlo o skladbu
vylučnou, ale na druhé straně je dokladem toho, že soudobý básnicky jazyk český
stačil na vyjádřeď jernností scholastické filosofie. Celá báseň je za.toŽela na spojo.
vání protilehlých prvků' je dílem spojujícím největší protiklady v novou jednotu:
srnÍt s věčným posmrtným životem, utrpení s věěnou posmrtnou slastí, askesi
s erotikou, ošklivost zmučeného těla s krásou symbolu (známé místo o symbo-
lických barvách' které se objeví na zmučeném těle světice).

Rozbor formálních zvláštností legendy ukazuje, že jeji autor byl těsně spjat
s básnickou tradicí, a|e že mu byl naprosto cizí sklon k lapidárnosti, tak charak.
teristický pro epiku z počátku století; usiloval o vypravováď ozdobné a těži|z pto-
středků,které vypracovalo básnicwí lyrické. Zvláštní péči věnoval zvrrkové stránce
básně. Eufonická stavba legendy je velmi jemná, autor si libuje na př. v smělých
qýmech (nejednou nachazíme v qýmech slova vzácná nebo dokonce jinde v staré
češtině nedoložená, takže se zdá, že někdy šlo básníkovi o woření noqých slov
jen pro qim). Všechny jazykové prostředky' jicbž je v básni užito, směřují k tomu,
aby byla co nejvíce zdůrazněna slavnostnost skladby.

V ep i c e s v ět s k é přibyvají překlady a zptacováni rytířskych románů němec.
kých(Véxoda Arnošt,Velkti a Mald Růžoad zahrada)a|áteka:rrušovských' přejaých
rovněž z německého literárního prostředí (Tristrarn, Tandaridš). Tato rytířská
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epika však nemá velké umělecké ceny a často klesá na úroveň líbivé li teratury
konvenční.

Zesilování uměleckých zřetelů v naší literatďe druhé poloviny 14. stoletl je patrné
i z toho, že se některé náměty zpracovávají častěji (zejména umučeni Kristoao, o němž máme
jednak dvě básně epické' jednak veršované káu;ánl a konečně i skladbu ďalogickou). Dále
je vidět' Že se básnicwí nespokojuje prosqim vyprávěrúm děje'ďe připojuje i složky rozií.
mavé a lyrisuiící. Tyo složky nabývají někdy nad složkami epickými úplné převah5 takže
vznikají skladby lyricko-epické (zpracovávající látky souvisíď s Kristoaým utnučenírn a
bolestmi Panny Marie)nebose látka epická podává ve formě lyrické pÍsné (píseň o ns. Dorotě)'

Na druhé straně se objevuje stále více skladeb didaktických'jů, přispívají
k námětovému obohacení poesie (Kato, Ezopovy baiky). K těmto skladbám se
druží rozsáhlá Nood rada od Smila Flašky z Pardubic, vzniklá asi v posledním
desítiletí 14. století; ta však stoií na posici konservativní' ba reakční, neboé
vyslovuje názor bohatého šlechtice na uspořádání státu a tím hájí dá'rno přežiý
politic\ý ideál.

V druhé polovině 14. století se rozvíií i písňová lyrika česká, duchovní
i světská. Protože jde o památky krátké a dochované většinou v pozdních opisech,
nelze bezpečně říci' zda jsou starší písně náboženské (jichž přibyvá koncem 14.
a počátkem 15. století a jež souvisí nepochybně s neliturgickou písní latinskou)
nebo písně světské, především milostné. S hleďska literárního vyvoje jsou všrk
.obě tato křídla stejně důležitá' ovšem každé z iiného důvodu; náboženská píseň
je vyznamná proto' že připravuie půdu poesii husitské doby' zatím co píseň
:světská dobyvá česky psané literatuře novou oblast a pomáhá jí tak obsáhnout
všecbny životní polohy. Dochované světské písně z této doby mají většinou ráz
milostné lyriky rytířské a byly určeny aspoň zčásti pro obecenswo šlechtické;
k jejich rozvoji však přispělo nejvíce soudobé Studentstvo pražského vysokého
učení.

oblíbeným prostředkem staroěeské lyriky byla symbolika a alegorie. Zá|iba
v bohaté metaforice je vůbec pÍiznabá pro druhou polovinu 14. století a začátek
15. století. Naproti tomu v přírodním líčení staročeská lyrika zá|íby nemá; je to
ovšem pochopitelné s hlediska 14. století, které se snažilo zachycovat jen ievy
neměnné a nikoli individuální.

Vzdělané vrstlY (zvláště universitní studenti) pěstovaly ly'iku iazykem latin-
slcým. U této poesie je ovšem těžko říci, co bylo vywořeno českými studenty pro
potřebu českého publika a co bylo původu cizího, rozhodně aže neŽ při latinské
próze, která se k českému prostředí hlásila naÍIrnoze již thematikou. Vznikaly také
(podobně jako v jiných n.irodních literaturách) písně makaronsk é' t. j. takové,
které mísily latinu s češtinou a tím vzbuzovaly komic\ý účinek. Nejznámější z nich
začiná s|ovy Detritnenturn patior a je zajimavá i tím, že se v ní ozyvaji motivy
běŽné české milostné lyriky' což ukazuje, že česká lyrika byla v studentském pro.
středí dobře známa.

Veďe skladeb žríkovských určených soudobým vzdělancům mríme i doklady
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písně lidové (srov. na př. úryvky písně v Mastičkáři nebo české písně, jež zpivá
před svym obrácením Magdalena ve Hře aeselé Magdaleny) a od konce století se
množí i doklady písně útočné připravující satirickou a polemickou píseň husit-
ské doby.

Nejqiznamnější pro další vyvoj naší literatury bylvšakvznikarozvoj prózy,
v níž se vyhrocuje na jedné straně próza beletristická a na druhé straně próza
zaměřená k cílům poučným (naučná a nábožensky vzdělavatelná). V této naučné
próze se projevuje nejvyrazněji z celé literární produkce snaha o zpřístupněď
nejvyšších soudobých kulturních statků.

Existenci prózy musíme předpokládat sice již v dřívějších dobách, tehdy
však byla omezena patrně ien na úkoly praktické (překlady úryvků bible, kázání,
právnické formule), t. j. neklaďa si cíle byt prózou zábavnou. Dokladem jsoll knilry
prdzsní (I{niha rožrnberskd) a překlady žaltdře a evangeliciřťt. I( rozvoji prózy
a k jejímu rozšíření na nové oblasti mohlo však dojít nepochybně teprve tehdy,
když jako prostředek rozšiřování literárního ďla nabývalo většího významu písmo.
Próza se pak uplatňuje nejprve v epice, ve vypravováních s náměty duchovními
(kde nastupuje postupně na místo básnické legendy)' velmi záhy se však stávávýra-
zovým prostředkem veškeré epiky' jak je patrno iednak v zpracováni námětu apo.
kryfních, jednak v ďlech s náměty světskými (kronika Trojdnskti,porsídka o Alexan-
drooi, Brunaník, Šúlfríd).Některá z těchto vyprávění Se Stávaií později oblíbenou
lidovou četbou a zťasti pronikají do ústního lidového podání. Tuto prózu doplňuje
rozsáhlá próza kronikdřskd a překlady cestopisů.

Vznik prózy byl podmíněn změnou laziténí na literární dílo a změněným
způsobem jeho vnímání. Krásná próza nepředpokládá iiž hlasirý přednes do té
míry jako verš, nýbrž počítá ve zqfšené míře se čtenářem, který čte tiše, ,,pro sebe..,
jako čtenář dnešní. K tomuto novému pojetí literatury byly dány v Karlově době
objektivní podmínky rostoucí vzdělaností, s ďž přibývalo pr.lblika, které si zvykalo
vnímat literární dílo iinak' než jak tomu bylo v první polovině 14. století.

Vedle prózy psané česky sloužila českému publiku i část prózy psané latinsky,
rozdíl byl však v tom, že próza psaná česky se obracela k celé toz|oze českého
publika, kdežto próza psaná latinsky (nemyslíme-li na její čtenářstvo jiné národ-
nosti než české) pouze ke vzdělanstvrr. To se obtiňi zřetelně i v námětech po té
stránce, že dila psaná česky zpřístupňovala zpravidla prostšímu českému člověku
cizí látkn kdežto ďla latinská řešila nejednou žhavé domácí problémy; tak
vzniká zvláštní jev, že latinská prozaická ďla mají víc aktuálrrí souvislosti se
soudobým českým životem než ďla psaná česky.

Pro naši ranou beletristickou prózu je především charakteristické úsilí o přesné
zachycení obsahu. Přes tuto snahu nelze však říci' Že by této próze nezá|eže|o
na vybroušené formě nebo že by ji ignorovala. I v naší rané próze nacházíme
formální prostředky oblíbené v soudobé worbě latinské, která byvala rané české
próze předlohou a vzorem.
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Zejména je patrná snaha o symetrickou stavbu větnou a gramatický paralelismus
ve větné qýstavbě. Důsledkem této tendence bývá pak gramatický rym, kteď na někteqých
místech nápadně lystupuje už v obou základních dflech staročeské rané prózn v Passionálu a
v Žiz:otě Krista Ptina. Tyto rýmy mají hlavně funkci podtrhovat gramatický paralelismus,
ale zároveň těsněji spínají větný celek, neboé naznačují, že rýmovaný úsek patří k úseku
předcházejícímu. Zdá se však, že rým měl i funkci čistě eufonickou; byl snad jakýmsi ústup-
kem vkusu doby, která ještě verš z epiky táznéji nevytlačovala a v které nápadné zvukové
ochuzení literárního ďla nebylo Žádoucí. Lze též předpokládat, Že v době, kdy stal verš
veďe prózy, byly i v naší literatuře přepracovávány starší veršované skladby na skladby
prozaické (jako tomu bylo na př. v literatďe francouzské nebo německé), ale nedá se říci,
že qimn které se v staročeské próze vyskytují' jsou vždycky stopou po původní formě
veršové. Nicméně se zdá, že vznik"aly úwary přechodné, které mísily rypické prvky veršové
formy s prvky prozaic\imi.

Rozvoj Tan;é pÍózy byl v naší literatuře velmi rychlý a již nejstarší památky
jsou tak dobře stylisticky zvládnuty' že toto zvládnutí nelze vyložit jen tťadicí
poesie. Musíme proto předpok|ádat,žebyl jazyk prózy vypracován iiž dříve v úwa.
Íech nebeletristických, ale že po takových slovesných waÍech nemáme v písemnicwí
stop. Snad působila tradice českych kázáni,k nimž se zdají poukazovat i řečnické
prostředky (anaforické opakování' exklamace, enumerace a pod.), vystupuiící
velmi nápadně na př. v Žiaotech sa. otců, ale veďe vlivu kazatelswí nebyla bez
významu ani tradice právnického jazyka vypracovaného při soudních líčeních.

Při prudkém vyvoii staročeské prózy a při velikých úkolech, které si kladla,
spisovná čeština pochopitelně všem novým úkolům vždycky nestačila. Tak pozo-
ruieme na př. některé latinismy v syntaxi a u některých památek i neústrojné neo.
logismy v slovníku (Iegenda o sa. Jeronymooi). Na těchto prvcích však můžeme
zároveň pozoťovat úsilí vyrovnat se s wcholky soudobé vzdělanosti, úsilí svědčící
o sebevědomí českého živlu, s nímž souvisel i odváŽný a na svou dobu neob-
vyklý pokus o normalisaci a částečné vyťvoření české terminologie všech vědních
oborů pěstovaných na artistické fakultě, slovnikářské dílo Bartoloměje z Chlumce.

Spolu s rozvojem zábavné ptózy zaétná se oddělovat od literatury zábavné
literatura odborná a v souvislosti s tím pozorujeme podobný proces' iaký
jsme pozorovali v šedesátych letech ve veršované epice, totiž směřování části
produkce k výlučnosti a k formalismu. Toto úsilí o vywořeď exklusivní česky
psané beletrie dosahuje vrcholu ve skladbě zvané tradičně Tkadleček. Nauková
literatura, dříve pěstovaná výlučně Iatinsky, byla do češtiny uváděna zčásti jíŽ
v době Karlově. Nejprve šlo ovšem o díla, která měla podporovat propagační
Karlovy snahy a která patřila vlastně na pomezí epiky a historie (Vlastní životopis
Karla IV.,Pulkaz:orsa l{ronika),kekonci stoletívšakvzniká ičeská literaturarozjíma-
vá'nábožensky vzdělavate|ná(Rdj duše).Tato rczjímavá literatura přejímápostupně
okruh, ktery byt dříve vyhrazen jen literatuře psané latinsky' atímpřispívák zlido-
vění nejvyšších soudobýchkulturďch statků,neboé je podává jazykem lidu srozumi-
telným. Tento vyvoj nábožensky vzdělavatelské ptózy dovršuje Torndš ze Štítného.

Neznámý autor Tkadlečka (z prvého desítiletí 15. stol.) se staví po bok Štítnému

22

hloubkou svého
ném čes\y (ted.'
děl mezi prózor

}e to dríno už
neznámý autor
vzdělání; prostš
legendy o sv. .
autora Tkadleč]
ale naopak se st
v tom je nutnc
veliké kultury.
beletrie, při čel
(to ovšem bylo

Jestliže TI
husitské doby
literatura dove<
Štítného (zemřt
pronikání prvJ

ide však vývoj
telným jazyken
lému wcholky

Štítný vza
opřít o výsledk
ale jistě také p
o to, že Štitny
bylo dríno ieho
a tuto intelektu
Přesto,že sloh i
není Štítnému
thostejnou, nao
v jeho jazyku s
jde o výrazovol
spisovatelské čj
složky _uŽívát

Štitny san
čových. Tím v
Nejen že vo|t
pronikají i do ,

3) Námětem l
kterému si spisova
básníkův prožitek'
jeho osobnost.



a $amatický paralelismus
4ým, který na nělrterých

rané prózy, v Passion(ilu a

hloubkou svého vzdělríní a tím' že svou učenost uplatňuje v literárním díle psa-
ném česky (tedy jazykem srozumitelným lidu), takže prolamuje thematický pře-
děl mezi prózou latinskou a českou, jinak však stoií k dflu Štítného v protikladu.
Je to dríno už jeho qichodiskem. Zatim co Štítný počítá s lidovym publikem,
neznámý autor Tkadlečka zřejmě počítá se čtenářem, jemuž se dostalo vysokého
wdělání; prostšímu čtenáři by jeho skladba _ jež je jakousi prozaickou obdobou
lqendy o sv. Kateřině - byla nesrozumitelná. Přitom ie však pro neznrímého
autora Tkadlečka charakteristické, že svou učenost nedává do služeb theologie,
ale naopak se snaží aplikovat svou znďost scholastické filosofie na světské thema;
v tom je nutro vidět přínos této skladby3. Po stránce jazykové je práce dokladem
veliké kultury. Autor s úspěchem využívá slohových prostředků vyspělé latinské
beletrie, při čemž často vyrržívá též prostředků vypracovaných v milostné poesii
(to ovšem bylo dáno již thematem).

Jestliže Tkadleček je dokladem schopnosti naší literatury ze sklonku před-
husitské doby zvládnout nejtěžší úkoly umělecké, dokladem toho, že se naše
literafura doveďa úspěšně vyrovÍIat i s nejtěžšími úkoly prózy odborné, je dílo
Štítného (zemřel v letech L4OI až 1409). Autor Tkadlečka stejně jako Štítný ukazuje
pronikání prvků nejvyšší soudobé vzdělanosti do nároclního jazyka, Štitný
jde však vyvojově dále' jeho dílo, v němŽ se pokusil vyjádřit lidu srozumi.
telným jazykem scholastickou filosofii a tím zpřístupnit člověku latiny nezna.
lému wcholky soudobé kultury, je vyrazem touhy lidovych mas po vzdělání.

Štitn1i vzalna sebe těžký úkol, ale zvlád|jej skvěle. Jistě proto, že se mohl
opřít o výsledky dosavadního vyvoje kazatelswí a pr6zy beletristické i odborné,
ale jistě také proto, že byl velikým znalcem juyka i umělcem slova. Není sporu
o to, že Štitny je naším nejlepším stylistou starší doby. }eho styl směřuje - jak to
bylo dáno jeho úkolem - více k přesnosti než k ozdobnosti. Je to sloh intelektuální
a tuto intelektuálnost Štitný ještě podtrhuje citáty z bible i ze středověkých autorit.
Přesto, že sloh Štítného směřuje k přesnosti qýrazové a je spíš rozumoqf' neŽ citový,
není Štítnému cizí smysl pro jazykovou krásu; forma mu nebyla věcí vedlejší a
lhostejnou, naopak shledávalv kráse světa projev boží moudrosti. Proto nacházíme
v jeho jazyku stopy po tom, že chtěl s latinskou literaturou soutěžit nejen pokud
jde o qfrazovou přesnost, ale i pokud jde o výrazovou krásu. Štítný však při své
spisovatelské činnosti myslí na lid, a proto _ iako plotiváhy této učené a učenecké
ďožky _užívá často lidovych přísloví, úsloví a pod.

Štitny srím o sobě napsal, že by ho nebylo bývalo bez,,ohňových.. slov Milí.
čovych. Tím vystihl i charakteristic\ý táz svého slohu, totiŽ jeho řečnické prvky.
Nejen že volí často pro celé dílo formu řeči (Řeči besední), ale řečnické prvky
pronikají i do jeho traktátů (úvah). Štitn1i stále předpokládá publikum; má snahu

3) Námětem Tkadlečka je hádka mezi spisovatelem (,,Tkadlečkem..) a zosobněným Neštěs{ím,
kterému si spisovatel stěžuie na nevěru milé.. Známě:.rt ovšem nelze vyvozovat' že jde o skutečný
básníkův prožitek' tím méně lze mluviti o Tkadlečkovi iako o iméně spisovatele a dedukovat ze spisu
jeho osobnost.
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být stále v co nejtěsnějším stykrr se čtenářem, snahu, která iistě souvisí s česhřmi
kázáními' jež mu byla aspoň zčásti vzorem. Tímto zaměřením na přímou řeč
připravuje Štitn1i prózu doby husitské. V podstatě se však obrací ke čtenáři indivi.
duátrímu nebo k malému kroužku; původně psalpro své děti, pak pomýštel hlavně
na drobnou venkovskou šlechtu, která měla zprostředkovat jeho myšlenky své
čeledi. Proto nesměřuje také k abstraktnímu uvažování , nýbrž k životní praxi.

Štitn}t a nezniámý autor Tkadlečka jsou dva vrchoiy české prózy z období
vyzrálého feudalismu a představují i dva její póly, pólzaměřený k lidu a pól usilující
o dílo exklusivní. Tak v sobě ztělesňují vlastně rozpor R/pický pro celé naše literrární
snažení v druhé polovině 14. století. V dalším vyvoji české prózy typ exklusivní
však odumírá, kdežto typ představovany Štitnym se vyvíjí dále v husitství
a pokračuie v t. zv. národním humanismu.

OB E(

Tento výklr
Výbor postupu
ukázkrám tifi' ž
stále se opakují
notliqých ukáze

l. První st
vývoje od ieho
isou zde značnč
a různorodým
&enáři nadbyte

z. Žadne l
poúž1srozumitt
I když si češtint
této stavby' a B
v různém stupn
la slovní zásobt
vislosti, než je t
s naročnějšími 1

3. Při vyd
kdyŽ se památ
b1ývá- jen vpo:
vzniku do chvl
zptavid|a značl
stavby a lexiki
nerozuměli něl
někdy ikomoli
vydat text kaž,
kritika.

V našem
znásobeny ješt
v pruběhu půJ

24



iistě souvisí s ěeskými
na přímou řeč

obrací ke čtenáři indivi.
děti, pak pomýšlel hlavně

jeho myšlenky své
nýbrž k životrí praxi.

české prózy z období
k iidu a pól usilující

plclqÍ pro celé naše literární
české prózy typ exklusivní
se vyvíjí dále v husitsM

oBECNÉ ZÁSADY EDIČNÍ A PoUČENÍ
o STARÉM JAZYCE ČBsKÉM

Tento vyklad sleduje dvojí cíl: iednak chce objasnit ediční zásady, podle nichŽ
Výbor postupuje při úpravě textu, jednak chce usnadnit čtenáři porozumění
ukázkrím tínt, že vykládá jazykové ievy staré češtiny pravidelně se objevujicí a
stále se opakující' které vysvětlovat v jazykoqých a věcných vysvětlivkách u jed-
notlivych ukázek by znamenalo nehospodárné opakování.

oBECNÉ ZÁSADY EDIČNÍ

1. První svazek Výboru z české literatury podává obraz našeho literárního
vyvoje od jeho počátků do konce 14. století. Je to období velrni rozsáhlé, a proto

isou zde značně obtížné problémy ediční, způsobené jak starym jazykem samým
a ruznorodým rukopisným podáním památek' tak snahou, abychom neklaďi
čtenáři nadbyte&rě mnoho překážek.

2. ŽádÍé dl'|o z oné doby není po jazykové stránce dnešnímu čtenáři bez
potíží srozumitelné, a to proto,že jazyk prošel v průběhu staletí značnými změnami.
I když si čeština zachovala svůj celkový ráz gramatické stavbn přece některé složky
této stavby, a to v oblasti skladby' tvarosloví, woření slov, a zejména hláskosloví,
v různém stupni se měnily a pozvolným změním podléhají stríle. Tím více se měni.
la slovní zásoba jazyka; ta se posťupem doby dowářela a přewářelavtěsnějšísou-
vislosti, než je tomu u gramatické stavby' s vývojem naší spoleěnosti a v souvislosti
s náročnějšímí požadavky kladenými na jazyk a styllíterárďch projevů.

3. Při vydávání starých památek se objevují zvláštní ediění potíže tehdy'
kdyŽ se památka nezachovala v původním rukopise, ale _ jak tomu zpravidla
bývá- jen vpozdějším opise nebo ivněkolika opisech z růrzlé doby; od doby jeiího
vzniku do chvíle, kdy byly pořízeny její opisy' které máme k disposici' uplynula
zpravidla značná doba, během níž došlo v jednotlivostech gramatické i hláskové
stavby a lexikálního složení češtiny ke změnám. opisovači někdy již ani dobře
nerozuměli některym slovům sqých starších předloh a ruzně si text upravovali a
někdy i komolili, anebo se dopouštěli různých chyb jen z nedbalosti. Proto správně
vydat text každé památky je znaěné obtížné; tuto práci umožňuje přísná textová
kritika.

V našem Výboru jsou tyto potíže, vyskynrjící se při každé edičď práci,
znrísobeny ještě tím' že jde o výbor z památek velmi různorodých' které vznikaly
v pruběhu půldruhého století a které jsou zachovány v opisech z ruzných dob.

-L--
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Mechanické přetištění zachovaných opisů, i kdyby byly vybrany nejlepší - ty
nemusí byt vždycky nejstarší -, by nutně mělo za nísledek, že by byl po jazykové
stlánce Výbor značně pestry' nejednotný a skreskoval by obraz iuyka i srylu pří.
sIušného období. Proto byla při ediční úpravě textu tohoto svazku zvolena
zásada, aby vybrané ukázky podávaly také, pokud je to možné, obtaz jednotlivych
vyvojoqich stupňů jazyka od konce 13. století do konce 14. století, ale aby přitom ne.
stíraly ásadní charakter základního rukopisného dochování každé jednotlivé
památky' které je yzato za podklad vydání. Dále je třeba stále mít na mysli to, že
ve Výboru se vydávají ukázky památek, nikoli ukázky rukopisných zápisů.

4. Lexikální charakter vybraných ukázek zůstal při provádění této zásady
napÍosto nedotčen. Je však samozřejmé, že byloJi v jednotlivych případech nutno
opravovat zkomolené čtení rukopisu vzatého za zÍl<lad, přihlíželo se přitom
na podkladě čtení jiných rukopisů i k stáří památlryavolilo se akové čtení po stťánce
lexikálď' které tomuto stáří odpovídá; každá taková oprava porušeného textu je
však zachycena v ediěních poznámkách příslušné ukázky. - Pokud jde o gramatic.
kou stránku ukázek, jak waroslovnou, tak zvláště syntaktickou, edice do jazyka
nezasahuje, ovšem mimo ty případy, kdy rukopisné podríní je zřetelně chybné
nebo kdy opisovač provedenou tvaroslolrrou změnou staršího znění zřejmě porušil
cbarakteristický rys památky (rým a pod.); v těchto případech byla jednotlivá
místa opravovrína podle zásad textové kritiky a opravy jsou rovněž zachyceny
v edičních poznámkách.-Fro jevyhláskoslovné,vnichž ie v tomto období nejvíce
problémů' nejvíce možností sporného řešení a nejvíce příležitosti zpřesnit obraz
jazyka příslušné dobn byla v rámci obecné zásady ediční úpravy textu stanovena
tato zásada: po hláskoslovné stránce se nezasahuje do textu ukázek tehdy, jestliže
je v konkretním jevu dochovaný rukopis ukázky ustálen; jestliže kolísá, staví se
naše vydání na stanovisko stáří památky samé, nikoli jejího dochovaného rukopisu;
ponechává 5g ftglísání v těch případech' kdy kolísání bylo znakem jazyka doby
vzniku památkn odstraňuje se kolísání, které neď charakteristické pro to období
vyvoje iuylr<a' kdy památka vznikla.

5. IJkázky jsou otištěny v přepise (transkripci); to znÍrmená, že staroěeská
grafika (spřežkoqý pravopis) je poďe obecně uznávaných pravidel přepisu na.
hrazen systémem diakritickým (užívajícím háčků a čárek), v češtině jiŽ dbive
obvyklým.

PoUČENÍ o HLÁsKÁcH STARÉ ČBŠrrNy A o  ZPÚsoBU,

JAK JsoU PŘEPISovÁNY

Jde tu o ty hlavní změny hláskové, které se dály nebo udály v době, kdy vzni-
kďy literární památky v tomto svazku obsažené; bylo jich právě v tomto období
mnoho. Upozorňujeme hlavně na to, jak je řešeno kolísání těchto změn projevují.
cích se v rukopisech.
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Samohlásky

1. Přehláska a v ě a d v ie (dtouhé á),provedená ve 12. století, jevrukopisech
památek, zníchŽjsotlzde podány ukázky, vesměs provedena. ojedinělé případy ne-
přehlasovaného a nebo d, at lž jde o neprovedenou ještě přehlásku nebo o zru-
šenou přehlásku působením ruzných vlivů (nářeční zvláštnosti, analogie a pod.),

isou zásadně ponechávány.

2. Přehláska uv i aúv í,ptovedená ve 14. století, je vrukopisech,z nichž se
při vydání památek vycházelo, provedena nejednotně a nedůsledně. Kolísání ie
způsobeno tim, Že jde o poměrně pozdní opisy památek vzniklých před touto
přehláskou. U nejstarších textů, kde i rukopísné dochování ukazuje, že v památce
samé tato přehláska nebyla nebo se objevovala jen vyjimečně' bylo obnovováno
staté u a ú na místech, kde je etymologicky náležité. Týká se to ukázek z prvních
dvou období (mimo Spor duše s tělem, dochovaný ve velmi pozdním zápise a
z velké ěásti i textově rekonstruovaný). V ostatních ukázkách z pozdější doby (od
čryřicátých let 14. století) je zachováno kolísríní mezí u, ú a i, í podle rukopisů
(opravy jsou provedeny jen tam, kde toho žádá ým). Nepřehlasované u, ú je ozna.
ěeno'u,,ú, t,i.označuje se měkkost předchozí souhlásky' ale po souhláskách
č, ž, š,ř, j a c, které byly v staré češtině jen měkké, pouze literou u, ú. Písmeny
u, ú a,u,'l je přepisovríno i rukopisné psani iu nebo yu.

3. Dlouhé l je uprostřed a na konci slov i v těch případech, kde má nová češ.
tina ou (staročeská lúka,aedú proti novočeskému louka,aedou). Změnaúv ou spadá
převážně až do 15. století.

4. V míře ještě daleko větší, než je tomu u přehlásky z v e, jsou rukopisy pamá.
tek ze 14. století nejednotné a rozkolísané v označování dvojhlásky ě (v označo.
vání t. zv. jotace) v těch případech' kde se postupem doby áměnilo v e (t. i. kde
jotace klesala), protože tato změna v krátkých slabikách pronikala poneniíhlu
a postupně. Proto byla pro krátké slabiky sestavena stupnice, která je také přib|tžným
obrazem postupného vyvoje. Není uváděno ě (ani ie) po /' protože se v tomto
případě změntlo ěv e Qev é) už bezpečně v době předhistorické. Po všech ostatních
souhláskách je á ponecháváno anebo obnovováno jen v parnátkách nejstarších
v nichž je také zachovávríno a obnovováno nepřehlasované u a ú (v prvních
dvou obdobích). Dale v ukázkách zhruba z poloviny 14. století se pak zacho-
vává a obnovuje á po sykavkách a po ř. Konečně v ukázkách památek ze samého
konce 14. století se ěnezaznamenává vůbec. Vždy ovšem je podmínkou' že přísluš-
ný rukopis tuto tendenci podporuje; proto je ě zachováno v ukázkách z Hradec.
kého rukopisu, z Passioná|ll a ze Žívottt svatych otců.

Podle rozlišováni ě a e v krátkých slabikách se píše spojení ň s e, v novém
českém pravopise psané nž (ač tu jde vlastně o spojení ňe).Jen v těch textec\ kde
je v krátkých slabikách zachovávríno ávšude nebo všude mimo po7' je rozlišováno
výslovnosti nepochybně odpovídající psaní s původním e (na př. o řum, s koňem

i':exnr tohoto svazku zvolena
l to moŽné, obraz jednotlivych
ce 14' století, ale aby přitom ne.
' dochování každé jednotlivé
třeba stále mít na mysli to, že
ry rukopisných zápisů.

tal při provádění této zásady
jednotlivych případech nutn;
základ přihlíželo se přitom
tolilo se takové čtení po stránce
í oprava porušeného textu ie
izky. - Pokud jde o gramatic-
;yntaktickou, edice do jazyka
é podání ie zřetelně chybné
t staršího zněď zřejmě porušíl
o případech byla jednotlivá
travy jsou rovněŽ zachyceny
:hž je v tomto období nejvíce
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) texfu ukázek tehdn jestliže
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NY A o  ZPŮsoBU,

{Y

rebo udály v době, kdy vzni.
l jich právě v tomto období
ísání těchto změn projevují.
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a pod.) od ně s původním á (na př. na ně 4. p. mnoŽ. č., koně 4. p. mnoŽ. ě.' 2.
a 4.p. jedn. č.' a pod.). Jinak se užívá obvykle dnešního způsobu psani ně a píše se
o něm a pod. stejně jako na ně a poď.

Dlouhé ie (aiera, miesto, umiem) se měnilo v é (ztráce|o jotaci) jen po / v době
předhistorické' jinde Se teprve v 15. století úžilo v í (víra, místo, umírn), steině

iako se úŽila některá původní é (řéci } říci a pod. v jazyce spisovném, později
také mléko > mlíko, stéblo ) stýblo a pod. v jazyce obecnérn). Rukopisy památek
ze 14. století mají v největší míře ještě íe, to je také při vydáváď ponecháváno;
bez poznámky je uváděno le ojediněle psané pouhou literou e; je však pone-
cháváno podle rukopisů psaní í, ptotože u něho nelze rozhodnouti, zda ide o staré
doklady pro úžení či o vliv výslovnosti pozdějších opisovačů.

Jak se zachovává ě a ie v jednotlivé památce, je vždy označeno v ediční
poznámce.

Místo původního i v některých slovech jako řéci, dřeae, posélarí a pod. píší se
také varianty řieci, dřieoe, posielati a pod. a rukopisy zde značně kolísají. Lze
těžko rozhodnouti, zda se zde vyslovova|o jtž í či skutečně ie. PÍi ediční úpravě
stavíme se na stanovisko starobylosti památky a přihlížíme přitom k charakteru
rukopisu. U nejstarších památek zachováváme a obnovujeme původní náleŽité
é (dřéae' řéci,poséIati)'má-li rukopis á v naprosté většině; ponecháváme kolísání,
kolísá-li rukopis zřetelně; iednotně píšeme rc v textech z konce 14. století' kdyŽ
rukopis má v těchto případech d jen ojediněle.

U 3. os. jedn. č. aecě n'. tsece (s pokleslou jotací po c), které se jedině užívá u slo.
vesa oecěti, nerekonstruujeme etymologicky náleŽitou podobu oěcě' ptotože oecě
je stará podoba vzniklá před poklesem jotace (v rukopisech' s nimiž jsme pracovali'
se podoba aěcě ani nevyskyruje).

Yed|e zjěueníe, po př. s pokleslou jotací zjnenie (tkp. zgyewmye, zgan:enye)
necháváme psani zěoenie (rkp. zgewenye), protože ide o starou variantu, jistě ne
pouze grafickou.

5. Ve 14. století podlehlo změně dlouhé d v dvojhlásku uo. Zatjm co na poěát.
ku 14. století ještě v jazyce dlouhé ó (bóh) převládalo a jen zcela ojediněle se měnilo
v dvojhlásku uo (buoh), v druhé polovině 14. století je rro častější. V některých
případech se objel'uje uo také místo o krátkého (buoha, buoží). V nejstarších pa-
mátkách (z prvních dvou období) nechávám e ó a bez poznámky otiskujeme tam,
kde jen pozríní rukopis píše uo, v ostatních necháváme kolísání mezi ó auo imezí
o auo (uo se zjednodušilo v dlouhé l, psané rž mnohem později).

6. objevujili se ojediněle v rukopísech počátky přehlásky téžeslabičného a7
v ej a ie-|i již psáno oejce,nej- a pod. místo ještě očekávaného oajce,naj- (tato pře.
hláska spaďá převažně až do 16. století), necháváme kolísání poďe rukopisu.

7. Přeďožka o se před retnou souhláskou (b, ?, m, z) riásledujícího slova
často, ne však zcela pravidelně, měnila v u (u městě,u Prazě). Tato změna jezachy.
cena v našich ukázkách jen v těch případech, kde ji jasně dosvěděuje nesporná
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grafika rukopisu, který byl vzat za zékJad; nezavádí se, není-li provedena nebo
je-li grafika rukopisu sporná.

8. Slabikoworné r a l (srp' olk) bývá v některých starých rukopisech provázeno
pruvodní samohláskou i nebo u,která stojí před ním nebo za nlm (typ ailk' olik'
Vultaaa,Vlutaaa,sírp, vip;na pÍ.mylczyety Mast. v. 4|,t..j.rnilčětim.rnlčěti,byrzo
Pil' v.87, t. i. óirzom,brzo a pod.).V předpisu nejsou tu průvorlní samolrlásky v těchto
případech zaznamenány; pokud se v rukopisech objevují' je na ně obecně upozor-
něno v úvodu k ediční poznámce.

9. V rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek se stará čeština fišila od češ-
tiny soudobé, ale rukopisy délku zpravidla ještě neoznačují. Mechanicky přenášet
dnešní spisovnou výslovnost do starého jazyka není vhodné. Proto se opíráme
o dnešní znalosti staročeské kvantity, ač jsou dosud stále neúplné, a označujeme
ji jednotně pro celý svazek bez zřetele k možnýrn vyvojovým stupňům, ale se zře.
telem k nesporným rozdílům staré češtiny od dnešní češtiny spisovné (na př.
mílo, tíše, milostípě a pod.).

Po neslabičné předložce seněkdy ďoužila počáteční samohláska následujícího
slova (á tipoštolóm, a óhni nebo o uohni a pod.). Délku v těchto případech označuje.
me jen tehdy, je-li v rukopise památky vyznačena (zdvojením znaku samohlásky,
diakitickým znannénkem a pod.). Samozřejmě ponecháváme v těchto případech
dvojhlásku uo tam,kde je skutečně v rukopise.

Souh lásky

10. Do písemného označování souhlásek zasáhla nejvíce asimilace (spodobo-
vání) souhlásek ve skupinách párovych znělých a neznělých souhlásek. Ve výslov-
nosti ie taková skupina celá zně|á nebo celá neznělá zpravidla podle poslední
souhlásky ve skupině (hladký vysl. hlatký,Ieckdo vys|. Iedzgdo, pod katnenemvys|.

1lotkamenetn a pod.). Asimilovaná výslovnost pronikla v někteýh rukopisech
i do psaní takových skupin.

Kde je takové psaní dnes neobvyklé a kde by zachováváni grafického způsobu
písařova zttžlJ.o čtení textu, píšeme způsobem dnes obvyklým, na př. kdež (psáno
gdes Seslání sv. Ducha v. 9); kde však neasimilované psaď bylo v starych památ-
kách pravidelné nebo většinové (na př. čbtin, v nové češtině džbdn)' necháváme
starý způsob psaní; takových případů je ovšem velmi málo.

Největší potíže působí vŽdy kolísavé psaní s a ,z na zaéátka slov, nejednotné
a neustálené vlivem spodoby pronikající do písma. SnaŽíme se zde nerušit tradiční
způsob psaní při vydávání staročeských textů a obvyklý v staročeských slovnících.
Tím přihlížíme především k původu, ale přitom máme zřetel i na pozdější
qývoj grafiky. V sporných případech se snažíme zachovat jednotný způsob psaní
v celém svazku. Tyto úpravy nejsou ovšem podrobně zazlanenávány v eďčních
poznámkách (upravujeme ná př. kolísající psaní sbožie a zbožie na etymologicky
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správné sbožie)' a to tím spíše, že ve většině rukopisů se hlásky s a z z velké části
píší stejnými znaky (na pÍ. wlaft a wlazt). V legendě o Pilátovi na př. a je psáno
vŽdy z (hroznu,v.79 _ hroznú), s je psáno většinou zz (napÍ. iezzt,v.7 _ jest, zzie,
v. 7 _ sě), ale někdy z (iezt,v.7 _ jest); nelze pak rozhodnout, iakou hlásku označu.
ie písmeno z ve slově ztrawy (v. 80); a pod. i jinde.

U přeďožky a předpony or (časem změněné v od vlivem '4ýslovnosti před
znělou souhláskou' a to stejně u předložek i předpon) vycházíme ze stavu
rukopisného. Důsledně zachovávárne rukopisné od pÍed samohláskami, i když jinak
má rukopis většinou or. U nejstarších památek bez poznámky píšeme or jen v těch
případecb" kdy se v rukopisech objevuje psaní od jen ojediněle. Jestliže tu rukopis
ve větší míře kolísá' necháváme kolísání. Kolísání necháváme také u památek poz-
děiších.

Předpona 
"z- 

se zjednodušila,zejména před souhláskou v pouhé a, a tím tato
předpona splynula s předponou z- anebo i s- vyslovovanou spodobou jako z.V mnoha
případech nelze však bezpečně rozhodnout, zda z- ie původní nebo vzniklé z Oz-.
Proto v textech otiskujeme az- jen tam, kde je zce|a jasné' když v témž rukopise je
totéž slovo většinou psáno s předponou ze-. Jinak ponecháváme koiísání rukopisu.

11. Zjednodušené souhláskové skupiny jsou doplňovány bez poznámky, pokud
jde o běžné typy zjednodušování, vadící porozumění textu, kde výslovnost v dalším
vyvoji neměla vliv na pravopis (na př. mořsk! a mořbý, otpustkóv a otpuskóa a pod.);
objevujili se v příslušném rukopise nápadnější případy zjednodušování souhlás-
koqých skupin, je na to obecně upozorněno v edičď poznámce. V případech, kdy
qiivoj grafického obrazu slova šel ve shodě s výslovností toho slova, t. j. kde
proniklo zjednodušení souhláskových skupin i do písma (čstný a ctný, čso a co), ne.
doplňujeme zpraviďa vynechanou hlásku a necháváme kolísání jako typický jev
přechodu.

12. Souhlásková skupina ši se průběhem 14. století změnila v šť (lučišče,
puščen> lučiště'puštěn,v|. Iučišťe,pušťen). Protože na počátku 14. století převažo.
valo šč' je zachováváno abez poznámky obnoveno v ukázkách z nejstarších památek,
v kteqých se důsledně píše ě v krátkých slabikách a nepřehlasované u,ú. linak je
necháváno kolísání poďe rukopisu (puščm í puštěn),

13. V staré češtině se objevují souhlásky z a někdy i h pÍeď samohláskou
na počátku slova (hlásky hiátové a prothetické) ve větší míře, než je obvyklé v dneš-
ní spisovné češtině (aoralveďe oral,hi a pod.). Toto psaní rukopisů jezachováváno.
Ponechávr{me také rukopisné psani ofmistr misto hofmistr.

14. Ve značné míře se objevuje v rukopisech odsouvání7 v případechshodných
s dnešní spisovnou češtinou, jako jmdm (veďe toho je i md,n)'i neshodných, jako
jsern (ved|e toho i sez s odsutym j); zde ponecháváme psaní rukopisu. Na př. srÍ
(aaz Seslání sv. Ducha v. 8)' jsú (tytoy zzu t. v. 11), majě (magie Jid. v. 132), jměIa
(gmiela t. v. 244).

15. Nářeční zvláštnosti zápisů jednotlivých památek jsou zachovávány, jsou.li
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se hlásky s a z zvelké části

jakou htásku označu-

o Pilátovi na př. a je psáno
(např. iezzt,v,7 _jest, zzie,

důsledné v rukopise, ktery byl vzat za záfrJad. Za výrazný nrářeční jev se na př.
považuje záměna c za ť.Y Leg. o sv. Kateřině fiuzyczi(v.180)' t. j. slúžici m. slúžití,
v Radě otce synovi czelettnye (v.54),t. j.celestněm.tělestně,boknczye (v.3l)'t.j.bo.
hacěm.bohatě (ktomu rým:na lá).}enojediněléhláskové jevynářečníjsouodstra-
ňovány a nahrazovány přísiušnými wary tehdejší spisovné češtiny. V poznámkách
je však na to upozorněno a je vždy uvedeno, co se v dané památce za dialektismy
považuje.

PoUČENÍ o TvARosLovÍ STARÉ ČEŠTINY

Při porozumění warům staré češtiny působí dnešnímu čterrríři potíž dvě věci.
Především to je jiná podoba warů způsobená tím, Že je v nich zachován starší
hláskový stav. Na př. staročeské wary zledú, tebú, hlaoú Liší se od dnešních
tltaďt oedou, tebou, hlazlou jen tím, že v nich není provedena změna ú v ou. Tvat
o čěsě je sprálrrý 6. p. jedn. č. s náležitou přehláskou a v ě, v němž se pak koncové
ě změntto v e (klesáním jotace) a v kmeni byla dodatečně zrušena přehláska vyrov-
náním s jinými wary, kde pro ni nebyly podmínky (času, časem, časy). Tvar paríú
(7. p. jedn. č.) se změnil v paní provedením přehlásky l v i.

Základni znalost týoje hláskové soustavy češtiny (k jejímu poznání mají
přispět i předchozí výklady) odstraňuje však největší část těchto pottží.

Další potíže' hlubší' působí však to, že některé wary zanikly nebo byly nahra-
zovány iinými, a tak se pozdější době staly nesrozumitelnými. Zákonitost těchto
změn je daleko složitější než zákonitost hláskoslovného qývoje. Protože od všech
čtenářů našeho literárního dědicwí nelze vždy požadovat podrobné znalosti
historické mluvnice, upozorňujeme na hlavní obecné znaky staročeského tvaro.
ďoví. Jde o takové případy' které se v ukázkách často opakují; na ojedinělé jevy
se upozorňuje na příslušném místě ve vysvětlivkách jazykových.

1. V skloňování i časování měla stará čestina vedle jednotného a množného
čísla také zvláštní wary čísla dvojného (duálu). U jmen se iich užívalo, jestliže
jména označovala předměty vyskyntjící se v páru' jako na př. tělesné údy a orgány
(koleně, nozě, rarneni, oči, uši a pod.), anebo jestliže se mluvilo o dvojicích (synoma
zemi rozděIi, t. j. svym dvěma synům); v druhém případě byvá nejčastěji iméno
s číslovkou dva nebo oba.

Dvojné číslo mělo v skloňování pro všechny pády tři základ''í tvary:
muž. 1. a 4. p. dzla dobrei chlapy, orcÍčě, syny, hosti, lokty ;

2. a 6. p. daú dobrú chlapú, ordčú a orričí (přehlas.)' synú, hosťú a hostí
(přeh|as.),loktú;

3. a 7. p. daěma dobrjma chlapoma, ortičoma, synomt,' hostma, loktorna;
žen'. I. a 4. p. daě dobřiej n. dobřie n. dobréj rybě, duši, paní, kosti, mateři;

2. a 6. p. dzlú dobrú rybú, dušú a duší (píeh|as.)' paňú a paní (pieÍias.)' kosťú
a kostí (přehlas.), mateřú a rnateří (přehlas.);

3. a 7. p. daěma dobrýma rybama, dušěma, paniema, kostma, mateřrna;
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stř. I. a 4. p. dt:ě dobřiej n. dobřie n. dobréj městě, moři, znamení, rameni, kuřětě;
2. a 6. p. daú dobni městú, rnořú n. moří (pÍeb|as.), znameňú a znamení

(přehlas.)' ramenú, kuřatú;
3. a 6. p. daěma dobrýma tněstoma, mořema, znameníma,ramenoma' kuřatma.

Dvojné číslo bylo tů ve |4. století ojediněle nahrazovrino množným, od konce
15. století nastal jeho značný úpadek' takŽe zůstaly v jazyce jen ojedinělé zbytky
(ruce, rukou, oči, uši, oba, daa, obou...). fr

V časování měla stará čeština v dvojném čísle koncovky v 1. os. -aě n. -aa,v 2.
a 3. os. stejnou koncovku.ra. Dvojné číslo mělo v přítomném času tyto wary:

l. os. aedeaě n. aedeaa, prosíoě n. ?rosíoa' kupujevě n. kupujeaa,
2. os. vedeta,
3. os. oedeta,

prosíta, kupujeta,
prosíta, kupujeta.

Podobně v aoristu:
I. os. zledooě n. aedula, aedechwě n. oedechoaa,
2. os. oedesta,
3. os. oedesta

a v imperfektu:
I. os. aediechooě n. oediechoaa,
2. os. oeďiešta,
3. os. aediešta.

V rozkazovacím způsobu mělo dvoiné číslo tvary:
|, os. prosaě n. prosÚa' aeďaě n. aeďua, kupujzlě n. kupujaa,
2. os. prosta, oeďta, hupujta.
Tak jako zanikaly wary dvojného čísla u skloňovaných jmen, tak také zanika-

ly u sloves.

Sk loňování

2. V skloňování je třeba upozornit na to' že stará čeština měla daleko více
typů (vzoru) než má čďtina dnešní. Jednotlivé typy sklonění však nemusily být
vázány na gramatický rod jmen. Stejně jako slovo žena se skloňovalo s|ovo oltidyka
(3. p. jedn. č. altidycě jako ženě, později vlddykovi poďIe chlapni). Daleko rozvi.
nutěiší než dnes bylo skloňování souhláskovych kmenů (kdmen' kamene, kameni;
rdmě, ramene, rameni3 nebe množ. č. nebesa, nebes, nebesóm; kuřě, kuřěte, kuřěti;
loket, Iokte, lokti; mdti, rnateře' mateři; dci, dceře, dceři). Už v staré češtině však
docházelo k většímu a většímu rozpadu těchto typů skloňování a převáŽná část
slov přecházela k skloňování kmenů samohláskových. Proto se čtenář setkává vedle
sebe s trlaty kameniikamenu (v 3.p. jedn. č.)' ruiti inuiteř ( v l. p. jedn. č.' pak
se skloňuje podle dlaň),lokte íloktu (2. p. jedn. č.) atd.
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3. Podstatná iména muŽského rodu v nejstarší době vyvoie spisovného jazyka
nerozlišovďa životnost a neživotnost. v 4. p. jedn. č. měla všech''a muŽská
podstatná jména stejný tval' a to shodný s l.pádem (aidín chlap,ttuž, stejně
jako aidím |lrad). UŽ v staré češtině se však záby zača|o užívat u životných imen
místo tvaru shodného s l. pádem wanl2. pádu (vidím chlapa, trulžě, pozd. muže)
a tím se živomá jmena odlišila od neživotných. Jiný postup nastalv l. p. množ. č.
Tu původní tvaÍy na -i (chlapi' hradi, čěsi _ s přehláskou 4 v áv kmeni) byly roz.
štepeny: u Životných jmen zůstaly tvary původní (chlapi)' u neživotných byl do
1. pádu pÍevzat tvar 4. páda (hrady' časy _ tu před -y v druhé slabice nemohlo
dojít k přehlásce).

4. Z wafit přídavných jmen je dnďnímu čtenáří staročeských památek méně
srozumitelný komparativ (2. stupeň). Staročes\ý komparativ měl pro mužský
rod jednak příponu -ějí (bohatějí' múdřějí' radějí)'jednak -i; toto -i měkčilo před-
chozí souhlásku: chuzí (k chudý)' lepí (k le?ý) a před ním se odepínaly některé
přípony positivu: těží (k těžký)' dalí (k daleký)' bliží (k blízk!) a pod. Tvary žen.
rodu měly příponu -ši. Střední rod měl *ary bohat{še, chuzše nebo bohatějie,
chúze. Maož. č. příponu -íe. Ty se připínaly na místo -í muž. todu: bohatějši'
bohatějše,chuzši,chuzše,kpši'kpše'dalši,dalše,blizši (bližši) blizše (bližše) a pod.
Časem tu však nabyly převahy wary podle skloňování přídavných jmen složených,
ználrné z nové češtiny: bohatější' další' po př. s kmenem připodobněným positivu
(l. stupni) chudší m. chuzší.

Časování

V časovrání došlo v staré češtině k pronikavějším změnám než v skloňoviíní.
5. Na prvním místě je třeba upozornit na stary tvar pro l. os. jedn. č. přít.

času některych sloves. Všechna slovesa mimo jsern, aietn, jiem, jmá?l,' dtirn (mimo
bezpříznaková) měla původně příponu -u: zledu, nesu, hřebu' peku, pnu, tru, kryju;
minu, tisknu; uměju, trp,ui prošu; dělaju' sdzěju, tešu, beru, kuju, laju; kupuju (kol-
cové -u po měkké souhlásce měnilo se přehláskou v -i: kryji'uměji'trpi' proši atd.).
V pruběhu 14. století pronikala od bezpříznakových sloves do 1. osoby přípona
-rn' a to v těchto typech: k tvarům zntiš, znri, děldš, děId dowořilo se znrim, děldm,
k umieš, umie (staženo z uměješ, uněje) vywořilo se umiern (pak úžením umírn),
k sdzieš, sdzie (staželo ze srizěješ, sdzěje) v}'rvořilo se sciziem'k prosíš' prosi r1rrvořilo
se prosím. Po jistou dobu v 14. století v době přehlásky z v i objevují se trojí
wary vedle sebe (uměju n. přehlasovan é umžji n. umiern a pod.), ale novotvary (urniem
a pod.) zvolna nabyvaií ke konci 14. století vrchu.

6. Pro 1. os. množ. č. měla stará čeština tři koncovky: -fn, -rne (obou se užívá
dosud) a -m!: aedem, aedeme a oedemy.

7. Rozkazovací způsob měl v staré češtině v 2. os. jedn. č. příponu -l všude
mimo po -i. Bylo tedy nesi, aedi, prosi, trpi, a|e dělaj' stizěj atd. U sloves píti, bíti
hrjti a pod. byl půvorlní tvar rozkazovacího způsobu stažen v pí, bí' kÚ.

3 - Yýbor z české litclatury
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B. Podstatně se v soustavě českých slovesných warů od dnešní češtiny odlišují
jednoduché tvary pro vyjadřování minulého času, aoristu a imperfekta, jichž se
užívalo vedle tvaru složeného (nesl jsem) s pův. qfznamem perfekta. Aorist (zed
* oedech vedl jsem) vyiadřoval prostě děj minulý bez jakéhokoli zřetele k jinému
ději minulému, děje v minulosti za sebou postupující. Imperfektum (oediech)'
wořené zpravidla od sloves nedokonavých, vyjadřovalo minulý děj průvodní.

Tvary aoristu byly v staré češtině značně pestré, a to proto' že stará čeština
ve svém slovanském základu měla tři nestejně produktivní typy tvoření aoristu
(silný a dvojí slabý), z nichž ieden (slabý) zvítězt7, ale nevytlačil zbytky osta ích
typů. Je třeba rozeznávat i v češtině aorist silný, nemající zvlášn:í kmenotvornou
příponu nebo zvláštní aoristoqý znak a koncovkami jen nepatrně se lišící od pří.
tomuého času, a aorist slabý (dvojího tYPu)' mající aoristoqý zrnk -ch- nebo -s-
a tím na první pohled patrný.

Tvary aoristu se wořily od kmene minulého, t. j. od základu, ktery získáme'
odtrhneme-li od příčestí minulého příponu -l: ved-(l)' nes., hřeb-, pek-, tisk-, tře-
(staročes. třě-)'kry.,minu-,rozumě-,trpě-'prosi-'aola-,stize-(staročes. srízě-),tesa.,
bra-, lri-, kupooa-.

od kmene minulého zavřeného (končícího na souhlásku), tvořilse aorist silný:

iedn. č. aed' dvoj. ě. aedoaě, množ.č. zledom,
oede, Úedeta,' aedete,
oede, aedeta, aedu.

P ozn.: Tvary 2. a 3. os. jedn. č. jsou u všech typů aoristu navzájem shodné. Také v im-
perfektu maji 2. a 3. os. jedn. č. steinou podobu.

Podobně aot. nes, nese ... nes!!' pek, peče . .. peku, tisk, tišče . .. tisku a pbd.
Protože tento starobylý aorist má mnoho shod waroqých s přítomným časem,

a tak se s ním mate, byl nahrazován mladším aoristen slabým (typu druhého):
jedn. č. aedech, dvoj. č. aedechotlě, množ. ě. vedechom

ztede, aedesta, oedeste,
vede, aedesta, oedechu.

Podobně nesech, tiščech (tu podle infinitivu přiwořen také aorist tisknuch),
hřebech,pečech apod.

od minulého kmene otevřeného (končícího na samohlásku) tvoří se jen aorist
slabýprvního typu:
jedn. č. bych, dach, dvoj. č. bychoaě, dachooě, množ. č. bychorn, dachotn,

by, da, bysta, dasta, byste, daste,
by, da, bysta, dasta, bychu, dachu.

Podobně třěch, rninucž (analogické tisknuch), rozuměch, trpěch, prosich, oolach,
sdzěch, brach, ldch, kupovach.

V koncovkách -ste,.sta obievuje se často -š- místo -s. (rledešta, aedešte), a to
míšením aoristových koncovek s koncovkami imperfekta.

Pro 2. a 3. os. jedn. č. existují jen wary aoristu silného (aede, tišče, ilěla).
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Imperfektum má v staré češtině rovněŽ značně pestré tvary. Tvary imper.
feka jsou wořeny někde od stejného kmene minulého jako aorist, jinde od kmene
présentního, u někteqých sloves se woří tvary imperfekta od obou kmenů.

ZíMadn|typy (vzory) slovesné mají pravidlem v imperfektu tyto tvary:
jedn. č. aediech, dvoj. č. aediechouě, množ. ě,. zlediechom,

aedieše, oediešta,
aedieše, aediešta, oeďiechu.

Podobně: neiech atd.' hřebiech, pečiech, žniech, třiech, kýiech' miníech, tísk-
niech, umiech lebo umějiech, trpiech, prosiech, děldch nebo dělajiech, sciziech, tescich,
brdch nebo beřiech' lajiech' kupoadch atd.

Vedle přípon .šta a -šte objevují se také míšením s aoristem přípony -sla a
-ste.

Tvary aoristu a imperfekta se koncem 14. století udrŽovaly už jen v psaném
jazyce, mizely z řeči mluvené a vlivem mluvené Ieěí zača|y usťupovat í v jazyce
psaném. Byly nahrazovány opisnými tvary (t. zv. perfektem) sloŽen1fmi z minulého
příčestí a z tvaru pomocného slovesa b1ýti. Perfektem se v staré češtině původně
označoval qýsledek minulého děje: napsal jsern mám napsáno.

9. Tvary přechodníků měla stará čeština tytéž jako čeština nová, jen tvar
mužského rodu jedn. č. nesa, dělaje (pŇtv. děkjě) byl i pro rod střední. Přechodní-
kovych vazeb se však užívďo dďeko hojněii; byly samostatněiší (byly připojovány
souřadicí spojkou a nebo i: plete sě o to a neumějě, plete se do toho neznaje to,
t.. j. antž to zná, ačkoli tomu nerozumí.) a měly volně|ší vztah k větné stavbě _

někeqých tvarů se záhy užívalo bez příslušné shody, podmět přechodníku se
nemusil shodovat s podmětem věry (oidiech ae sně dieaku krea ločúce ,vídél
jsem ve snu dívku lokající krev' jak loká krev'; war přechodliku ločúce nemá
shody s warem dianku, podmět přechodníkové vazby ,,dívka.. ie iiný než podmět
věty ,,já..).

Po tvaroslormé stránce, iak jE řeěeno dříve, neď při úpravě texťu do jazyka
vybraných ukázek zasahováno, pokud ovšem nejsou v rukopise, který byl vzat
za zÍú<|ad,zÍejmá nedorozumění nebo písařské chyby. Každá oprava takových míst
je uvedena v ediční poznámce.

\-
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Vysvětlení neznrímých slov, t. j. poučení o lexikální striince vybraných textů,
vysvětlení tvarů, k jejichž porozumění je třeba speciálnějších znalostí historické
mluvnice, a nezbytné poučení věcné najde čtenář ve věcných a jazykovýchvysvět.
livkách' připojených hned za každou ukázkou.

Edičď poznámky mají zpraviďa dvě části. V úvodu jsou uvedeny rukopisy,
v nichž ie panátka dochována, a rukopis, ktery byl vzat za základ. Dále ie udána
potřebná zálkladní literatura a poďe potřeby jsou charakterisovány obecnější
jazykové znaky rukopisu a způsob přepisu. - Vlastní textově kritické poznámky
poučují jednak o provedených opravách v textu proti rukopisu' kteqý byl vzat
za zifrJad, iednak o závažlých různočteních z jiných rukopisů téže památky.
Každá textově kritická poznámka ie dvoudíIná a oba díly jsou rozděleny hranatou
závorkou. Před závorkou je podoba tištěného texfu (pokud je tato podoba opřena
o iiný rukopis neŽ ten, který byl vzat za základ, je to vyznačeno zkratkou přísluš.
ného rukopisu; pokud jde o opravu provedenou v iiné edici nebo navrženou
někým iiným než editorem, ie uvedena zkratka iména toho, kdo opravu provedl
nebo navrh|),za závorkou je to rukopisné čteď (nepřepsané, v původním pravo.
pise)' které bylo opraveno (po případě je udán důvod, proč bylo opraveno) nebo
je uvedena (v přepisQ důleŽitá věcná varianta jiného rukopisu. Poznámky k pře-
kladům z latiny mají jen první úvorlní část. - Tyto poznámky ediční isou aŽ za celou
skupinou památek a jsou sestavovány způsobem obvyklým v odborných edicích.

Citace textů biblických a jiných v jednoduchých případech jsou uváděny
ve vysvětlivkách jazykových a věcných; v případech složiqých' zejména isouJi
citace doprovázeny latinským textem a mají-li tudíž charakter jen odbornn
byvají v poznámkách edičních.
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PÍ SEMNICTvÍ sTARosLovĚNSKÉ

Počátky staroslověnského písemnicwí v našich zemích souvisí s kulturní činností
Konstantina a Metoděje, ktetá začala r. 863 jejich příchodem na Velkou Moravu. Tehdy
v souvislosti s přijetím křesťanství byly k nám uvedeny i první slovanské knihy. Po zá-
nikuVelkomoravské říše v prvním desetiletí l0. století udržovalo se staroslověnské písem-
nicwí v přemyslovských Čechách vedle písemnictví latinského.

Literatura období velkomoravského byla neobyčejně bohatá; vedle překladové litera-
tury náboženské (biblických a bohoslužebných textů, životů svadch) a právnické byly tu
také spisy původní, na př. básnické skladby jako Proglaso (veršovaná předmluva k evan-
geliu) a spisy hijtorickonáboženské s apologetickým zaměřením (sem paďí h|avlě Žioat
Konstantinůo a Zioot Metodějůzs),Zhteransy obdobr přemyslovského |sou nejvýznamnější
skladby o českých světcích(Ziaot so.Václaoa, Zirsot szs. Ludmily a kánon ke cti so.Václaoa).
Z |aany byla mimo jiné přeložena do staroslověnštiny Gumpoldova latinská legenda
o sv. Václavu (t.zv. Drufui staroslověnská legendaxlatooóclaoskó), dá|e legenda o so.Vitu,
soubor homilit Řehoře Velikého (t. zv. Besědy), různé moďitby a jiné.

Staroslověnské písemnicwí v našich zemích mělo své zvláštnosti jazykové (do staro-
slověnštiny pronikaly t. zv. bohemismy) i ideologické. Po stránce ideologické je základním
znakem staroslověnské literatury, určené pro naše země, prostupování prvků východních
a západních. Překládalo se nejen z řečtiny' ale také z latirty, zejména v období přemy.
slovském. Většina památek z období přemyslovského se zachovala jen v staÍoruských
přepisech.

Z rukopisů psaných přímo u nás se zachovaly jen dvě hlaholské památky, I(yjeoské
list9 Q 10. století) a Pražshé zlomky (z 11. století)' Překlad liturgického texfu, kteď ie
zachován v Kýevských listech a bylrovněžpořízenz latinského originálu, pochází pravdě-
podobně ještě z doby velkomoravské.

Staroslověnské písemnictví bylo v Čechách pěstováno až do konce 11. století, kdy
dochází k potlačeď slovanské bohoslužby i v Sázavském kiášteře za|oženém r. L032
_jako střeďsko staroslověnské vzdělanosti-pod patronací českého panovníka.Přinásilném
potlačování slovanské bohoslužby byly také Soustavně ničeny slovanské knihy. Proto 'e
zachováno tak málo ze slovanských rukopisů, jež v našich zemích vznikly. - Slovanská
liturgie byla pozděii obnovena za Karla IV. v Emauzském klášteře v Novém Městě praž-
skénn. V tomto období vznikly i české památky psané charvátskou hlaholicí i několik
překladů z češtiny do církevní slovanštiny v úpravě charvátské.

sTARosLovĚNsKÉ BvaNcELIUM A ŽALTÁŘ
Naše ukázka evangelního texťu je vzata z kodexu Zografského a ukázka ža(táře z ko-

dexu Sinajského; oba rukopisy psané hlaholicipocházejí z 11. století a vznikly někde
v bulharskourakedonském prostředí jako opisy překladů z období velkomoravského.
Původní znění není tu již zachováno úplně věrně; cyrilornetodějské texty byly v balkán-
ském prostředí různě upravovány po stránce jazykové vlivem nového plostředí i časového
vývoje a také po stránce textové poďe oficiálních byzantských textů.

-\-.
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EVANGELIUM MAToUŠoVo 5 ,  2L  -32

2l. Slyšaste, ěko rečeno bystr' drevrriiimt,: ne ubieši; ižl bo ubiett, povinem
estr sgdu.
22. Azl, že glagoljg vamb' ěko gněvajgi sg na brata svoego spyti' povinent est6
sgdu; ižr bo rečetr bratu svoemu rak'ka, povinenr' estb sbnbmištju, a ižr rečett
bue, povinenT' estT, teoně ognrněi.
23. Ašte ubo prineseši darr' svoi ks ol'tarju i tu poměneši, ěko bratl tvoi imatt
něčto na tp,
24. ostavi dart woi prědt ol'tarems i šedt prěŽde slmiri sp sr' bratomr tvoimr,
i tr'gda prišldt prinesi darr' svoi.
25. Bqdi uvěštajg sQ sb sQpĎrrmr svoimr' skoro' doideže esi na pQti S:b rí'imr'
da ne prědastt tebe sQpbrb sqdii i sgdii tg prědastl sludzě i v6 t16m},nicg vrvrlžetr
tQ.
26. Aminr glagol'jg ti: Ne izideši ott tgdě, doísdeže vtzdasi poslědrnii kontdratt.
27. Slyšaste, ěko rečeno bystr' drevrriimt,: Ne prěl'juby srworiši!
28. Azt že glagol'jg vamn, ěko vrsěkr' iže vr,zsritr na ženg sl pochotijg, uže l'juby
sltvori ss íejg vr srrdr,ci svoemb.
29. Ašte že oko tvoe desnoe stblažriěets tp, istr'kni e i otr,vrr,zi ott sebe. Dobrěe
bo ti estl, da pogybl'etr edint' udr, tvoichl, a ne vse tělo woe vr,vrnženo bgdetr
vr heong.
30. I ašte desnaě tvoě rgka stblažríaets tg, usěci jg i ot'r,vrlzi orr sebe. Dobrěe
bo ti estt, da pogybl'et'r edinl udt' tvoicht', a ne vse tělo tvoe v.rwr'ženo bgdetl
vr heong.
31. Rečeno že bystt: Iže ašte pustitT, ženg svojg, dastl ei klríigy raspusttnýq.
32. Azr že glagoljg vamb, ěko vlsěkl puštajgi ženg svojg, razvě slovese ljubo.
děinaago, tvoritt jq prěl'juby děati; i iže podtpěgg poeml'etl' prěljuby děetl.

Znění česhé a překladu bible Kralické

21. Slyšeli ste, Že řlkáno iest staqíŤn: Nezabiješ. Pakli by kdo zabil, povincn trpěti soud.
22. A|e jáé pravÍm vám Že každý; kdož se bněvá na bratra svého bez příčinn musÍ trpěti
soud. Kdož by pak řekl bratru svému: Rácha, povinen bude před radou státí; a kdož by
řekl: Blázne, musí pekelný oheň trpěti.
23. Ptotož obětoval-li by dar svůj na oltář, a tu by se rozpomenul, Že bratr tvůj má nětco
proti tobě:
24. NechejŽ tu daru svého před oltářem a odeidi; pwé smiř se s bratrem sqýrn, a potorn
přiida' obětůj dar svůj.
25. Vejď v dobrou vůli s protivnjkem sv'.im rychle, dokudŽ si s nírn na cestě' ať by snad
nedal tebe protivník wůj soudci, a soudce dď by tě služebníku, a byl by uwžen do Žalďe.
26. Amen pral'ím tobě: Nelyjdeš odtud, dokudž i posledního haléře nenawátíš.
27. Slyšeli ste, že říkáno bylo starým: Nezcizoložíš.
28. Ale jáť pravÍm vám: Že každý, kdož by pobleděl na Ženu ku požádárú jí', již zcboložtl
s ní v srdci svém.
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29. Jestliže pak oko wé pravé horší tě' vylup ie a wz od sebe; neboť jest užitečněii tobě'
aby zahynul jeden oud tvůj' než by celé tělo tvé uvrženo bylo do ohně pekelného.
30. A pakli ruka tvá pravá horší tě, utni jiawz od sebe; nebo užitečněji jest tobě, aby zatry.
nul jeden oud wůj, než by všecko tělo wé uvrŽeno bylo do pekelného ohně.
3l. Též řečeno jest Kdož by koli propustil maželku svou, aby jí dal lístek rozloučení.
32. lát pak pravím váml Žekdožkoli propustil by manželku svou, kromě příčiny cizoložswa,
uvoď ji v cizoloŽswo, a kdož propuštěnou pojme, cizo|ožL.

ŽAL l r '  8 ,  1_10

l. Vt konrcs o točilěchr ptsaltml Davidovt.
2. Gospodi, gospodi našl, ěko čjudrno imi€ tvoe po zemli! Ěko vlzjgtr,

sjp velrlěpota ťvoě prěvyše nebesr!
3. Iz ustl mladrnsčl srsgštiichr' stvrtšilt esi chvalg vragg tvoicht radi, ďa

razdrušiši vraga i mestrnika.
a. Ěko uzlrjo nebesa, děla prtstt tvoicht,lunq i dzvězdy, ježe ty esi s:snovab.
5. Čtto estr, člověkt, ěko pomlniši i, ti sym člověčr, ěko posěštaeši ego?
6. Umsnih i esi maloml čimt ott angelt, slavojg i čestljg věnrčalt i esi.
7. I postavilt i esi nadl děly rqku tvoeju, vtsě pokorilr esi podl nodzě ego,
8. ovrcjg i voly vrsig, ešte že i skoty polrskýg,
9. i pnticjg nebesrnyig i ryby morlskyjq i prěchodjgštaa strdzjq morrskyjg.

10. Gospodi, gospodi našr, ěko čjudlno imjě woe po vlsei zemli!

Znění české o překladu bible Kralické

1. Předrúmu zpěvá,ku na gitteiský nástroj, žalm Davidů.
2. Hospodine Pane niíš, jak důstojné jest jméno wé na vší zemi! Nebo si vyr"ýšil slávu

svou nad nebesa.
3. Z úst nemluvňátek a těch' jenž prsí požlvajt, mocně dokazuješ síly z příčiny sqých nepřá.

tel, abys přítrž učinil protivrúku a vymsdvajÍďmu se.
4. Když spatřuji nebesa wá' ďlo prstů tqÍch' měsíc a hvězdn kteréž si tak upevnil'

říkám:
5. Co jest člověk' Že si naň pamětliv, a syn člověka' že jej navštěvuješ?
6. Nebo učinil si ho málo menšího anjelů, slávou a ctí korrrnovď si jej.
7. Pánem si ho učinil nad dílem rukou sv'ých, všecko si poďoŽil pod nohy jeho:
8. ovce i voly všecky, také i zvěř polní'
9. ptacwo nebeské, i ryby mořské, a coŽkoli choď stezkami mořskými.

l0. Hospodine Pane náš, jak důstojné jest jméno wé na vší zemi!

KYJEVsKÉ rrsry

Kyjnské listy, psalé hlaholicí, pocházeií asi z poloviny 10. století. Je to část
překladu latinského misálu. V překladu jsou ruzné zvláštnosti,které svědčí o samostatnos.
ti překladu a o snaze přiblížit překlad liturgii východní. Po stránce jazykové jde o text
iasně českého původu. Jsou tu české znaky hláskoslovné (c, z za praslovanské tj' dj aísto
št, žd,kteté bývá v staroslověns\ich památkách jižního původu,1, tvaroslovné i lexikální.
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Do věčrmj bože.

Ty esi životr našr', gospodi, otr nebytiě bo v:r bytie sttvoril.s ny esi i otpadt.
šjg vrskrěsi paky; da namT, ne dostoitr tebě stgrěšati. Tvoě že sgtr vr,sě, nebesr.
kaě i zemlrskaě, gospodr' da ty samb ott grěcht našicht izbavi ny. Christoslml
gospodsmr.

Po vtsgdě.

Dazr' namt, vrsemogti bože, da, ěkože ny esi nebesrský€ piciq nasytilo,
takoze že ižívot,s našr silojg woejg utwrdi. Gospodrmr.

Msšě 4 o tombze.

Cěsarrstvě našemr, gospodi, milostrjg woejg prizrri; i ne otldazs našego
tuzimt i ne obrati nast vb plěnt narodomts poganbskyml. Christosa radi gospodi
našego, iže cěsaritl sb otbcemb i sl svjgtymr.

Až do Věčný Bože.

Ty jsi život náš, Pane, neboť jsi nás swořil od nebyd k bytí. A když |sme parrli, opět
isi uás vzKísil. Vždyť nám se neslušl proti tobě hřešiti' Tvé pak je vše na nebi i na zemi,
Pane. Kéž nás ty sám zprosttš hříchů našich. Skrze Krista Pána.

Po přijímárú.

Dej nám, všemohoucí BoŽe, jakož isi nrás nasytil potravou nebeskou, taktéŽ pak rač
i ávot náš zaštítiti mocí svou. Skrze Pána.

Čtvná mše téhož druhu.

Na království naše, Pane, s milosrdensMm sqim shlédni a nevydej to, co je naše, cizím
a neuwhni nás v porobu kmenům pohanským. Pro Krista, Pána našeho, který vládne
s Otcem a se svadm (Duchem).

(PROGLASb)

VERŠovANÁ PŘEDMLUVA K  EVANGELIU

Tato neistarší dochovaná slovanská báseň, pozoruhodná jak po stránce formáLní
(dvanáctislabičný verš s pravidelným mezislovním předělem po 5. slabice), tak po stránce
obsahové, ie patetic\im chvalozpěvem na slovanský překlad Písma jakožto základ knižní
osvěty. Báseň pochází patrně od Konstantina-Cyrila (jeho autorství není jisté, v. stf.9),
kteqf sám poříďl první překlady bohoslužebných knih do slovanštiny. Předmluva uka.
zu1e,že Konstantin sám chápal svou překladatelskou činnost jako prostředek k šířeď
vzdělanosti poďe zásady rovnoprávnosti jazyků. otiskujeme ji celou dríle v překladu.
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| bry..A když jsme pacl|i, opět

' rve paR 'e vŠe na nebi i rra zemi,
ista Prína.

Jsem předzpěv k svatému evangeliu.

Jak dříve předpověděli proroci'
Kristus pÍicházi shromíždit národy'
neboť jest světlem tohoto světa.
Splnilo se to v tisiciietí tomto sedmém.
oni totiž řekli: Slepí prohlédnou
a hluší uslyší slovo Písma.
Neboé jest třeba poznati Boha.
Proto slyšte, Slované, toto:
Dar tento jest zajisté od Bolra daný'
dar boží jest to údělu na pravici'
dar duším, nikdy se nekazící'
těm duším, které jej přijmou.
Matouš, Marek, Lukáš a Jan
učí všechen lid a praví:
Všichni, kdož spanilost svých duší
vidíte, neboé toužíte radovat se,
zapudit temnotu hříchu'
a zbavit se zkázy tohoto světa
a rajský životna|ézti
a uniknout plameni hořícímu'
slyšte nyní sqým rozumem'
slyšte, všechen lide slovanský,
slyšte Slovo, přišlo od Boha,
slovo krmící lidské duše'
slovo posilující srdce i rozum,
slovo toto, připravující k poznání Boha.

Jako bez světla se nepotěší
oko patřící na všechno swoření boŽí'
nýbrž vše není ani krásné ani viditelné'
tak je to i s kaŽdou duší bez knih'
jež nezná zákona božího,
zákona knižního a duchovního,
zákona zjevujícího ráj boží.
Neboé který sluch, jestliže rachot hromu
neslyší, může se báti Boha?
Dále chřípí, nečichajili vůně květu'

. kterak pochopí záztakboži?
Yždyt ústa, jež necítí sladkosti,
činí člověka jako kamenným.

Ještě víc však duše bez knih
zdá se být v lidech mÍťva.

1 0

15

Potavou nebeskou, taktéž pak rač

lédni a nevydej to, co ie naše, ciám
cista, Pána našeho, ktený vládne

EVANGELIU

rhodná jak po stránce formální
l.m po 5. slabice), tak po stránce
klad Písma jakožto záHadknižní
ho autorství.neď jisté, v. str. 9),
do slovanštiny. Předmluva uká-
tnnost jako prostředek k šíření
rjeme ii celou dále v překladu.
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Bratři, to vše jsme my uvážIli
a povíme vám radu výbornou,
která všechny lidi zbaví
života zvířeckého a žádostivosti,
abyste, majíce mysl nerozumnou
a slyšíce slovo cizím jazykem,
neslyšeli ie jak hlas zvonce měděného.
Neboť svatý Pavel uče toto řekl,
modlitbu svou napřed vzdávaje Bohu:
Chci raději pět slov pověděti,
a svým rozumem ie říci,
aby i všichni bratři rozuměli,
nežli deset tisíc slov nesrozumitelných.
Kterypak člověk toho nechápe,
který nepřidá moudrého podobenství,
vykládajícího nám správné řeči?
Vždyé jako zkáza hrozí tělu,
a všecko je hubí, víc než hnis je ničíc,
nemá-li patřičného pokrmu,
tak každá duše přestává
žít a nemá v sobě života božího,
když slova božího neslyší.
Ještě jioé podobenswí velmi moudré
povězme: Lidé' kteří se milujete
a chcete růsti růstem božím,
kdo z vás neví, že tato víra pravá,
jako símě padající na pole, _
tak ona v srdcích lidských
má zapotřebí deště božích písem,
aby úroda boží hojněji vzrostla?
Kdo může povědět všechna podobenswí,
jeŽ usvědčují národy bez knih,
nehovořící řečí srozumitelnou?
Ani umí-li všecbny řeči,
nedovede vylíčit jejich bezmoc.
Nicméně rád bych připojil své podobenswí
a málo sloly podal mnoho smyslu.
Nahé jsou zajisté všechny národy bez knih
a nemohou bojovati bez zbrani
s protivníkem našich duší,
uchystáni za kořist věčné muky.
Národové, kteří nemáte rádi nepřítele

9{

10

75

I

5 o tisíciletí
se, že od stvoře
bratří na Morav
5; Mat. 11,5;
L4 Matouš, Mal
evangelia - 47
54 Podle 1 K'
73-74 poďe I
řeéi._ 82 s proti
Kristus jimi rnl
Lísty, Zjeverlt
nepřítele ďáb|a
podle 2 Petr 3,

.s
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obenství,

rdobenství
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a hoďáte zápollt s ním mocně,
otevřete pozorně dveře rozumu,
když iste přiiali nyní zbraň tvrdou,
kterou kovají knihy Hospodinovy'
hlavu ďáblovu mocně potírající.
Neboé kdo přijme knihy tyto _

Moudrost-Kristus iimi mluví
a duše vaše posiluje -

Apoštoly pak se všemi Proroky,
kdo zajisté jejich slova zvěstují'
budou schopni zabít nepřítele'
dobré vítězswí Bohu přinášejíce,
rozkladu těla hnilobnému unitnou,
těla, jehož život je jako ve snu,
nebudou padat, ale pevně stát'

10o a že vůči Bohu se ukázali chrabrými'
budou strít na pravici božího trůnu,
když přijde ohněm soudit národy'
věčně s anděly se radujíce,
ustavičně slavíce Boha milostivého,

1o5 písněmi z knih vždycky
Boha opěvajíce, který se nad lidmi smilovává.
Jemu přísluší všeliká sláva'
čest a chvála, boží Synu, vŽdy
s otcern i svatým Duchem

110 na věky od veškerého tvorstva.
Amen.

5 tl tisiciletí tomto sedmém pravděpodobně míněno 7. tisíciletí od stvořerú světa; počítalo
se, že od stvořerú světa do narození Kristova uplynulo 5508 let, při příchodu soiuňských
bratří na Moravu uplynulo od narození Kristova 863 let, celkem 637 t let. _ 6 -7 pod|e Iz. 35 ,
5; Mat' 11,5; Luk. 7'23 _ 11 podte Efez, 2,6-8 _ 12 poďe Mat. 6'20; Lvk. 'j'2,33 _

|4 Matouš, Marek, Lukriš a Jan daremjsou míněna jejich evangelia _ 24 Sloz;o slovo boŽí'
evangelia _ 47 poďe 1 Kor. L4,L6 - 49 podle 1 Kor. 13,1 - 51 podle 1 Kor. |4'L4n' _

54 poďe 1 Kor. 14,19 - 63 podle Luk. 8,21; 11,28; Jan 8A7 _ 68 podle Mk 4,8 -

73-74 pod|e 1 Kor. L4,6-9 _ 80 ruÍrody bez knih národy, které nemají Pismo ve své
řeči.- 82 s protizlníkem našich úlší s ďáblem _ 88 knihy Hospodinoz.lg Písmo - 9L Moudrost-
Kristus jirni mtutlí čtyřrni evangelii _ 93 Apoštoly novozákorrnÍ knihy: Skutky apoštolské,
Listn Zjevení sv. Jana; se ašemi Proroky se všemi knihami Starého Zékona _ 95 zabít
nepřítele dábla _ 98 poďe 1 Kor. |o,!2 _ 100 poďe Mat. 25,33.34' Žiď, 8,L; I2,2 _ LoL
podle 2 Petr 3,7

ítele
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Žrvor  KoNSTANrrNÚv A METoDĚlÚv
Legeudy o životě Konstantinově a o Životě Metodějově |t. zv. legendy pannonské)

jsou významné skladby historické i apologetické. obě vznikly ještě na Moravě, legenda
o Konstantinovi zaživota Metodějova, legenda o Metodějovi brzy po jeho smrti. Zacbo-
valy se v poměrně pozdďm rukopisném podríní, vcelku však bez podstatných zásahů
do původního znění. Jsou to základní prameny k poznání činnosti Konstantina a Metoděje
a smyslu jejich misijní práce.

Ze Života Konstantinova otiskujeme překlad kap. 2, 3, 14, ze Života Metodějova
překlad |<ap. 2-I3, |5-I7.

Ž I v  oT  KoN  sTANT INA  -  c YR I  LA

2. V městě Soluni byl jeden muž, urozený a bohaty' jménem Lev, zastávajicí
úřad drungaria pod strategem. Byl zbožný a spravedliqý a zachovával všecka přikázríní
boží tak, iako kdysi Job. Živ jsa se svou chotí, zplodil sedm dítek, z nichž nejmladší,
sedmý, byl Konstantin filosof, nríš vychovatel a učitel. Když |ej matka porodila,
dali ho chůvě, aby ho kojila' ale dítě se nechtělo chopiti cizího prsu, leda matčina,
dokud nebylo odkojeno. Stalo se tak božím řízením, aby dobrá ratolest z dobrého
kořene byla odkojena mlékem bez poskwny. Potom dobří ti rodičové shodli se
na tom' že zachovají čistotu a nebudou již spolu obcovati, a po čtrnáct let nepře-
stoupili tohoto předsevzeti,žijícev Prínu jako bratr a sestra, dokud je smrt nerozlou-
čila. KdyŽ měl muž odejíti na soud boží, hořekovala matka tohoto dítěte, pra-
víc ,,o nic mi nejde' jedině o tohoto hocha, kterak bude vychován... A on jí
řekl: ,,Věř mí, ženo, naději se v Boha, že mu dá takového otce a správce, který
spravuje všechny křeséany... To se i stalo.

3. V sedmi letech vidělo dítě sen a vyprávělo jej otci a matce' řkouc:
,'Stratég shromáždil všechny dívky našeho města a pravil ke mně: V1vol si z nich,
kterou chceš, za ženu a pomocnici věkem ti rovnou. }á jsem se na všechny po-
ďval a prohléď si je a uviděl jsem jednu krásnější nad všecky se skvoucí wáří
a ozdobenou hojně zlatymi šperky a perlami a všelikou nádherou. Její jméno
bylo Sofia' to jest Moudrost. Tu jsem si vyvolil... Rodiče vyslechnuvše tato ieho
slova, pravili mu: ,,Synu, zachovej zákon otce svého a nezamitej naučení matky
své' neboť přikázáď jest svítilnou a zákon světlem. Rci Moudrosti: Sestrou mi
buď' a opatrnost učiň si přítelkyní. vŽdyr. Moudrost záři nad slunce, a přivedešJi
si ji' aby byla tvou chotí, zbavíš se skrze ni mnohého zla...

Když jej dali na učeď, prospívalv knihách nad všechny žáky velmi bystrou
pamětí' takže buďl podiv všech. Byvalo obyčejem, že se synové zámožlých rodičů
bavívali lovem. Jednoho dne vyšel Konstantin s nimi do polí a vzal s sebou krahuj-
ce. Soťva jei vypustil' řuenimbožim strhlse vítr, uchvátil jej a odnesl. Hoch z toho
upadl v tesknost a žal, a dva dni nic nejedl. Neboé pro svou lásku k lidem milosrdný
Bůh nechtěje, aby si navykl světským věcem, snadno jej ulovil svou láskou: jako
kdysi ulovil Plakida na honě jelenem, tak jeho krahujcem. Rozvažoval u sebe
prázdnotu tohoto života, kál se a volal:,,Takový jest tedy tento život,že místo ra.
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dosti se množí žal? ode dneška se dám jinou cestou, která je lepší než tato, a ne-
promarním svych dnů ve shonu tohoto žívota.,,

I oddal se studiu a sedával doma, uěe se nazpamět knihám svatého Řehoře
Bohoslovce. A na stěně si uěinil znamení kříže a napsal svatému Řehoři tento
úvalozpěv: ,,Ó Řehoři, tělem člověče, ale duší anděle! Ač jsi byl tělem člověk,
zúil ses andělem. Neboé ústa wá jako jeden ze Serafů oslavují Boha a celý svět
osvěcují učením pravé víry. Proto přijmi i mne, jenž se ti kořím s láskou a věrou,
a buď mi osvětitelem a učitelem... Tak se mu zasliboval.

Ač vnikl do mnohých jeho řečí a velikého vědění, přece nemohlporozuměti
hlubším místům a upadl proto do těžkého zármutku. Byl pak tam nějaký cizinec
obeznalý v gramatice. K němu tedy zašel, whl se mu k nohám a vzdávaje se mu
prosil ho: ,,Buď tak dobry a nauč mě umění gTamatickému... Ale ten zakopal
svou hřivnu a odbyl jej: ,,Nenamáhej se, chlapče, neb jsem se pevně zaÍek|, že
co Živ nikoho tomu učit nebudu... Hoch však se mu opět klaněl, se slzami volaje:

,,Vezmi všecek můj podíl na domu otce mého, který mi ná|eží,a nauč mě tomu...
Když ho však nechtěl vyslyšeti, vrátil se domů a setrvával na modlitbách' aby
dosáhl, po čem toužilo jeho srdce. A Bůh učinil vbrzku po vůli těm, kteří se ho bojí.
Neboé o jeho kráse a moudrosti a pilném učeni, jež bylo hluboce v něm zakořeněno,
uslyšelministr císařův, tak zvaný logothet; ten poslalpro něho, aby se učil s mla.
dičkým císařem. Když to hoch uslyšel, s radostí se vydal na cestu' a na cestě
poklekl a modlil se řka:,,Bože otď našich a Pane milosrdenství 'jenž jsi stvořil vše
slovem a moudrostí svou, učiniv člověka, aby vládl tvorstvu tebou stvořenému, dej
mi moudrost, přeb1ývající v blízkosti tvych trůnů, bych porozuměl, co se tobě
líbí, a byl spasen. Jsem služebník wůj a syn služebnice tvé... A k tomu odříkal
ostatek modlitby Šalomounovy a vstav řekl: Amen.

|4, Zatjm co se fllosof veselil v Bohu, naskytla se opět jinrí věc a úko| ne
menší dřívějších. Neboť Rostislav, kníže moravský, vnuknutím božím, po úradě
se svymi knížaty a s Moravany, vypravil poselswí k císaři Michalovi, řka: ,,Náš
lid se odřeklpohanswí a drží se křesťanského zákona. Nemáme však takového uči-
tele, který by nám pravou křesťanskou víru vyložil v našem jazyku, aby též jiné

luaje, vidouce to, nás napodobily. Nuže, pošlinám, pane, takového biskupa a uěite-
le. od vás se zajisté vždy šíří dobrý zákon do všech krajin...

Císař shromaždiv sněm a povolav Konstantina filosofa, oznámil mu tuto věc
a pravil ,,vím, filosofe, že jsi zemdlen, ale jest třeba, abys tam šel, neboé tuto
věc nemůže nikdo vykonat tak' jako ty... Filosof odpověděL ,,Ač jsem zemdlen
a churav na těle, půjdu tam s radostí, majili knihy v svém jazyku... Císař mu pravil:

,,Děd můj i otec můj i mnozí jiní pátrali po tom' ale nenalezli toho. Kterak tedy
to mohu já na|ézti?,, Filosof řekl: ,,Kdopak může napsati řeč na vodě nebo získati
si jméno kacíře?.. odpověděliemu opět císař se st{Ícem sqým Bardou: ,,Chceš-li ty,
může ti to dáti Bůh, který dává všem prosícím bez pochybování a otvírá tlukoucím...

Šeltedy filosofapodle ďávného svého obyčeje oddal se modlitbě i s jinými

pomocníky. Vbrzku mu je zjevil Bůh, kter'ý slyší modlitby svých služebníků'
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a ihned složil písmena a zača| psáti slova evangelia: Na počátku bylo slovo, a slovo
bylo u Boha a Bůh bylslovo, a tak dále.

7aradoval se císař a velebil Boha se svými rádci. I poslaljej s mnohými dary,
napsav Rostislavovi takovyto lisť ,,Bůh, který chce, aby každý přišel k poznání
pravdy a povznesl se na vyšší stupeň dokonalosti, když viděl tvou víru a snahu,
zjevil knihy pro váš národ a učinil nyní za našich let, čeho dávno nebylo, leda jen
v prvých dobách' abyste i vy byli připočteni k velikym národům, které slaví Boha
svým jazykem. I posílríme ti toho, jemuž Buh ie zjevl|, muže ctihodného a zbož.
ného' velmi vzdělaného a filosofa. Nuže, přijmi dar větší a vzácnější nad všechno
z|ato a stříbro a drahokamy i nad pomíjivé bohatství, a s jeho pomocí hleď rychle
upevnit tu věc a celým srdcem hledat Boha. A nezanedbávej společné spásy,
ale pobízej všecbny, aby nelenili,nýbtž dali se na cestu pravdy, abys i ty,až je
přivedeš svym úsilím k poznáď Boha' přiial za to svou odměnu, i v tomto věku
i v budoucím, za všechny ty duše, jež uvěří v Krista Boha našeho, od nynějška
až do skonání, a abys zanechal po sobě pamět příštím pokolením, podobně jako ve-
liký císař Konstantin...

2 drungaríus velitel vojenského odďlu podřizený stratégozli, vojenskému veliteli města
_ 20.23 poďe PřÍsl. 6'20i 6'23' 7, 4; Moudr. 7 ,29 - 30 Plakidas neboli Eustachius, mučed-
ník, obrácený na Keséanství zjevením jelena s křížem mezi parohy na lovu (srov. stt. 524) _ 34
Řehoř Bohoslozec neboli Řehoř Nazianský, církevní učitel ve 4. stoleti _ 50 logothet byzantsk1i
ministr spravující zahraniční věci; v době nezletilosti císaře Michalalll' za regentské vlády
jeho matky císařovny Theodorn iím byl Theoktist _ 52.55 poďe Moudr, 9,L-2' 4.5
_ 59 poselstzli. h cíšaři Michalooi vypravil kníŽe Rostislav asi r. 862_70 Bardabratr cilsa-
řovny Theodory, matky Michala III', měl velký vliv za vlády mladého cÍsaře - 75 lal L,l;
těmi slovy začLna| evangeliář východní církve, t. j. r{bor evangelních textů k liturgickým
účelům _ 78-79 podle l Tim. 2,4 - 80-8I leda jen zs prz$ch dobách t. i. v dobách prvokřeséan.
ských_ 90 císař Konstantin Konstantin Veliký (307-337), autor ediktu milanského (313)'
kte4ým bylo křesťanství prohlášeno za státní náboŽenství

Ž t vo r  METoDĚ l Ú v

2. Milosrdný Bůh, kteý chce, aby každý člověk byl spasen a dospěl k po.
znántptavdy, za našich let pro náš národ, o nějž se nikdo nikdy nestaral, povznesl
k vznešené hodnosti našeho učitele, blaženého Metoděje. Přirovnáme-li všechny
jeho ctnosti a veliké činy k těmto světcům jednomu po druhém, nebudeme zahan-
beni. Neboť jedněm byl roven, než jiní byl o málo menší, opět než jiní větší' vy-
mlurné překonal pracovitostí a činné výmluvností. Všem se připodobnil, a obraz
všech na sobě jevil, bázeň boži, zachováviní příkazů, ustavičné modlitby a po-
svátné úkony s tělesnou čistotou, řeč mocnou a líbeznou, mocnou na protivníky
a líbeznou na ty' kdo přijímali napomenutí, hněv, tichost, milosrdenství, lásku,
strádání a trpělivost, stávaje se všechněm vším, aby všechny získal.

Bylé z rodu po obou rodičích nikoli nepatrného,nýbrž velmi dobrého a vzne.
šeného, znrímého především Bohu a císaři a veškerému soluňskému kraji' jak to bylo
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patno i z ieho tělesné podoby. Proto si ho oblíbili soudcové hned od dětswí a vyslo.
vovali se o něm s pochvalou, až i císař, dověděv se o jeho bystrosti, svěřil mu správu
slovanského knížectví, já bych řekl' jako by byl předvídal, že jei bude chtít poslat
Slovanům za učitele a prvního arcibiskupa, aby se obeznámil se všemi slovanskými
obyčeji a pomalu jim navykl.

3. Když prožil v tomto kníŽecwí mnoho let a byl svědkem mnoha nepořád-
ných zmatků v tomto žití, zaměnil zálibu v pozemské temnotě za myšlenky ne.
beské, neboé nechtěl drahocenné duše znepokojovati věcmi, které netrvají na věky.
Jakmile našel příhodnou chvíli, zbavil se vladaření a odešel na olymp, kde žijí
svatí otcové' a byv postřižen' oblékl černý šat a s pokorou se podřizoval' plně
vesměs všecek mnišský řád a obíraje se knihami.

4. Když se naskyla taková příležitost, poslal císař jeho bratra filosofa
k Chazarům, a ten si jej vza|s sebou na pomoc. Tamní Židé velmi ostouzelikřeséan.
skou víru. Tu on řekl: ,,}sem hotov za křeséanskou víru zemříti,.. a nezpěčoval se,
nýbrŽ šel a sloužil svému mladšímu bratru jako sluha, poslouchaje ho' on modlit.
bou, filosof pak řečí je přemohl, a zahanbili je. Císař a patriarcha, vidouce jeho
dobrou snahu na cestě boží, doléhali naň, aby se dal vysvětiti na arcibiskupa na
čestné místo, kde takového muže je potřebí'a když nesvolíl'přinutili jej a ustano-
vili jej opatem v klášteře zvaném Polychron, který mívá příjmů čtyřiadvacet měr
ztata, a otců v něm byvá víc neŽ sedmdesát.

5. Stalo se v ty dnn že Rostislav, kníže slovansky, se Svatoplukem vypravili
poselswí z Moravy k císaři Jvlichalu, pravíce toto: ,,Jsme z boží' milosti zdrávi.
Přišlo k nám mnoho učitelů křeséanských z Vlach, z Řecka a z Němec, rozličně
nás učíce. My Slované však jsme lid prosty a nemáme, kdo by nás vyučil pravdě
a smysl její nám vyložil. Nuže tedy, pane, pošli takového muže, který nám pořídí
všeobecný zákoník...

Tehdy císař Michal řekl filosofu Konstantinovi: ,,Slyšíš, filosofe, co praví?

Jiný toho nemůže vykonat,leda ty. Hle, tu máš hojné dary, vezmi si svého bratra
opata Metoděie, a běž. Neb vy jste Soluňané a Soluňané všichni hovoří čistě slo-
vansky... Tu neodvážili se odpírati ni Bohu ni císaři, podle slov svatého apoštola
Petra, jenž dí takto: ,,Boha se bojte, císaře ctěte,.. ale vyslechli tu velikou věc,
a oddali se modlitbě i s jinými, kteří byli téhož ducha jako oni. A tehdy zjevil
Bůh filosofovi slovanské knihy, a on ihned sestrojiv písmena a pořídiv překlad,
vydal se na cestu na Moravu, vzav s sebou Metoděje. Ten opět s pokorou se jal
poslouchati filosofa, jemu sloužiti a s ním učiti. A když uplynula tři léta, vrátili
se z Moravy' rryučivše žáky.

6. Papež Mikuláš, dověděv se o takovýchto mužích, poslal pro ně' přeje
si je spatřiti jako posly boží. PapeŽ Hadrián posvětil učení jejich, položiv
slovanské evangelium na oltář Sv. Petra apoštola, blaženého Metoděje pak vysvětil
na kněžswí. Bylo tu mnoho všelijakých lidí' kteří haněli slovanské knihy pravíce,
že le|ze, aby který jiný národ měl své písmo, kromě Hebreů, Řeků a Latiníků,
podle nápisu, který Pilát dal napsati na kříži Páně; ty nazval papež pilátníky

\
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a trojiazyčníky a proklel je' poručiv jednomu biskupovi, ienž bylnemocen dmž
neduhem, aby vysvětil ze slovanských učedníků tři kněze a dva lektory.

7. Po mnohých dnech fi"losof odcházeje na soud boží' řekl Metoději'
bratru svému:,,Hle, bratře, my dva jsme byli souspřeží' jedinou brázdu táhnouce,
a já padám na líše, skončiv svůj den, ty pak miluješ velmi horu. Ale kvůli hoře
neopouštěj svého učení, neboé jím můžeš b;fti spíše spasen...

8. Kocel pak vypravil poselswí k papeži prose' aby k němu propustil Meto-
děje, blaženého učitele našeho. Papež odpověděl: ,,Neien tobě samému, nýbrž
všem těm kraiům slovanským posílám iej za učitele od Boha a od svatého apoš.
tola Petra, prvého náměstka a klíčníka královswí nebeského...

I poslal Metoděje, napsav tento list ,,Hadrirín, biskup a sluha boží, Rostislavu,
Svatopluku a Kocelovi. Sláva navýsostech Bolru a nazemipokoj,vlidechdobrávule.
Doslechli jsme se o vašich duchovních snahách, a nyní přáli jsme si jich s touhou
a modlitbou pro vaši spásu, - kterak Bůh ponukl vaše srdce, abyste ho hledali,
a ukázal vám, že třeba Bohu sloužiti netoliko vírou, nýbrž í dobrými skutky. Víra
zajisté bez skutků je mrtva a odpadají ti, kdož myslí, že znají Boha, avšak skutky
ho zapírají. Neboé jste prosili o učitele nejen u tohoto velekněžského stolce, nýbtž
i u zbožného císaře Michala.I poslal vám blaženého fi'losofa Konstantina i s brat-
rem, dříve než my jsme to mohli učiniti. oni pak poznavše, že vaše kraje níleží
apoštolské stolici, nic neučinili proti církevnímu zákonu, nýbrž přišli k nám, při-
nrášejíce ostatky sv. Klimenta. Tu mn trojnásob potěšeni, rozhodli jsme se Meto-
děje' našeho syna' muže dokonalého rozumem a pravověrného, přezkoušeti
a vysvětiti jej i s učedníky a poslati do vašich krajin, aby vás učil' iak jste žádali,
překládaje knihy do vašeho jazyka, poďe veškerého církevního řádu úplně i se mší,
to jest se službou, a s křtem' jak začal filosof Konstantín s boží milostí a za přímluvy
svatého Klimenta. Taktéž dovede-li kdo jiíý důstojně a pravověrně překládati,
ať je to svaté a požehnané Bohem i nrimi a celou katolickou a apoštolskou církví'
abyste se snadno uaučili přikázáním božím. Ten jediný obyčej však zachovejte'
aby se při mši napřed čtla epištola a evangelium římsky, potom slovansky, by se
naplnilo slovo Písma: Chvátiti budou Pána všechny národy, a jinde: Všichni budou
hovořiti rozličnými jazyky o velikých skutcích božích, iak iim dá Duch svatý pro.
mlouvati. Jestliže však kdo z učítelů u vás shromážděných, kteří lichotí uším a odvra-
cejí od pravdy k bludům' oďváŽi se vás jinak sváděti, tupě knihy vašeho jazy(<a,
ať jest vyloučen nejen z přijímáď' nýbrž i z církve, dokud se nenapraví. Jsouť to
vlci a ne ovce, jež sluší poznávati po ovoci jejich a střežiti se jich.Vy tedy,milené
dítkn poslouchejte božské nauky a nezamítejte napomínání církve, abyste byli
shledáni pravými ctiteli Boha, otce našeho nebeského, se všemi svatymi. Amen...

I přiial jej Kocel s velikou úctou a vypravil jej znovu k papeži s dvaceti muži
urozenými, aby mu jej posvětil na biskupství v Pannonii, na stolec svatého Andro-
nika, apoštola' jednoho ze sedmdesáti; což se i stalo.

9. Potom starý nepřítel, závistník dobra a odpůrce pravdy, pozdvihl proti
němu srdce nepřítele moravského krále se všemi biskupy, kteří pravili: ,,V naší
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diecési učíš... on však odpověděl: ,,Já bych nebyl do ní vstoupil, kdybych byl věděl'
že je vaše, avšak ona patří svatému Petru. A opravdu, přecházíte-li vy z řevnivosti
a lakoty proti kánonům do starých okrsků, a tím zabraňujete učení božímu,
střezte se' abyste svůj mozek nerozlili, chtíce Železnou horu kostěnou lebkou pro-
razíti!,, odpověděli mu hněvivě řkouce: ,,Z|ým to odpykáš!.. on na to: ,,Mluvím
pravdu před císaři a nestydím se, vy však sičiňte se ÍIrnou po své vůli. Neboť nejsem
lepší nežli ti' kdož hlásajíce správné, v mnohých mukách i o tento život přišli...
Když mnoho řečí jejich byIvyvrátil' aniž co zmohli proti němu, řekl král úkosem:
',Netrapte mého Metoděje' vždyt se již zpotil jako při peci... on řekl: ,,ovšem,
pane! Kdysi potkali lidé zpoceného filosofa a táza|i se ho: Co se potíš? on dí:
Se surovým lidem jsem se přel... o tomto výroku se pohádali a rozešli, jeho pak
odeslali do Švábska a drželi ho ve vazbě půl třetího roku.

10. Zpráva o tom pronikla k papeži, a když se to dozvěděl, dal je do klatby'
aby žádný z biskupů králoqých nezpíval mše, to jest služby, pokud by jej věznili.
Pročež jej propustili, řkouce Kocelovi: ,,Budeš-li jej míti u sebe, tak snadno nám
neunikneš'.. Zatím však oni neunikli soudu svatého Petra, neboé čryři z těch
biskupů zemřeli.

Stalo se tehdy, že Moravané, pozorujíce, jak němečtí kněží' kteří u nich žilr.,
jim nepřejí' nýbrž kují pikle proti nim, všechny je vyhnali; a papeži poslali
vzkaz: ,,Jelikož dříve naši otcové přijali křest od svatého Petra, tož dej nrím
Metoděje za arcibiskupa a učitele... Ihned ho tedy tam papeŽ odeslal. I přijal jej
kníže Svatopluk se všemi Moravany a svěřil ieho péči všecbny chrámy a kleriky
na všech hradech.

od toho pak dne počalo učení boží velmi vzrůstati a kleriků přibývati na všech
hradech, a pohané počafi věřiti v pravého Boha, odříkaiíce se svych bludů.
Tím více i moravská říše se počala šířiti na všechny strany a své nepřátele úspěšně
porážeti' jak sami vždy o tom vypravují.

1 l. Měl též dar prorocký, neboé mnohé jeho předpovědi se splnily. IJvedeme
z nich jednu či dvě. Jeden velmi mocný kníže pohanský, sídlící na Visle, tupil
křesťany a činil iim násilí. Metoděj mu vzkázal ,,Bude dobře, syrru, dáš-li se
pokřtíti dobrovolně v své zemi, abys nebyl z přinucení pokřtěn jako zajatec v cizi
zemi a vzpomeneš si na mne... Což se i stalo.

Jindy zase Svatopluk bojoval s pohany a nic nepořídil' nýbrž otálel, a tu
Metoděj' když se přibližovala mše svatého Petra, to je služba, vzkázal mu řka:
,,slíbíš-li mi, že ztráviš den svatého Fetra se sqými vojíny u Ínne' důvěřuji v Boha,
žeti je v brzku vydá... Což se i stalo.

Jeden člen družiny, velký boháč a rádce knížecí, oženil se s matkou ďtěte, je.
muž byl kmotrem na křtu, a Metoděj, ač mnoho jim domlouval, je poučovala po.
vzbuzoval, nemohl jich rozvésti. Neboť jiní' vydávajíce se za sluhy boží, potají je
kazili,lichotíce jirn pro jmění,až je oba nakonec odloučili od církve.I řekl Metoděj:
,,Přijde čas, kdy pochlebníci oni nebudou vám moci přispěti, ale kdy si vzpomenete
na má slova, jenže se pak již nedá nic dělati... Tu znenadríní Bůh je opustii a oba ie
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stihla pohroma, a nenašlo se místo jejich, ale vichr je uchvátil jako prach a rozvá|.
A mnoho jiných podobných případů, které jasně vykládal v podobenstvích.

12. Toho všeho nestrpěl starý nepřítel, závisurík pokoleď iidského, a pozdvihl
některé proti němu, jako Dathana a Abirona proti Mojžíšovi, jedny zjevně a druhé
potají, ty kteří stůňou bludem iopatorským, a slabší odvracejí k sobě s pravé cesťy,
říkaiíce: ,,Nám dal papež moc' a jeho káže vyhnati ven i učení jeho... I shromáždili
všecek lil moravský a nařídili v jeho přítomnosti přečísti list, aby vyslech1i jeho
vypuzení. Lidé pak' jak bývá zvykem lidským, všichni se rmoutili a hořekovali,
Že ztrácejí takového pastyře a učitele, kromě slabýctr' jimtž zmita|a lest, jako vítr
listím.

Čtouce však list papežův našli tam psáno: ,,Bratrnáš Metoděj je svaý a pravo-
věrný a koná dílo apoštolské a v jeho rukou jsou od Boha a od apoštolského stolce
všechny slovanské kraje, aby koho prokleje, proklat byl, a koho posvětí, posvě-
cen byl... I zastyděvše se, rozešli se jako mlha s hanbou.

13. Ani zde se však nezastavila jejich zloba, nýbrž pomlouvali jej pravíce:
,,Císař se naň hněvá, a dopadne-li jej, nevyvázne Živ.,, Ale milosrdný Buh nechtě
ani v tom pohaněti svého služebníka, vložil císaři do srdce, iako je vždy v ruce boží
srdce císařovo, že mu poslal list:

,,Ctihodný otče, velmi tě toužím spatřiti. Učiň tu laskavost a vyprav se k nám,
abychom tě uviděli, dokud jsi na tomto světě, a přijali tvou modlitbu...

Metoděj tam ihned šel, a císař jej přijal s velikou poctou a radostí, a pochvá-
liv jeho učení, podržel si z jeho učedníků kněze a jáhna s knihami. Vše učinil mu
po vůli, jak chtěl, a neoslyšel ho v ničem a oblíbiv si jej, hojně ho obdaroval a do-
provodil nazpět slavně do ieho sídla. Podobně i patriarcha.

15. Potom však, když se oprostil od všeho shonu a starost svou uvrhl na Boha'
posadiv napřed ze svých učedníků dva kněze, dovedné rychlopisce, přeložil
v brzku všechny knihy Písma úplně, kromě Makkabejských, z řeckého jazyka
na slovansk]ý, v osmi měsících, počav měsícem březnem, do dvacátého šestého
dne měsíce října. Po ukončení pak vzdal ná|ežiý dík a slávu Bohu, jenž dává ta.
kovou milost a zdar, a obětovav se svým duchovenstvem svatou a tajemnou obět'
vykonal památku svatého Demetria. Neboé dříve byl s Filosofem přeložil toliko
evangelia s Apoštolem a qlbranými službami církevními. Tehdy přeložil i nomoka-
kon, to jest církevní zákoník, a knihy otců.

16. Když přišel do krajin dunajských uherský král, přál si ho viděti, a ačkoli
někteří říkali a myslili, že nevyvázne od něho bez muk, odebral se k něrnu.
Ten však jej přiial' jak se sluší na biskupa, čestně a slavně s veselím, a porozprá-
věv s ním, jak takovým mužům slušelo hovořiti, propustil ho objímaie a líbaje
s velikými dary, řka jemu: ,,Pamatuj na mne vždn ctihodný otče' v svých svatych
modlitbách...

17. Tak na všech stranách ukončiv všechny sPorY, zacpal ústa mnohomluv-
ných' běh života dokonal, víru si uchoval'čekaje koruny spravedfvého. A poněvadž
se tak zalíbil Bohu a byl jím milován, počal se přibližovati čas, aby přijal odpoči-
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nutí od strastí a mzduza mnohé své námahy. ItázaLise ho řkouce: ,,Koho uznáváš"
otče a ctihodný učiteli, mezi svymi učedníky za hodna, aby se stal v učení tvým
nástupcem?.. Metoděj ukázal jim na jednoho ze svých spolehlivých učedníků,
zvaného Gorazd, a pravil: ,,Tento je muž svobodný a z vaší země, dobře znalý

tai v knihách latinských, pravověrný. Staň se tedy vůle boži a vaše láska, jakož i má!..
Když se na Květnou neděli shromáždil všechen lid, vešel Metoděj do chrámu
a jsa nemocen'káza| žehnati císaři a knížeti i duchovenswu a lidu, a řekl: ,,opa-
trujte mne, dítky, do třetího dne... Tak se i stalo. Když svítalo na třetí den, řekl
naposled: ,,V ruce tvé, Pane, poroučím duší svou... Zesnul v rukách kněží v šestý

tgo den měsíce dubna v třetí indikcí roku šest tisíc tři sta devadesát tří od stvoření
světa. Učedníci jeho jej uložili do rakve a učinili mu důstojné pocty; smuteční
obřady vykonali latinsky' řecky i slovansky a pochovali |ej v stoličním chrámu.
I přidružil se k otcům svým a patriarchům a prorokům a apoštolům, učitelům
a mučedníkům. Lidí pak se sešel nesčíslný zástup; provázeli jej se svícemi,

tos oplakávajíce dobrého učitele a pastyře, mužské pohlaví i ženské, malí i velcí,
bohatí i chudí, svobodní i otrocí, vdovy i sirotci, cizi i tuzemci, nemocní í zdravi,
všichni toho, který býval všechněm vším, aby všechny získal.

Ty pak s výše, svatá a ctihodná hlavo, přímluvami svymi shlédni na nás,
kteří toužíme po tobě, a zbav učedníky své od všelikého nebezpečenství, rozšiřuj

zoo učení a vyhlaďkacířstva, abychom ž1|izde důstojně podle svého povolání a potom
stanuli s tebou' tvé stádo, po pravé straně Krista Boha našeho a přijali od něho
život věčný. }emu zajísté náleží sláva a čest na věky věkův. Amen.

1 2. kapitola začíná slovy Po těchto ašecht. j. světcích, o nichŽ je řeč v první kapitole _

l-2 podle 1 Tim. 2,4 _ 5-7 Nebot jedněm byl rooen. . . obraz ašech na sobě jevil srov. Řeč sv.
Řehoře Nazianského o sv. Athanasiovi (Migne, Patrologia graeca 35, 1088) - 74-L5 sprdau
slovanského knížectaí sptávního obvodu byzantské říše ob1ivaného Slovany - 20 neboť
nechtěl drahocenné duše znepokojozlati zlěcmi, které netnsaji na věky srov. Řeč sv. Řehoře
Nazianského o sv. Athanasiovi (Migne' Patrologia graeca 35,1088) - 2L Jakmile našel při-
hodnou chaili patrně po státním převratu, kdy zahynul logothet Theoktist, nakloněný oběma
bratřím; odešel na olgmp hora v maloasijské Bithynii a Mysii, kde vzniklo v 8. a 9. století
několik klášterů _ 22 byv postřížen obřaď postřiŽin, t. j. zastřižen1 vlasů na znamení dospívání
_ 25 k Chazarům Chazarcvé měli v 9. století svou říši u Černého moře v oblasti mezi Donem
a Kavkazem a žili v přátelství s Byzancí - 28 patriarcha Fotios _ 3I Pol9chron jeďen z klášte-
rů v okolí hory Olympu v Bith5.rrii - 4L Soluňané úichni hotsoří čistě slooansky okolí Soluně
bylo v 9. století osazeno slovanským ob1watelstvem, které do této oblasti pronikalo ze se-
veru - 43 podle l Petr 2,I7 - 49 Papež Mikultiš Mikuláš i. (858-867) _ 50 Papež Hadridn
Hadrián II. (867-872)_54-55 pilátni'ky a trojjazyčniky papežovi přičítaná hanlivá jména pro
odpůrce slovanské bohoslužby znamenaií jejich nepřímé odsouzení a schválení slovanských
liturgických knih _ 56 dxa lektory označení 1.ednoho z nižšilch svěcení kněžských _ 59 horu
t. j. olymp _ 6L l{ocel kníŽe v Fannonii (zemřel 873), syn nitranského knížete Pribiny - 65
list papeže Hadriána II. z r. 869 _ 69-7I poďe Jak. 2'26 * 76-77 přezkoušeti a rysuětiti jej je
míněno Metodějovo biskupské svěcení s předběŽnou obvyklou zkouškou, t. j. šetřenírn
pokud jde o víru a mravy - 84 podte Ž. LL6,Í - 85 podle Skutk. 2,4 a 2,LL - 93 posaětil na
biskupství ustanovil biskupem, protože biskupské svěcení mu bylo již dř1ve uděleno; na
stolec sa. Andronika arcibiskupství sremské _95 starú neDřítel dábel_ 96 neořítele morau-

B^r:Tniš MeTděj je svaty a pravo.
l:: 59ha a od apoštolského stolce
$a't 

b/' a koho posvětí, posvě-
Ubou.
,!,"!,bŽ pomlouvali jej pravíce:
ztv...A|g milosrdný Bťrlr nechtěJo srdce, jako je vždy v ruce boží

ňtu.laskavost a vyprav se k nám,r{a[ &ou modlitbu...
ikou poctou a radostí, a pochvá-
,:T1, knihami. Vše učinil musi jel hojně ho obdaroval a do-triarcha.
nJr a starost svou uvrhl na Boha,
'9o:.9:é rychlopisce, přeložil
Kl€beiských' z řeckého jazyka

:,=.} do dvacátého šestěho
tx a slávu Bohu, jenž dává ta-
.::u.'j.:*o! a tajemnou obět,'yl s Tilosofem přeložil toliko
uml. l.ehdy přeložil i nomoka-

kráI,přát si ho vicěti, a ačkoli
:z. muk' odebral se k něrnu.

:lavnc 
s. veselím, a porozprá-

l'l'"p:':il ho objímaje a lítaje
túodný otče, v svých svaých

lry' zacpal ústa mnohonrluv-
ry spravedlivého. A poněvadž
:ovatr Čas' aby přijat odpoči.

.\-.
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ského krdle krále Ludvíka Němce (833-876)' nepřítele Svatoplukova _96-97 V naši diecési
učíš na území přidělené nové ďecési moravsko-pannonské si uŽ ďíve činili nárok němečtÍ
biskupové: pasovský na Moravu a solnohradský na Pannonii _ 99 proti ktinonům proti cír.
kevním zákonům- 108 do Šadbska arcibiskup solnofuadský a biskupové frisinský a pasov-
ský věznili Metoděje v letech 87L-873 v Německu _ L09 Zprtiva o tom pronikla k papeži
byl jímuž JanVIII. (872-882);klatba bylavyhlášena hned počátkem r.873 _ Ll2-L73 čtyři
z těch biskupů zemřeli známa isou pouze data úmrtí tří biskupů (solnohradského, frisinského
a pasovského); následovala po této události skutečně v těsném sledu za sebou - LL7 Ihned ho
tedy tampapež odeslalMetoděj byltehdyzřejmě zároveňustanovenarcibiskupem moravským,
jak lze souďt z pozdějšího listu papeŽe Jana VIII. Svatoplukovi (879) a z listu Metodějovi
(880); Friedrich, Codex ďplomaticus et epistolaris regni BohemiaeI,22'24 _ L25 kni'že po-
hanský sídlící na Visle miněno pravděpodobně Krakovsko, které tehdy bylo připoutáno
k Velké Moravě a i po jejim pádu tíhlo téměř ještě po celé století k českému státu _ I3o mše
s1.). Petra tak byl zván překlad římské mešnl liturgie do řečtiny z L. pot.9. století; z řeckého
překladu byl pořízen překlad do staroslověnštiny _ |33-134 oženil se s matkou dítěte,jemuž byl
kmotrem na křtu sňatek osob vzájemně spřízněných kmotrovstvím byl tehdy cltkvi za,<ázárt
_|42 Dathana a Abirona proti Mojžišozi srov. Num. kap. |6 _ L43 bludem iopatorským
označení bludu ztotožňujicího pfvou a druhou božskou osobu (Otce a Syna) _ I49 list pa-
pežův bul.\a papeže Jana VIII. (uváděná slovy Industriae tuae) kniŽeti Svatoplukovi z čer-
vence r' 880 - 154 Císař Basilius I' (867-886)' kteqý odstranil Michala lII. _ L62 patriarcha
byl jím tehdy jiŽ Fotios, původce velkého schismatu, kterým se oddělila řecká církev od
fuma - 165 ašechrry knihy Pi,vna úplně Metoděj pořídil svod z toho, co za dřívějších t2 let
bylo za jeho vedení přeloženo, a snad jej sám ďktoval _ L69 aykonal pamdtku st. Demetria
Demetrios byl patronem Soluně (myslí se asi chvalozpěv na sv. Demetria) _ L7o nomo-
kanon clrkevní z:ikonník obsahující i civilní zákony týkající se cirkve _ L7L knihy otct}
pravděpodobně sbírka sestavená ze spisů církevních Otců _ |72 uherský &rdl setkání Meto-
dějovosuherským králem v té době nelze lyloučit, protoŽe Maďaři tehdy jiŽ byli v uher-
ských rovinách; jde-li o pouhý omyl, má legenda na mysli neispíše krále Karla III.
(882-888), s1trra Ludvíka Němce - 184-185 znalý v knihtich latinských důkaz smíšeného rázu
moravského křeséanstv'í, stejně jako dále trojí jazyk smutečních obřadů nad Metoděiem;
Gorazd yybrán proto, že mohl být přijatelným oběma složkám, slovanské i latinské' přesto
však fumem uznán nebyl a musel se spolu s jinými žáky Metodějoyými uchýlit do rry-
hnanstl'í - 190-19l roku ... od staoření soěta 6' dubna 885 - L92 a stoličním chrtimu
v metropolitním chrámu Metodějově (ve Starém Městě u Velehradu) - 193 podle Skutk.
'1.3,36 - 197 podle l Kor.9,22

Žtvot SVATÉHo vÁCLAvA
První staroslověnská legenda o sv' Václavu vznikla v Čechách, patrně brzy po

Václavově smrti (zernřelt929). Zachova|a se v ruských a hlaholskocharvátských ruko-
pisech (ruské podání je v dvojí úpravě). o životě a umučení sv. Václava se tu vypravuie
prostým' ale slovesně vytříbeným způsobem.

Měsíce záIi 28. den.
Zabiti svatého Václava, knížete českého.
Pane, požehnej, otěe'

Hle, nyní naplnilo se pťoÍocké slovo, jež řekl Pán náš Ježíš Kristus: ,,Bude
5 zaiisté v poslední dny.. - a ty, jak se domníváme' nastaly _ ''povstane bratr proti

54

bratru svému a s:

nebudou míti k s

l .  Žttv Če

miř. I narodil se

10 Když pachc

slav iednoho bisk

svaté MaÍie' vza

a řekl toto: ,,Pa
poŽebnal všechl

15 Že požehnáním
chráněn isa milt

I dala iei bi

a osvotil si sm

pacholík uěiti kl

2 0  2 .  V téd .
dědiěném a od

Pak ieiich Drah'
Václav počal sI

knížetswí a vyt

25 I seslal Bi

latins\ým jako

přečítal je ziet

všem chudým
sluhy živil, vď

30 ly všechny okl
votě svém.

3. ZPYc
mlád. Bylo m.

nabYl i bratr
zÍ^dce Jidáše.
Jidáši... Ti tet

s matkou a se

bez viny. Vá<
řkoucího: ,,C
sebe samého
matku, velm
VzPomenul I

mé nevzpom
Proto c

kterou Prokt
nedával mr:

,,Pocestným

45



Sratoplukova -96-97 V naší diecési
ské | už ďíve činili nárok němečtÍ

ustanoven arcibiskupem moravským,
t9n-Iukovi (B79) a z listu Metodělovi

?án náš Ježíš Kristus: ''Bude
astaly - r:povstsne bratr proti

p1,Boh:mia.e I,22,24 _ 725 kníže po-
Rovsko, J<teré tehdy bylo připoutáno
cele sto]eú k českému státu _ I3O mše
o řečtiny z l. pol. 9. století; z řeckého-I34 oženil se s matkou ditěte, jemuž byl
0rotrovstvím byl tehdy cirkvi zakázán
n' kap. 16 - |43 bluden iopatorským
ru osobu. (Otce a Syna) _.149 list ia_rae fuae) knížeti Svatoplukovi z čer-
stranil Michala IlI. _ 762 patriarcha
kter1ý'm se oddělila řecká církev od

' svod z toho, co za dřívějších 12 let- 169 agkonal pamtitku sa. Demetia

]1|ě:. i. sv. Demetria) - I7o nomo-
tyKaiicÍ se církve _ L7L knihy otců
:ctt - l72 uherský krtil setkárúMeto.
'toŽe Maďaři tehdy jiŽ byli v uher-
a myďi nejspíše krále Karla III.
tich latinských důkaz smíšen éllro rázu
rutečních obřadů nad Metodějem;
ložkám, slovanské i latinské, přesto

:*y tooaeiovými uchýIit oo .ry-
bna 8B5 - 192 a stoličním chrrimu
u Velehradu) - 193 podle Skutk.

]LAVA

kla v.Čechách, patrně brzy po
h a hlaholskochaivátských ruko-
tčení sv. Václava se tu vypravuie

10

bratru svému a syn proti otci svému, a nepřáteli budou domácí ieho... Neboé lidé
nebudou míti k sobě smilování, ale Bůh jim odplatí podle skutků jejich.

l. Žil v Čechách kníže veliký slávou, jménem Vratislav, a ženajeho Draho.
miř. I narodil se iim prvorozený syn' a když jej křtili, nazvali ho jménem Václav.

Když pacholík povyrostl' bylo mu třeba ujmout vlasy. I pozvalkníže Vrati-
slav jednohobiskupasveškerým duchovenstvem a ten'když odzpívali mšiv kostele
svaté Marie' vzal pacholíka a postavil jej na stupeň před oltářem, požehnal ho
a řekl toto: ,,Pane Ježíši Kriste' požehnei toto pachole požehnríním' kterým jsi
požehnal všechny své spravedlivé... I postřihla jej jiná knížata. Proto myslíme'
že požehnáním toho biskupa a jeho zbožnýmí modlitbami počal pacholík růsti'
chrríněn jsa milostí boží.

I dala jej bába jeho Ludmila ryučiti knihám slovanským podle návodu kněze,
a osvoiil si smysl jejich dobře. Vratislav pak jej odeslal do Budče. I počal se
pacholík učiti knihám latinským a naučil se jim dobře.

2, V té době zemřel kníže Vratislav. r ustanovili Václava knížetem na stolci
dědičném a od té doby Boleslav počalmu b1ý'ti poddán. Byli však oba malí' matka
pak jejich Drahomiř upevnila zemi a spravovala svůi lid' až vychovala své syny a až
Václav počal spravovati svůi lid. Měl pak čtyři sestry; i provdali je do různých
knížetswí a lybavili ie.

I seslal Bůh takovou milost na kníŽEte Václava, že počal rozuměti knihám
latinským jako dobý biskup nebo kněz, a vza|-|i řecké knihy nebo slovanské,
přečítal je zřetelně bez chyby. Avšak nejen knihám rozuměl, nýbrž plnil víru,
všem chud:iírn dobře činil' bídné krmil a odíval podle učení evangelia, nemocné
sluhy živil, vdovám nedával ubližovat, všechny lidi' chudé i bohaté' miloval' koste-
ly všechny okrášlil zlatem. Věřil v Boha celým srdcem, všechno dobré konal v ži-
votě svém.

3. Zpyc|.ůt pak mužové čeští a povstali pÍoti sobě' neboť kníže jejich byl
mlád. Bylo mu totiž osmnáct let, když zemřel jeho otec. A když dorostla rozumu
nabyl i bratr jeho, tehdy ďábel vešel do srdce zlých jeho rádců' jako kdysi do
ztádce Jidáše. Neboé jest psáno: ,,I(aždý kdo povstává proti pánu svému, podobá se

Jidáši... Ti tedy namluvili Václavovi pravíce: ,,Boleslav chce tě zabiti, dohodnuv se
s matkou a se svými muži... Psi zlí, kteří navedli Václava, aby vybnal svou matku
bez viny. Václav však, pochopiv, co je to bázeň boží, pamatoval na slova apoštola
řkoucího: ',Cti otce svého i matku svou.. a ,,Milovati budeš bližního svého jako

sebe samého.. a chtěje vyplniti všechnu spravedlnost boži, přivedl nazpět svou
matku' velmi plakal a kál se, řka: ,,Pane Bože, nepokládej mi toho za hřích...
Vzpomenul si též na slova proroka Davida: ,,Hříchů rnladosti mé a nevědomosti
mé nevzpomínej, Fane...

Proto ctil svou matku, ona pak se radovala z viry svého syna a z milosti,
kterou prokazoval chud1fun, jestliže nemocného nalezl, krmil, byl-li někde sirotek,
nedával mu ubližovati; iestliže pocestným' dobře činil jak bylo řečeno:

,,Pocestným jsem byl, a přijali jste mne;.. jestliže služebníky boži a domácí,
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a jestliže všechny zajatce, jestliže někde strádající zimou natez|, tu všechny odíval
a krmil. Byl-li některy kněz prodán a přišel k němu, on hleděl iej vykoupit vším.
Kostely pak zřídil po všech hradech velmi úspěšně, shromáždiv služebníky boží
ze všech národů. Ustavičně se konala služba Bohu po všechny dny iako u velikých
národů přičiněním dobrého a spravedlivého panovníka Václava. I vnukl mu
Bůh do srdce, aby vystavěl chrám svatého Víta, mysle to dobře.

4. Než Boleslavu ďábel zasel zlobu do srdce, i navedli jej na bratra jeho,
aby nebyla spasena duše jeho na věky. Přišel pak den svatého Ernrama, a svatý
Václav jsa iemu zaslíben, veselil se v Bohu. Ti z1l dáblové však tehdy pozvali Bo-
leslava a konali ďábelskou poradu o Václavovi jako Židé o Kristu v prvních dobách.

Ve všech hradech byvaly slavnosti posvěcení chrámů. Václav pak jezdíval
po hradech. Jel na hrad Boleslavův. V neděli byla mše Kozmy a Damiana, a kdyŽ
vyslechl mši' chtělVáclav jeti domů do Prahy. Boleslav mu nedal, prosil plačti-
vou myslí, prosil a pravil: ,,Kterak chceš odjeti? Mám zdravý nápoj... on tedy ne-
odřekl bratru, nejel domů. A vsednuv na kůň, počal hráti a veseliti se se svou dru-
žinou na dvoře Boleslavově. Proto se domnívríme, že mu pověděli na dvoře a řekli:
,,Chce tě zabit Boleslav... I neuvěřil tomu' Bohu to poručil.

V touž noc sešli se spiklenci ve dvorci Hněvysově,a pozvali k sobě Boleslava
a konali tu zlou ďábelskou poradu. Jako se Židé shromáždili k Pilátovi s úmyslem
proti Kristu' tak i tito z1í psi' podobajíce se jim, radili se, jak zabít svého pána.
I řekli: ',Půjde na jitřní hodinky' tehdy si naň počíháme...

5. Když nastalo ráno, zvonili na jitřní. Václav uslyšev zvon pravil: ,,Sláva
tobě, Pane, že ses mi dal dožíti tohoto jitra... A vstav šel na jitřní. Boleslav jej do-
stihl v bráně. Václav se ohlédla pravi} ,,Večer byls nám dobrým pánem... K Bo-
leslavovu uchu se však přiklonil dábet a rozvrátt7jeho srdce, že tasil meč a odvětil:
,,Tak ti chci byt lepším... A udeřil jej mečem po hlavě. Václav se obrátila řekl:
,,Co tě to napaďo?.. A uchopiv ho srazil a padl nad ním a řekl: ,,To ti Bůh, bratře...
Tuža přispěchal a udeřil iej do ruky. Václav pustil bratra a běže| ke chrámu. Tu
dva ďáblové, Čsta a Tira, ubili jej ve vratech chrámoqých. Hněvysa pak přiběhl
a probodl mu žebra mečem. I vypustil ducha svého, řka: ,,V ruce tvé, Pane,
odevzdávám ducha svého...

V tom hradě zabili s ním jediného Mstinu, jiné muže napadli v Praze, jedny
pobili a dtuzí se rozběhli po zemích' děti jejich pobili kvůli němu. A služebníky
boží oloupili' vyhnali je z města a ženy jejich provda|i za jirié muže. A všecku
ďábelskou žádost vykonali: zabili knížete svého.

Tira pak řekt ,,Pojďme na paní, aé najednou přemůžeš bratra svého i matku
svou... Boleslav řekl: ,,Není' kam by se nám poděla, jen aé dokonáme jiné věci...
od Václava, kterého rozsekali, odešli, aniž ho pohřbili.

6. Kněz Krastej jej vza| a položil před chrrímem a přikryl tenkou plachetkou.
KdyŽ matka uslyšela o zavražděni svého syna, přiběhla a hledala ho, a spatřivši jej
padla na jeho srdce a plačíc sbírala tělesné údy svého syna. A když je sebrala, ne-
odvážila se je odnésti k sobě domů' nýbů v příbytku kněze jej omyli a oblékli
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5. Kosmas podle kresby a Lipshém rukopisu Kroniky české
(13. stot. Universitní knihovna' Lipsko)
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6. Kosmota Kronika česká zápis x rukopisu zaaném Codex giganteus
(první čtvrt ina 13. stol .  I{rálovská knihovna, Štokholm)
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a položili jej doprostřed chrámu. Matka ieho bojíc se smrti, utekla do Chorvatska,
neboé je to strašné * aby ji z cizich rukou neutrpěla. Lidé vyslaní Boleslavem jí
nezastihli.

I zavolal kněze Pavla, aby vykonal modlitbu nad ním. Pochovali ctné tělo
jeho, Václava dobrého a spravedlivého panovníka, ctitele Boha a milovníka Kristo-
va, neboé mu sloužil s rrábožnosti abázni.

Krev jeho nechtěla po tři dni vsríknout do země. Třetí den večer, iak všichni
viděli, objevila se v chrámu nad ním. Tu divili se všichni, a máme naději v Boha,
že pro přímluvy a zbožnost dobrého Václava objeví se i ještě větší zázrak. Neboé
utrpení jeho se vskutku vyrovnalo utrpení Kristovu a svaých mučedníků. Vždý se
radili o něm jako Žiae o Kristu, rozsekali ho a dítky kvůli němu pobili. V pravdě
všechno množswí lidí se velmikálo a plakalo pro něho.

Byl pak zabit kníže Václav roka 6337, druhé indikce, slunečního kruhu
třetího, 28. den měsíce záÍ1. A' Bůh ať udělí pokoj jeho duši na místě věčného poko.
je, se všemi vyvolenými, pro něi bez viny zabitými, kde všichni spravedliví odpo-
čívají ve světle života tvého, Pane.

7. Bůh však nenechal svých vyvolených na pospas potupě nevěřících' ale
navštívilmilostí svou a pohnul iza*rze|é srdce ku pokánía poznénlsvýchhříchů.
Boleslav, rozpomenuv se před Pánem Bohem, jak veliky hřích spáchal, a pomoďiv
se k Bohu a všem svatým, poslalslužebníky své a přenesltělo bratra svého Václava
z hradu Boleslavova do slavného hradu Prahy, řka: ,,Zhřešil jsem, a hřích svůj
a nepravosti své poznávám...

I uložili iej v chrámě svatého Víta po pravé straně oltáře dvanácti apoštolů,
kdež sám byl řekl: ,,Vystavím chrám tento... Byl pak přenesen kníže Václav
v 3. den měsíce března. Buh dejž pokoj jeho duši v lůně Abrahamově, Izákově
a Jakubově, kde všichni spravedliví odpočívají, oěekávajíce vzkříšení Pána našeho

Ježíše Krista, jemuŽ sláva na věky, amen.

4-5 poďe Skutk.2,17 _ 5-6 poďe Mk.13'12 a podle Mat. 10'36 - 7 poďe Mat. L6,2l - Lo
bylo mu třeba ujmout z:lasy obřaď t. zv. postřižin, který se uděloval dorůstajícím chlapcům -
L2 a kostele szl. Marie ie mfurěn kostelík Bořivojův při západní straně prďského hradu' kteqý
stál pravděpodobně jiŽ mimo hradby; jeho zríklady bylyobjevenyteprve f. L952-28-29pod|e
Mat.25,35-36 - 35 poďe lan L3,2 _ 39 podle Exoď' 2o,L2 a poďe Mat. 19'19 - 41 poďe
Skutk. 7,60 _ 42-43 pod|e Ž. 24,7 _77-78 poďe Luk. 23,46 _ 90 utekla do Chorz;atska mlně-
no Chorvatsko s hradem Libicí v sv. Čechách, které náleželo panství Slavníkovců _ |02 roku
6337,,. tok 6337 od stvoření světa (srov. pozn. 5 na str. 45) by dal rok 829 n. l.; je tu zřejmá
chyba místo 6437, t. j.929 n.l. _ 110-111 poďe Ž. 50,5_6

Poznámky ediční

Staros lově.nské evangel ium a Žal tá ř

Staroslověnskou ukázku evangelního textu z kodexu Zografského otiskuieme v přepise
latinkou přesně podle vydríní V. Jagiée' Quattuor evangeliorum codex glagoliticus oli.
Zografensis nunc Petropolitanus, Berlin 1879. Kodex Zogrďský obsahuje čtveroevangelium.
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Nese jméno poďe athonského kláštera Zogrďos, kde byl ďíve chován; nyní je ve Veřejné
knihovně Saltykova- Ščedrina v Leningradě.

22 a 30 heoně, heong] písrnmetn Tt oznaěena sporná hltiska (B), ?ro niž md hlaholice
zxláštní pívnmo _ 24 bratoml] brotom:r rkp _ 30 usěci] usěce rĚp

Ukázku ze staroslověnského žaltáře otiskujeme v přepise latinkou přesně poďe vydárú
S. Severjanova, Cltlraitcxaf, ncaJIŤI,Ip:b' Petrohrad 1922. Kodex Sinaiský se chová v klášteře
sv. Kateřiny na hoře Sinai.

2 velrlěpota] vrllěpota rkp - 4 osnovalt] s:snovari r}p

Kyjevské l is ty

Ukázku (fol. 4a15-4b15) otiskujeme podle vydrírú V. Jagiče, Glagolitica, Vídeň 1890'
s přihlédnutím k čítance M. !7eingarta-J. Kurze, Texty ke studiu jazyka a písemnictú
staroslověnského, Praha 1949, 1l4n. Přehled literatury je u M. Veingarta, Československý
typ cirkevnej slovančinn Bratislava 1949' su. |26n. _ PřeloŽila J. Běličová.

P rog l a s t -Ve ršovaná  p ředm luva  k  evange l íu

PřeloŽil J. Vašica poďe vydání R. Nahtigala' Rekonstrukcija treh starocerkevnoslo.
vanskih izvirnih pesnitev, Razprave I. filozofsko.filološko-historičnego razreda Akademije
aulnosti in umetnosti, Ljubljana |943' 43-156. PřeloŽil také A. Frinta, Křest. revue 19,
L952,158n.

Život  Konstant inův a Metodějův

Staroslověnský originál poďe někofika rukopisů vydď P. A. Lawov v edici Mqrepna:rlr
no IIcTopI{II Bo3HI{I{řIoBeIIIÍg ApeBHeitIIIeft ilrcl'MeHHocur, Leningrad 1930. Ukázky ze
Života Konstantinova a celý Život Metoděiův (v staroslověnském jazyce) obsahují také M.
!7'eingarta-J. Kurze Texty ke stuďu jaryka a písemnicwí staroslověnského, Praha 1949,
str. 16l-171. o vydáních obou Životů a příslušné literatďe viz sborník Na úsvitu křeséan-
stld, str. |7-L9 a M. !7'eingart, Českoslovenstď tvp cirkevnej slovančinn Bratislava 1949,
str. 126.

Překlad ukázek připravil po úpravě svého staršího překladu ze sborníku Na úsvitu
ltřeséansM, Praha L942' J. Vašica.

Život Metodějův: 50 papež I{adrián doplněno překladatelem.

Ž i vo t  s va tého  Vác l ava

PřeloŽil J. Vašica z textu redakce jihoruské (vostokovské) podle vydání N. }. Sereb-
rjanského ve Sborníku staroslovanských liteÉrních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile,
Praha L929' 1ln. o lydárúch legendy a o příslušné literatuře viz sborník Na úsvitu křeséan.
ství, str. 67 -68 a257-263 a M. Weingart, První česko-církevněs1ovanská legenda o sv.Václavu,
Svatováclavský sborník I, L934,863.1087 a t1iŽ, Československý typ cirkevnej slovančiny,
Bratislava 1949, str. 128n; k textu B. Havránek v Čtvltvt 59' |g35,34L.362 a 60, L936,243-
256 a články v Slovanských studiích 1948' L39-L43 a I44-L58.
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PÍsEMNIcTv1 LATINsKÉ

od l0. století slouží našim kulturním potřebám i písemnictví latinské. Jeho čtenáři
bylrt až do 13. století převážně duchovní; uvážípe-li však' jak důležité postavení zaují-
mďy v životě středověkého člověka církev a náboženswí, je samozřejmé, že se v rámci
této literatury, určené duchovním a obírající se náboženskými otázkami, řešily nejednou
ákladní otázky veškerého kulturního i politického života.

Latinská literatura až do konce ll. století měla v podstatě stejnou thematiku jako
[teratura staroslověnská, proti staroslověnštině u nás však počala zabítat navíc i oblast
administrativně právní. Problém, kterým se latinská literatura v 10. i 11. století hojně
zab,ýva|a' byla otázka poměru staroslověnského a latinského obřadu.

V popředí worby po celé l0. a 11. století byly !sE$$JLv jejich vývoji můžeme sledo-
vat' iak se ze světcova života (jaký představovaly nejstarší.staroslověnské legendy vzniklé
na naší půdě) postupně vyvíjela typická středověká legenda. Pro tutonaši legendistickou
literaturu jsou dále příznačné prvkn které nasvědčuií tomu, že tato produkce aspoň
zčásti počítala S tím, že ji duchovní zprostředkují lidu.

V pozdějším vývoji se k legendám přidružují prls9-&qnik1řski' v nichž se obievují
po prvé i ohb.:y-!.{qy9 -q.o"yp9'n9'-qÍl' a dále pak pokusy o liturgické drama a duchovní lyrika.

UMUČENÍ svarÉ LUDMILY
(Fuit  in provincia Bohemorum)

Legenda tato, začinajicí slovy Byl o zemi česhé (Fuit in provincia Bohemorum),
ie z prvních literárních skladeb, jež byly u nás sepsány latinskn ale byla inspirována le-
gendou staroslověnskou. Vznikla nepochybně ještě v 10. století; příznačné ie zejména
to, že v ní nejsou popisovány záztaky - byla složena totiž v době poměrně blízké
událostem, o nichž vypravuje. Autor věnuie značnou pozornost posloupnosti českých
knížat a jejich věku. o životě Ludmilině podává jen málo určiých zptáv, jeji ctnosti
jsou vylíčeny schematicky a obraty vzatými většinou z Písma, obšírněji je popsána jen
její smrt. Vypravování legendy je věcné a prosté, stejný je i sloh skladby' Celkem má
ráz vypravování historického a po té stránce se blíží staroslověnským Životům Konstan-
tinan Metoděje i Václava.

Brevíře užíva|y této legendy iako čtení o svátku sv. Ludmily často až do 16. století.

1. Byl v zemi české jeden kníže, jménem Bořivoj, žijícíi tehdy ještě v oby.
čejích pohanských, a vza| si za malželku z jiné země dceru knížete Slavibora,
jménem Ludmilu. Ta' když byla ještě mladičká' obětovala modlám a často velmi
zaníceně se oddávala jejich uctívání. Když tak oba žili pospolu,zbožiho pokynu
a přání přivedeni k lítosti, přiiali očištění svat}ml křtem a s nimi zároveň je přijal
i iejich poddaný lid.

2. Narodili se jim pak tři synové a tři dcery, a od toho dne, kdy přijali
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milost křtu,všecko jejich královswí vzrůstalo stále víc a více. Kníže Bořivoj potom,
naplniv šestatřicet let svého životz, odebral se s tohoto světa. Po něm ve vládě
nastoupil jeho prvorozený syn, jménem Spytihněv. Shromažďuje kněží a kleriky'
žt| odevzdaně ve víře Kristově. A naplniv čryřicet let svého života, rozloučil se
s tímto světem. Po jeho skonu ujal se kormidla vlády bratr ieho Vratislav.

3. Jejich matka,vznešená paní Ludmila po svém obrácení odpohanských blu-
dů každodenními slzami hořce lkala nad tím, že dříve uctívala modly. Sama to však
v lepší stránku obrátila; stala se totiŽ matkou chudých, nohou chromých, okem
slepých' vlídnou utěšovatelkou sirot}ů a vdov. Když však řečený kníže Vratislav,
dovršiv třiatřicet let svého života, opustil skličující pouta tohoto světa a syn jeho
Václav, tehdy ještě chlapec, ujal se vlády a říše otce svého, matka chlapcova,
iménem Drahomiř, setrvala ve stavu vdovském.

4. Tehdy nepřítel lidského pokoleď, dábel' závídě|' že zbožná služebnice
boží Ludmila vynikala tolika přednostmi. I konala matka knížete poradu se svými
nespraveďiqfmi rádci a pojala nenávist ke své tchyni Ludmile. Říkala totiŽ:
,,Proč ona má býti takřka mou paní? Zahubím ji' zdědím všechno' co má, a svobod-
ně budu vládnouti... Byl totiž její syn Václav posud mladíček. lakmile ctná a odda-
ná služebnice boží Ludmila seznala akovyto úmysl, řekla své snaše: ,,Netoužím
po vládě a nepřeii si mít ani sebemenší částečku wé moci. Naopak žáďím, abys
mi povolila nerušeně sloužiti Bohu až do skonání mých dnů...

5. S těmito slovy opustila Ludmila hrad Prahu a odešla na jeden hrádek'
ktery se zove Tetín. Tam pak tato služebniceboží,předem tušíc budoucí umučení,
pevně se utvrdila v znalostech věcí posvátných a se vzrůstaiící horlivostí proka.
zovata dobrodiní chudým, aniž mohla zcela naplniti svou touhu. Po jejím odchodu
matka mladičkého knížete, poradivši se se zločinnými rádci, vyslala muže, aby ji
zahubili. Ti si přibrali velikou družinu a tríhli na hrádek Tetín.

6. Tehdy připomenutrí služebnice boží v předtuše věcí budoucích povolala
si jednoho zbožného kněze, jménem Pavla, a vybíďa ho, aby sloužil slavnou mši
svatou. Po ní se upřímně vyzpovídala před wáří Neivyššího soudce a posílila se
přiietím těla a krve Páně. A vědoma smrti své, počala se ozbrojovati zbraněmi
víry a vytrvávala na modlitbácb' aby duši svou, ozdobenou skutky dobrými'
poručila Bohu.

7. Když se pak zešeřilo,řečení ukrutníci,zamířivšekiejímuobydlí,rozrazi|i
bránu, a přiběhnuvše ke dveřím domu, v němž byla služebnice boží, vylomili veřeie
a vešli dovnitř. I řekla jim: ,,Bratři, proč jste přišli s takovou zuřivostí? Cožpak
jsem vás neživila jako syny? Své zlato, stříbro a drahocenná roucha dala jsem vám;
a dopustila-li jsem se nějaké viny na vás, povězte mi!.. oni však nedbajíce míru-
milovných slov, stáhli ji s lože a vrhli ji na dlažbu. Tu s pláčem iim řekla: ''Za.
držte, bratři, maličko' aspoň než dokončím svou rnodlitbu!.. A s rukarna rczepja-
ýma modlila se k Pánu. Domodlivši se řekla jim: ,,ZapÍisahrím vás, bratři, setněte
mne!..To totiž říkala,aby si prolitím krve zasloužila přijetí koruny mučednické.
oni však nesvo.|ili, nýbrŽ vložili provaz na hrdlo její a zardousili ji. Tak ona, napl-
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dnů...
t odešla ua jeden hrádek'
n fušíc budoucí umučeď,
růstající horlivostí proka-
touhu. Po iejím odchodu
idci, vyslala muže, aby ji
Tetín.
věcí budoucích povolala
' aby sloužil slavnou mši
íího soudce a posílila se
se ozbrojovati zbraněmi
'beuou skutky dobrými,

k j ej ímu oby d|i, rczr azi|i
nice boží, lytomili veřeje
covou zuřivostí? Cožpak
uí roucha dala jsem vám;
)ni však nedbajíce míru-
lpláčem iim řekla: ,,Za-
u!"Asrukamarozepja-
ahám vás, bratři, setněte
jetí koruny mučednické.
tousili ji. Tak ona, napl-

so nivši ve veliké víře a oddaností jedenašedesát let svého života, odebrala se k Pánu.
Byla pak umučena oddaná služebnice Kristova Ludmila v soboťu patnáctého
dne měsíce áří v časných hodinách nočních.

2 ozal sí za manželku z jiné země zde je míněna pravděpodobně Horní Lužice (vizpozn'.
k Diffundente sole) - L5-L6 nohou chromých, ohem slepých lob 29,L5 - 20 nepřítel lidského
pokoleni ďábe|_35 kněze' jménem Pavla kněz Pavel se připomlná několikrát v našich legen-
dách 10. století - 36-37 posílila se přijetirn těla ahrue Póně přij1mánípod obojí způsobou bylo
obecnéaŽdo 12. stol.; proto vidělo husitsM v neistarších českých světcích i světce své_ 51
patndctého správně šestnáctého

KosMovA KRoNIKA ČEsKÁ
Kosmas je neivýznamněiší český spisovatel z počátku 12. století. Zptávy o jeho ži-

votě čerpáme jen z jeho Kroniky české (Chtonica Bohemorum), kterou vlastně nedokončil.
Narodil se asi r. 1045 a nabyl vynikajícího vzdělání v katedrální škole pražské a v pro.
slulé škole u sv. Lamberta v Lutychu. R. 1099 byl vysvěcen na kněze, stal se kanovníkem
a posléze děkanem pražské kapituly. Zemře| r. II25.

Kronika česká je rozdělena na tři knihy; první (dokončená asi l |I22) sahá od nej-
starších dob po smrt knížete Jaromíra r. 1038, éruhá končí smrtí knížete Konráda r. |092,
třetí sahá až do 23. května 1125. Kosmas ve své kronice vyiádřil stanovisko duchovního
feudála, podporujícího silnou ústřední vládu, která by ho bráoila proti útokům feudálů
drobných; proto odmítá všechny odstřeďvé síly (úklady Vršovců, snahu o osamostatnění
Moravy po stÍánce církevní, rozbroje mezi členy kníŽecího rodu a pod.) a usiluje o pod-
poru vládnoucího rodu glorifikací knížat. Při líčení nejstarších dob použil i lidových
pověstí,které tak pronikiy do náročného písemnictví. Pro dobu vzniku kroniky je charakte.
ristický i Kosmův postoj k staroslověnské kultuře. Kosmas zažil ještě konec období zá.
pasu mezi staroslověnštinou a latinou, ale všechny zptávy o slovanských kořenech naší
kultury a o slovanské bohoslužbě tendenčně potlačuie.

Kronika je psána dobrou středověkou latinou, jejíž některé jemnosti lze v překladu
ztěžka vystihnout. Podle tehdejší módy a podle zásad lutyšské školy píše Kosmas ýmo.
vanou prózou, zálibu má v r1tmickém uspořádáni závěnl vět; v Kronice nacházíme
hojné ohlasy starších, antických i církevních spisovatelů, jimiž je prostoupena celá
Kosmova dikce. Záliba v přímé řeči, kterou má Kosmas společnou s většinou středově-
kých bistoriků, je odvozena ze StaroÝěké retoriky. Z toho ze všeho vypl1fuá' že {gsmovi
nešlo jen o dílo historické, ale i umělecky literární.

Mezi ukázkami, které jsme vybrali, zasluhují zvláštní pozornosti české pověsti.
Knižeóí pověst v Kosmově podání je dokladem toho, jak Kosmas literárně zpra.

covával staré lidové pověsti. Podoba, jakou má u něho knížecí pověst, je nepochybně
výworem Kosmovým, ale iednotlivé motivy jsou jistě přejaty Ž,,bájivéhopodání starců..,
na které se Kosmas sám odvolává. Vypravováni o povolání Přemysla na česlqý trůn a o jeho
zákonodárné činnosti má zřejmě tendenci zastřít' násilné sjednocení země pod vládou
Přemyslovců, spojené s odstraněním samostatných knížat. Za předkosmovskou součást
pověsti je možno bezpečně považovat řadu sedmi pohans\ých knížat po Přemyslovi.
Kosmas tu ien stěží zasútá skutečnost, že o nich kromě imen nic nevr, biblickoukázi.
Prací Kosmovou je jistě spojení pověsti o biwě na Turském poli mezi Čechy a Lučany
se jménem Neklanoqim, opírající se o etymologii. Jinde nelze podíl Kosmův přesně vy-
rnezit, patří však k němu zajisté zejména hojné využití motivů a reminiscencí antických.
Přesto však je v Kosmově vypravování patrné staré iádro lidových pověstí, v nichž se
obrážeií 1eště předfeudální společenské vztahy.
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(KNÍŽECÍ PoVĚsT)

Mezi nimi povstal jeden muž, jménem Krok; poďe ieho jména je znátm
brad' jiŽ stromovím zarostlí v lese u vsi Zbečna. Bylto muž za svého věku naprosto
dokonalý, bohatý statky pozemskými a v svých úsudcích rczvážný a důmyslný.
K němu se sbíhali, jako včely k úlům, lidé nejen z vlastního jeho rodu, nýbů iz ce-
lé země všichni, aby je rozsuzoval. Tento tak znameniqii muž nemělmužské po.
tomky, zplodil však tři dcery, jimž příroda udělila nemenší poklady moudrosti,
nežli jaké dává mužům.

4. Z ních nejstarší se jmenovala Kazi, jež Medei z Kolchidy nic nezadala
v znalosti bylin a věšteb ani Asklepiovi v lékařském umění, poněvadž často
způsobila' že se Sudičky vzda|y své práce, konce nemající, a

přiměIa kouzlern i osud, by její aůlí se řídil.

Proto i obyvatelé naší země, když se něco ztratí a vzdávaji se naděje, Že by
to mohli zase dostati, mají o ní pořekadlo: ,,To nedovede ani Kazi navrátiti...

Když byla k r:lddkyni azata, jež z Cerery zrozena byla,

obyvatelé země na památku své paní velmi vysoko vztyčili mohylu, kterou jest
až podnes viděti' nad břehem řeky Mže při cestě, kudy se chodí do končin kraje
bechyňského přes horu' jež slove oseka.

Cti hodnri bgla i Tetka, co do aěku byla ašak druhtí,
žena to jemného citu, a bez muže saobodně žila.

Ta vystavěla a svým jménem nazva|a hrad Tetín, polohou velmi pevný,
na vrcholu strmé skály u řeky Mže. A navedla hloupý a nerozumný lid, aby se
klaněl vílám, jež vládnou horami,lesy a stromy' a ctilje; zavedla též celou pověreč-
nou nauku a učila modloslužebným řádům; a tak dosud mnozí vesničané jsou jako
pohané: jeden ctí prameny aneb ohně, jiný se klaní hájům, stromům nebo ka-
menům, jiný oběti vzdává vrchům nebo pahorkům, jiný se modlí k hluch1fm
a němým bůžkům' jež si sám udělal, a prosí je, aby ochraňovali jeho dům i jeho
samého.

Třetí, věkem nejmladší, ale moudrostí nejstarší, naz,ýva|a se Libuše; ta vy-
stavěla též hraď tehdy nejrnocnější u lesa, jenž Se táhne ke vsi Zbečnu, a podle
svého jména jej nazva|a Libušín. Byla mezi ženami přímo jedinečnou ženou, v úva.
ze prozřetel.:ná, v řeči rázná, tělem cudná, v mravech ušlechtilá, nikomu nezadala
v rozhodování pří lidu' ke každému byla vlídná, ba spíše |íbezná, ženského pohlaví
ozdoba a sláva, dávajíc rczkazy prozřetelně, jako by byla mužem. Ale poněvadž
nikdo není úplně blažen, žena tak znamenitá i chvály hodná * ach' nešéastného
osudu lidského _ byla prorok1nrě' A poněvadž lidu pravdivě předpovídala mnoho
budoucích věcí, celý ten kmen sešei se po smrti jejího otce k obecné radě a usta-
novil ji sobě za soudce.
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Toho času vznikl mezi dvěma obyvateli' kteří vynikali bohatswím i rodem
a byli jakýmisi správci nadlidem, nemalý spor o mez sousedních polí. I pustili se do

o takové hádky mezi sebou, Že jeden druhému vjel nehty do husdch vousů, a tu-
píce se hanebně uevybíravými nadávkami a luskríním pod nosem, hřmotně vejdou
do dvora, s velikým hlukem předstoupí před svou paní a snažně žádaji' aby spornou
věc mezi nimi rozhodla po právu a spravedlnosti.Ta si zatím hověla' jak sirozpus.
tile vedou rozmařilé ženy' když nemají muže, kterého by se bály' měkce ležíc

s na vysoko nastlaných vyšívaných poduškách a o loket se opírajíc jako při porodu.
Když pak' jdouc stezkou spravedlnosti a na osobu lidí nehledíc, celou při mezi
nimi vzniklou rozsoudila po právu, tu ten,kte4i spor na soudě nevyhrál,přes míru
se rozhněvav' potřásl dvakrát či třikrát hlavou, a podle svého zvyku třikrát holí
o zemi udeřiv a bradu slinou z plných úst poprskav, zvolď: ,,Toé křivda mužům

o nesnesitelná! Žena děravá se obírá mužskými soudy v lstivé mysli! Víme zajisté,
žežena, ať stojí či na stolci sedí, málo má rozumu; oč ho má ještě méně' když na po-
duškách leží? Tehdy opravdu se hodí spíše k tomu, aby se poznala s mužem,nežli aby
bojovníkům vynášela náIezy.Yždytje věc jistá' že všechny ženy mají dlouhé vlasy'
ale krátký rozum. Lépe by bylo mužům umříti neŽ to trpěti. Nás jediné opustila

s příroda k hanbě všem národům a kmenům, že nemáme správce ani mužskou vlá-
du a že na nás doléhají ženská práva...

Na to paní, svou pohanu tajic a bolest v srdci ženským studem zastfuaiíc,
usmála se a pravila: ,,Tak jest, jak díš; žena jsem, jako žena žilji; a|e snad proto sí
myslíte, že málo mám rozumu, že vás nesoudím metlou železnol, a poněvadŽ

,g Žijete bezbázaě,právem mne nedbáte.Neboť kde je bázeň,tam je i kázeň.Ale nyní
je velmi zapotřebí' abyste měli správce krutějšího, neŽ je žena. Tak také holubi
pohrdli kdysi bělavym luňákem, jehož si zvolili za krále, jako vy mnou pohrdáte,
a knížetem sobě učinili jestřába, mnohem krutějšího, jenž vymýšleje si viny'
jal se zabíjeti vinné i nevinné; a od té doby až podnes poŽitá holuby jestřáb. Jděte

;5 nyní domů, a koho rry si zítra vyvolíte za pána, toho si já vezmu za manže|a.,,
Mezitím povolala své sestry, jimiž zmita|y podobné vášně; jejich čarodějnic-

kým uměďm stejně jako svým vlastním šálila lid ve všem; bylať Libuše sama, jak
jsme se qýše zmínili, prorokyní jako Kumská Sibyla' druhá sestra byla kouzelnicí,
jako Medea z Kolchidn a třetí čaroděinicí jako Kirké Ajajská. o čem se té noci

79 uradilý ony tři hadačky anebo co tajného ujednaly, nebylo sice známo, avšak
ráno se všem zjevilo nad slunce jasněji, když jejich sestra Libuše označila místo,
kde přeb1wal jejich budoucí kníže, i jeho jméno. Neb kdo by si byl pomyslil, že si
knížete povolají od pluhu? Nebo kdo mohlvěděti, kde oře muž, který se měi státi
správcem lidu? o čem by však nevědělo věštecké nadšení? Aneb čeho by nedokázalo

7l čarodějné umění? Sibyla dovedla předpověděti národu římskému pořad osudu
skoro až do soudného dne, ba - lze-li tomu věřiti _ věštila též o Krisru, neboť
kterýsi učitel církevní v jednom svém kázání cituje verše Vergiliovy, o příchodu
Páně podle věštby Sibyliny složené. Medea dovedla bylinami a čáty často s ne-
beské báně svésti Hyperiona a Berecynthii, dovedla deště, blesky a hromy vylákati
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so z oblaků, dovedla starce krále Ejaka omladiti. Č,e'y Kirčinými byli proměněni
druhové Ulixovi v rozmanitá nriÍata a král Pikus v datla; ten se podnes jeho imé.
nem po latinsku tak naz1ývá. ]aký div? Jak znamenité věci provedli v Egyptě sným
uměním čarodějníci! Ti svymi kouzly učinili tolik divů, kolik pry jich z moci boží
způsobilslužebník boŽí Mojžíš. o tom však dosti.

85 5. Druhého dne, jak bylo nařízeno, bez prodlení svolají sněm a shromáždí
lid' sejdou se všichni dohromady ažela, sedíc na vysokém stolci, mluví k hrubým
mužům: 'Jak jsi politování

nadmíru hodcn,ó tide, jenž neumíš nobodně žíti;

svobodou, kterou žádný dobry muž neztÍácí leda s životem, tou vy ne bezděky
so zhrdiáte a nezvyklé porobě dobrovolně poddáváte své šíje. Běda' pozdě budete

toho marně litovati, jako litovaly žáby'když vodní had' jejž si učinily králem,po-
čal je usmrcovati. Nebo nevíte-li, jaká jsou knížecí práva,

zkusírn jm několik sloo odm pnědět o této aěci.

Předně snadno je knížete dosaditi, a'le nesnadno dosazeného sesaditi. Neboé
gs v této chvíli jest ten muž pod vaší mocí, aé ho povyšíte zak'ntŽete čili nic; jakmile

však bude povýšen, vy i vše, co máte, bude v jeho moci. Před jeho tváří se budou
třásti jak v zimnici vaše kolena a oněmělý |azyk přilne k suchému patru. K jeho hla-
su ien tak tak budete z velikého strachu odpovídati: ,,Ano, pane; ano' pane,,, až
on pouhým pokynem svým bez vašeho mínění toho odsouď, onoho dá zabiti'

too jednoho rozkáže vsaditi do vězení, iiného oběsit na šibenici. Vás samé a z vás,
kterých se mu zachce' jedny učiní sluhy' jiné sedláky, jiné poplatníky, jiné výběr-
čími' iiné kary jiné biřici' jiné kuchaři, pekaři nebo mleči. Ustanoví sobě i plu-
kovníkn setníkn šďáře' vzdělavatele vinic a polí, též žence, kováře zbtani, kožiš-
níkya ševce.Vašesynyidcerypostaví do svých služeb,takéz vašeho skotu,z koní

ros a klisen neb z dobytka právě nejlepší si vezme podle své libosti. Všechno, co máte
lepšího ve vsích, na polích' rolích' lukách a vinicích, pobere a obrátí v svůj pro.
spěch. Ale proč vás dlouho zdtžuji? Nebo nač to mluvím, jako bych vás chtěla
strašiti? Trváte-li na svém předsevzetí a nemýlíte-li se v svém přání' oznámím
vrám jméno knížete i místo, kde jest...

l1o K tomu sprosý hd zajásá zmateným křikem; všichni iedněmi :úrsty žádaji'
aby jim byl dán kníže. K nim ona: ,,Hleďte,.. dí,,,hle, za oněmi horami.. - a uká-
zala prstem na hory _ ,,je neveliká řeka Bílina a na jejím břehu je viděti vesnici,
jež slove Stadice. V jejím obvodu jest úhor, zdé|i a zšíři dvanáct kroče|ů' jenž
ku podivu, aě|eži mezi tolika poli, přece nenáleží k žádnému poli. Tam váš kníže

tts oře s dvěma strakatými voly; jeden vůl má vpředu dokola bílý pás a bílou hlavu'
druhý jest od čela po zádechbi|ý a zadni nohy má bíté. Nyď' je-li vám libo' ve.
změte mou řízu, plášé i přehozy, jaké slušejí knížeti, jeďte vyřídit tomu muži
vzkaz ode m''e i od lidu a přiveďte sobě knížete a mně manžela. Muž má jméno
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iprovedli v Egyptě svým
kolik prý jich z moci boží

svolají sněm a shromáždí
stolci, mluví k hrubým

žíti;

životem, tou vy ne bezděky
šíje. Běda, pozdě budete
jejž si učinily králem, po-

táva,

o této aěcí.

l dosazeného sesaditi. Neboé
te za knížete čili nic; jakmile
ci.Před jeho tváří se budou
r suchému patru. K jeho hla-
,,Á.no, pane; ano, pane,.. až
r odsoudí, onoho dá zabiti,
šibenici. Vás samé a z vás,
jiné poplatníky, jiné výběr-
mleči. Ustanoví sobě i plu.
žeuce, kováře zbrani, kožiš-
,také z vašeho skotu, z koní
i'é libosti. Všechno, co máte
pobere a obrátí v svůj pro.
uvím' jako bych vás chtěla
se v svém přání, oznámím

íichni jedněmi ústy žádaji,
za oněmi horami.. - a uká-
:jím břehu je viděti vesnici,
zšíři dvanáct kročejů, jenž
ínému poli. Tam váš kníže
<ola bílý pás a bílou hlal'u,
é. Nyní, je-li vám libo, ve.
o jeďte vyřídit tomu muži
ě manžela. Muž má iméno

Přemysl, ten na vaše hrdla a hlavy přimyslí mnohá práva. Jeho potomswo bude
v celé této zemi panovati na věky věkův...

ó. Zatim byli určeni poslové, aby tomu muži přednesli vzkaz své paní i lidu.
Když paní viděla' že neznajíce cestu váhaji' pravila: ,,Co váháte? Jděte bez
starosti, sledujte mého koně, on vás povede pravou cestou a dovede zase zpět,
neboé tu cestu nejednou šlapal...

Lichri šíří se poaěst a zcirozleň nínění křiaé,

Že paní sama vždy za nočního ticha tu bájnou cestu na koni tam konávala a před
kuropěním se vracívala; tomu

,,ať Žid Apella aěří,,.

Co dále? Kráčejí poslové moudře neučení, puťuií vědomě nevědomí, držíce se
stop koně. Již přešli přes hory, jtž jtž se blížili ke vsi, kam měli dojíti. Tu jim při-
běhl jakýs chlapec vstříc' i táza|i se ho řkouce: ,,Slyš, dobrý chlapče, jmenuje se
tato ves Stadice? A jestliže ano, je v ní muž jménem Přemysl?.. _,,Ano,.. odpověděl'
,,je to ves, kterou hledáte, a hle, muž Přemysl nedaleko na poli popohání voly,
aby dílo' jež koná, hodně brzo dokonal... Poslové, přistoupivše k němu, pravili:

,,Blažen! muži a kníže, jenž od bohů ntim jsi' byl zrozen.,,

A jako mají sedláci ve zvyku, že jím nestačí jednou to říci, plnou hubou opakují:

,,Zdrria buď, kníže, buď zdrda, tys oslavy nad jiné hoden,
oypřdhni od pluhu aolg, změň roucho a na koně asedni!,,
Přitom mu ukdží roucho i na křebce, který atorn zaržril.

,,Paní naše Libuše i všechen lid vzkazuje, abys brzy přišel a přijal panství,
jež je tobě i tvym potomkům souzeno. Vše, co máme, í my sami jsme v tvých
rukou; tebe za knížete, tebe za soudce, tebe za správce, tebe za obránce, tebe je-
diného sobě volíme za pána.,, Při té řeči se ten muž moudrý' jako by předvídal
budoucnost, zastavil' otku, kterou držel v ruce, vetkl do země, a pustiv voly, zvo-
lal ,,Jděte tam, odkud jste přišli!.. Ti' ještě neŽ to dořekl, s očí zmizeli a nikdy
více se neobjevili. Ale iíska, kterou do země vetkl, vyrazila tři vysoké ratolesti,
a to, což jest ještě podivnější' i s listím a ořechy. A muži vidouce, co se tu děie'
stáLi zatůeni. on je vlídně jako hostitel pozval k snídani, vyňal z lýkové mošny
plesnivý chléb a kus sýra, mošnu položilna trávník místo stolu, na to režný ubrus
a tak dále. Zatim co snídali a vodu ze džbánu pili' dvě ratolesti neb odnože uschly
a odpadly, ale třetí velmi rostla do výše i šíře. To naplnilo hosty ještě větším podi-
vem a bázní. A on dí: ,,Co se divíte? Vězte, že se z našeho rodu mnoho pánů zrodí,
ale vždy jen jeden bude panovati. Ale kdyby vaše paní nebyla s tou věcí tak spě-
chala, nýbrž na krátký čas byla vyčkávala běhu osudů, a kdybynebyla pro mne tak
brzy poslala, měla by vaše země tolik pánů' kolik by příroda vydala na svět kní-
žecích synů..c
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7. Potom oděn v knížecí roucho a obut v královskou obuv, vsedne oráč
na bujného oře, avšak nezapomínaje na svůj stav, vezme s sebou své střevíce,
zcela z 1ýčí ušité' aby je dal schovati pro budoucnost; a chovají se na Vyšehradě
v knížecí komoře až podnes a na věčné časy. LTbírali se nadcházkami a poslové
ještě si netroufali s noqim pánem důvěrněji mluviti, ale jako holubi, kdyŽ k nim
nějaký cizí příletí, z počátku se ho boji' brzy však při letu samém mu přivyknou
a jako za svého jej mají a milují' tak oni při jízdě hovořili a povídáním si cestu krá-
tili, a přitom vtipkujíce a žertujíce, na únavu zapomínali.

Tu se stalo, že se jeden, zvláště smělý a od řeči, zeptal:,,Pane, pověz nám,
proč sis u nás dal schovati tyto lýkové střevíce,jež nejsou k ničemu, než aby je člo-
věk zahodil; nemůžeme Se tomu dosti vynadiviti... on jim odpověděl: ,,Na to jsem
je dal a dám schovati na věky, aby naši potomci vědě1i, odkud vzešli,a aby byli
vždy živi v bázni a nejistotě a aby lidí sobě od Boha svěřených nespravedlivě
neutiskovali z pýcby,poněvaciž všichni jsme si od přírody rovni. Nyní však ať se
smím zase i já vás zeptati, zda je chvalitebnější z chudoby se povznésti k hodnosti,
či z hodnosti upadnouti v chudobu? odpovíte mi ovšem, že je lépe povznésti se
k slávě než upadnouti v nouzi. Ale jsou mnozí ze vznešeného rodu vzešlí, potom
však v potupnou nouzí a v neštěstí upadlí, kteří hlásajíce jiným, jak jejich předkové
byli slavní a mocní, nevědí, Že tim sami sebe ještě více tupí a hanobí, poněvadž
sami pozbyli svou nedbalostí toho, čeho oni nabyli svou přičinlivostí. Neboé
Štěstěna stále jako v kostky hraje svým kolem tak, že brzy povznese na vrchol ty,
brzy ony uvrhne do propasti. Tím se stává, že se světská hodnost, ježbývá někdy
k slávě, ztrattk hanbě. Ale chudoba, překonaná ctností, neskqývá se pod vlčí koží'
nýbrž svého vítěze, jejŽ zprvu s sebou strhla do hlubin, povznáší k hvězdám...

8. A když cesťu dokona|i a jiŽ jř se blížili k hradu, pospíšila jim vstříc
paní, obklopená svými dvořany; podavše si ruce, vešli s velikou radostí do pří-
bytku, posadili se na pohovkách, občerstvili se darem Cereřiným a Bakchovým
a ostatek noci věnovali Venuši a Hymeneovi.

Tento mvž, jetů vpravdě pro svou mužnost zasluhuje slouti mužem, spoutal
zákony náš bezuzdný kmen, nezkrocený lid mocí zkrotil a uvedl v poddanství'
jeŽ jej i dnes tíží, též všechna práva, jimiž se naše země řídí a spravuje, sám s Libuší
vydal.

9. V době těchto prvních počátků práv jednoho dne řečená paní, jsouc
věštným duchem nadšena, před svým muŽern Přemyslem a v přítomnosti star-
ších lidu takto věštila:

Vidímr:eliký hrad, jenž slriaounebes se dotkne,
ae haozdě Ieží místo - je vzdrileno ode vsi této
na třicet honů a mez rnu určují altar:ské z;lny.

Toto místo na severní straně pevně chrání hlubokým údolím potok Brusnice,
na jižním však boku široká hora, velmi skalnatá, jež slove Petřín, převyšuje okolí.
Hora toho místa se kroutí na způsob delfína, mořského vepře, směrem až k ře-
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L údolím potok Brusnice,
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čené řece. Až tam přijdete, naleznete člověka, an uprostřed lesa teše práh domu.
A protože se u nízkého prahu i velcí pánové sklánějí' podle této příhody hrad'

zoo jejž vystavíte' ÍazYete Prahou. V tomto hradě někdy v budoucnosti vzejdou dvě
zlaté olivy, jež svými vrcholy proniknou až do sedmého nebe a po všem světě bu-
dou zářiti svymi divy a zázraky. Budou je obětmi a dary ctíti a jim se klaněti
všechna pokolení země české a ostatní národové. Jedna z nich bude slouti Více
slávy, druhá Voje útěcha...

2 za saého z:ěku Gen. 6'9 _ 2-3 naprosto dokonalý podle Horatia, Ars poetica 294 _

8 Medea v řeckém bájesloví dcera krále v Kolchidě, kouzelnice _ 9 Asklepios Aeskulap, bůh
lékařstvi, syn Apollonův (v orig. Paeonio magistro poďe Ovidioqfch Metamorfos XV,535)
-L0 že se Sudičky t'lzdaly sué prtice, konce nemajicl Kosmas má na mysli Moiry (Parky)

z řeckého bájesloví (Klóthó, Lachesis, Atropos), z nichž jedna přede nit Života, druhá ji

natáčí na vřeteno a třetí ji stříhá, symbolisujíce tak počátek, průběh a konec života _ 14
z Cerery zrozena byla mlněna je Proserpina, v římském bájesloví dcera bohyně úrody Cere-
ry, jako choé Plutonova' vládk1ně podsvětí - 17 Oseka (v orig. mons osseca) Hřebeny, pásmo
wchů při řece Berounce _ 19 žena to jemného citu poďIe Horatiových Satir I, 4,8 ^ 22 aildm,,
jež oltidnou horami, lesy a stromy v orig. místo tohoto vysvětlujícího opisu jejich jména

oready, Dryady a Hamadryady - 34 nikdo není úplně blažen Horatius, Carmina 1I, 16'27 *

45 o loket se opirajic podle Vergilia, Ciris 338 _ 46 stezkou spraaedlnosti podle Přísl. 2'20 -

48 potřásl dz;akrdt či třikrát hlawu pod|e oviďových .Nletamorfos I' 179 a II' 49 _ 54 lépe
by bylo mužům umříti pod\e Terentia, Eunuchus IY,7,2 - 59 metlou železnou Ž.2,9 _ 60 kde je

bázeň, tam je i kázeň podle Řím. L3,7 _ 6| tak také ltolubi,. . poďe Phaedra I'3]' _ 68-69
Kumskti Sibyla, Medea z Kolchidy, Kirké Ajajskti označeni bájeslovných postav podle

míst, kde síďily: I(umy (Cumae), město v jiŽní Italii; Kolchida, krajina na svazích Kavkazu
při pobřeŽí Černého moře; Aiaia, ostrov ve Středozemním moři - 76 lze-li tomu aěřiti podle

Statia, Thebais II, 595; srov. též Prudentíus, Contra Symmachurrr I'35t _77 kterýsi učitel
církeaní patrně Eusebius (Constantini oratio ad sanctofum coetum, Migne, PL 8, 456) nebo
Augustin (Epist. ad Romanos expositio, Migne PL 35'2089); veršeVergilioz.ty Ecloga IV,

verš 4-10 - 78-79 s nebeské bdně saésti Vergilius, Ecloga VIII'69.70 - 79 Hyperion Helioso
v řeckém bájesloú bůh slunce; Berecynthia příjmení Kybely, v řeckém bájesloví bohyně
všeho života - 80 doz;edla starce krále Ejaka omladiri ovidius, Metamorfosy VII, 159n;
Ejakus (Nson) osoba z řeckého bájesloví; čdryl{irčinýmiKirke(Circe)vřeckémbájesloví
krásná kouzelnice - 80-81 byli proměněni druhozlé Ulixoxi Vergilius, Ecloga VIII' 69-70;
druhoaé Ulixoai průvodci Odyssea (Ulixa), krále na Ithace, jenž bloudil po pádu Troje
deset let po moři a prožil řadu dobrodružstl'í _ BI krril Pikus poďIe Vergilia, Aeneis VII'
189n a ovidia, Metamorfosy XIV, 320n; Pikus byl podle římského bájesloví král v Latiu _

84 o tom ašak dosti Horatius, Satiry I, 4,63 _ 89 saobodou, kterou žddný dobrý muž neztráci
leda s žiz;otem Sallustius, CatiLina33,4 _ 9| jako litoaaly žriby .,. podle Phaedra I'2 - 97 oně-
mělý jazyk přilne k suchémupatruEzech.3,26 _ 100 Vds samé a z z:ds ,.. poďe 1 Král. 8,11-14
_I|Ospros tý  / idVerg i l ius ,Aene is I ,  149_|20naúkyaěkůu Exod.  15 ,18- I23poude ' . .
a doaede zase zpět 1 Král. 2,6 _ |25 šíři' se pouěst Vergilius, Aeneis II|' L2L; srov. tarntéž

vII,3g2 a VIII, 554_L2B,,ať Žid Apella aěři,, F{oratius, Satiry I,5,100; úsloví znarnertá
tolik jako: tomu aé věří nějaký lehkověrný Žid; snad i naráŽka na Kosmova současníka Žida

Jakuba Apellu, předního úředníka krále Vladislava, jejž Kosmas naz,ývá synem ďáblovým
a jehož pád zaznamelává k roku 1124 _ |29 putuji aědomě neoědomi podle Gregoria Magna
Dial. II, (Migne PL66,L26)-L35 odbohůnám jsibyl zrozenpod|eVergilia,AeneisYI,322-
|4L jsme a tz';ých rukou Gen 47 '25 _ L45 s oči zmizeli Soud. 6, 2l, Luk. 24,3I - t46 tři zlysoké

ratolesti Gen. 40,10 - |60 Ubirali se nadchdzkami 2 Krá|. L8,23 _ |74.L75 jak jejich před-
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] : ] l kozlé byli slaz:ni a mocni srov. sallustius' Iugurta 85'2L-23 _ t84Venuše ílmská bohyně lásky;
Hymeneus řecký bůh manželského svazku - L85 pro saou mužnost zasluhuje slouti mužem
poďe Isidora, Etym. XI' 27 4 (Migne, PL 82'396) _ L92 jenž sldaou nebes se dotkne Sedulius,
Carmen paschale IV, 56; srov. téŽ Iloratius, Carmina I,|,36; Ovidius, Metamorfosy VII,
61; Vergilius, Aeneis I' 287 _ 200-20L &sě zlaté olizly pod|e Zjev. |I' 4-7,kďe je řeč o dvou
olivách, svědcích Páně, které čeká přemožení od šelmy, ale po smrti nebeská sláva; olivami
jsou míněni světci Václav a Vojtěch _203 zsšechna pokolení země Ž.7I,L7

(o  LUCKÉ VÁLCE)

10. Hostivít zplodil Bořivoje, jenŽ první zknížat byl pokřtěn od ctihodného
Metoděje, biskupa moravského, za časů císaře Arnulfa a krále moravského
Svatopluka.

Nepokládali jsme však za zbytečné do našeho ďla na tomto místě vložiti
stručné líčení toho, čeho jsme se z pověsti doslechli o biwě, svedené dávno za časů
knížete Neklana na poli zvaném Tursko mezi Čechy a Lučany, jimž v dnešní době
podlehradu ŽatceÍiká,meŽatčané. Podlečehovšak jeten lidnazýán odstarodávna
Lučané, nechceme pominouti mlčením. ono území totiž se dělí na pětkrajin podle
jejich polohy. První krajina |eží pÍi potoce řečeném Hutná, druhá na obou stra-
nách řeky Uzky, třetí se rozkládá v obvodu bystřiny Březnice, čwrtá, jež slove
Lesní, leží v podkrají řeky Ivlže a pátá, uprostřed, slove Lúka, překrásná na pohled
a bohatá výnosem, velmi úrodná na osení a oplyvající lukami, podle nichž nabyla
i svého jména. A poněvadž byla tato krajina ne;.dříve, dávno ještě před za|oŽerim
hradu Žatce, obydlena lidmi, právem se její obywatelé nazývali po své krajině Lučané.

Nad nimi vládl kníže Vlastislav, muž bojovný, v boji statečný, a v svých zá-
měrech nadmíru lstivý; a mohl dobře slouti v bitvách šťastným, kdyby nebyl ho
poslední osud zkrušil nešťastným koncem. Neb již dříve vedl často proti Čechům
boje, a maje v nich štěstí i přízeň bohů, vždy nabylvrchu; vtrhnuv do jejich země,
častokráte ji krutě poplenil wažděním, pálením a loupením a ztenčil dokonce
počet náčelníků lidu svými posádkami do té míry, že jsouce zavřeni v malém hrádku,
jenž slove Levý Hradec'báli se hrozně,aby tam nepřátelé nepřišli,,na hrátky...
Kníže vystavěl btad' jejž podle svého jména nazval Vlastislav, mezi dvěma vrchy,
Medvězí a Připkem, na pomezí dvou krajů, bílinského a litoměřického, a vsadil
do něho zlé|idi' aby činili úklady lidu obou těch krajů proto,že stáli na straně
Čechů. A jako při každé proměně zdat povznáší a nezdar ponižuje lidská srdce,
z velikého zdaru, jehož vŽdy v bojích dosahoval, povyšilo se a povzneslo srdce
knížete, že v hrdé mysli vzplanul touhou nabýti celých Čech. Ach, mysl lidská'
nezlalá budoucnosti, jak se často oklame svým dohadem! Často se stává, že před
pádem býrá pozdvtžení srdce, jako před radostí často jeho ponížení.

Ihned se nadme domýšlivou pýchou, a chtě zvěděti, jakou vládne mocí,
dá nositi meč po všech krajích celé své země a oznámiti knížecí tozkaz, žekaždý,
kdo výškou těla přesahuje míru meče, nepůjde-li na vojnu tak rychle, jak bylo
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tozkánálo, má byti bez milosti mečem pokutovrín. Seznav, že se nad vyřčené slovo
rychleji shromáždili na ustanoveném místě, posavil se uprostřed na náspu, a ob-
klopen jsa dokola lidem, opřen o štít a mávaje v ruce mečem, jalse mluviti: ,,Bo-
iovníci' ve vašich rukou jest již poslerlní vítězství, jindy jste nejednou zvitěz17i,
nyní k hotové věci se hotovíte. K čemu vrím třeba brnění? Brnění hleďte nositi
iako znak vojenswí. Spíše však vezměte s sebou sokoly, krahujce, volavky a vše-
chno drobné ptacwo,které se hodí lépe prozábavuahru,abychom jimmasonepřá-
tel - ač-li ovšem stačí - dali k nažrríní. Bera za svědka boha Marta a svou vládkyni
Bellonu, jeŽ mi prokázala všeliká dobrodiní, přísahám na jilec svého meěe, iejž
v ruce držím, že dám štěňata matkám místo jejich nemluvňat přikládati k prsům.
Zdvihněte praporce, nechte prodiévání; těm,

kdož hotoai jsou, zsždy uškodil odklad.

Jděte již rychle a vítězswí dobuďte šťastně!.. Zní ryk aŽ k nebesům: muž schopný
i neschopný udatný i chabý' statný i nestatný hluěí: ,,Do zbraně, do zbraně!..;
prašivá kobyla poskakuje jako bujný hřebec v biwě.

l1. Zattm jakás žena,jedna z počtu hadaček,zavolavši k sobě pastorka'ienŽ
měljiž táhnouti do boje, pravila mu: ,,Ač není v povaze macech, aby dobře ěinily
sqýrn pastorkům, přece, jsouc pamětliva svazku s tvym otcem'

ojstrahu, chceš-li, tí drirn' jak mohl bys na žiau zůstat.

Yěz, že čarodějnice neb příšery Čechů sqými kouzly nabyly převahy nad našimi
hadačkami, takže naši zahynou všichni do jednoho a vítězswí se dostane Čechům.

Abys ty zcihubě té ašak nakonec ujíti rnohl,

uřež protivníku, kterého při prvním utkání zabiješ, obě uši a schovej ie do své
tobolky; pak mezi nohama koně udělej vytaseným mečem čáru na zemi na způsob
kříže. Neboé tím uvolníš ta neviditelná pouta, jimiž hněv bohů sváže vaše koně,
takže budou ochabovati a padatí, jako by byli dlouhou cestou unaveni. A hned,
vsedna na koně, dej se na útěk, a i když se za tebou ozve silný hřmot' nikdy se
neohlížej zpět, nýbrž pospěš si ještě více; a tak ty jediný stěží unikneš. Neboť
bohové, kteří vás prováziva|i do boje, obrátili Se na pomoc vašim nepřátelům...

Naproti tomu Čechové neměli dosti síly k odporu, když nepřátelé již tolikrát
nad nimi slavili vítězswí, a tak bylo

jedinou podlehlých spdsou již o žddnou nedoufat sptisu.

A jako vždy lidé nevěřící a tedy k zlému náchylnější, když je opouštějí síly a dobré
vlastnosti, obracejíce se hned k horším striínkám a k nepravostem, nejinak i ten
lid' oddaný liché modloslužbě a více věřící lžím, zouťa| jtž nad svými silami
a vojenskou zbraní; i obrátili se o radu k jedné babě věštkyni s naléhavou prosbouo
aby jim pověděla, co třeba činiti v takovém nebezpečenswí nebo jaký výsledek
bude míti příští biwa. ona, jsouc plna věštího ducha, nezdržova|a je ďouho zá.

r
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badnými Mdankami. ,'Chcete-li,.. dí, ,,dosíci slávy vítězswí, musíte napřed vy-
plniti rozkazy bohů. obětujte tedy svym bohům osla, aby byla u vás jejich ochrana.
Tuto oběť káže učiniti nejvyšší bůh Jupiter i Mars sám a jeho Sestra Bellona' též
Cereřin zeé...

75 I byl zatím vyhledán ubohý oslíček, zabit, a |ak byl tozkaz, rozsekiin na sto
tisíc kousků a od veškerého vojska za okamžik sněden. Když se takto posílili oslím
masem - věc zázraku podobná -, mohl člověk spatřit šiky veselé a muže, kteří byli
hotovi k smrti jako lesní vepři; a jako po dešéovém mraku b1ývá slunce jasnější
a oku příjemněiší' tak po veliké skleslosti bylo ono vojsko ěilejší a k boji odvážněiší.

80 |2. Zatím se jejich kníže Neklan, bázlivější než zajic a na útěku rychlejší
než Parth, strachoval nastávající biwy, a stavě se nemocným, ukrylse na řečeném
hradě. Co měly učiniti údy bez hlavy nebo válečďci v boji bez vůdce? Žil toho času
ieden muŽ, vynikající sliěným tělem, podle věku i jména Tyr. Byl po knížeti druhý
mocí, a když i tisíc nepřátel naň dotíralo v boji' nikoho se nebál' před nikým

85 neustupoval.Toho povolalkníže tajně k sobě a nařídilmu,aby oblékl jeho zbroj'
a rozkázal mu s vědomím jen několika dvořanů, aby vsedl na knížecího koně a místo
něho jel před bojovníky na bojiště' jež bylo nevelmi, ien asi na dva hony vzdáleno
od hradu. Přišli na pole od obojího vojska smluvené, ale Čechové dříve obsadili
pahorek čnějící uprostřed pole, s něhož mohli dříve viděti' jak nepřátelé píicbázejí'

90 a odkud ten, jehož pokládali za k'nížďe, Tyr, stoje na vyvyšeném místě, mohl
promluviti k bojovníkům: ,,Kdyby bylo v moci vůdce dodati statečnosti vojákům
slovy, zdržel bych vás mnohonásobnými oklikami v řeči; ale protože nepřítel
stojí před oči-a a ien málo času zbýá na povzbuzování,

ilopřejte, abych ods směl,byť skromnými, poitnítit slny.

95 Všichni mají ve válce stejnou odhoďanost k boji' ale nestejný cíl vítězswí.
oni bojují za slávu nemnohých, my zápasíme za vlast, za svobodu lidu i svou
a za poslední spásu; oni, aby pobrali cizí maietek' my, abychom ochránili své drahé
dítky a milé manželky. Silni buďteŽ a veďte si zmužile! Neboť své bohy, kteří
dosud byli proti várn popuzeni' usmířili jste obětmi' jakých si na usmířeď přáli.

roo Proto strachem z nich se nestrachujte' protože ti' |ejichž duchu strach překáží
v boji, ocítají se v největším nebezpečenství; odvaha však je tolik co zed, odvážným
i bohové sami pomáhají. Věřte mi, za oním táborem leží vaše spása a sláva. Ale
í kdybyste chtěli nepříteli ukázati záda, smrti přece nemůžete ujíti. A kdyby to
byla jenom smrt! Půjde o horší věci než smrt: oni znásilní vaše manželky před

ros vašima očima, v klínech jim nemluvňata mečem pobijí a ke kojení |im dají štěňata,
poněvadž pro přemožené jest jedinou ctností nic neodpírati útězům...

Mezitím lucky kníže, velký ukrutník v srdci, přišel s druhé strany s lidem
velmi pyšn;fm' jemuž i podnes od zlého ducha je vrozena pýcha. Když spatřil,
že se nepřátelé nehýbou s místa, kázal svým, aby chvilenku tam postiíli' a jako by

rro měl lítost nad osudem nepřátel, těmito slovy podněcoval mysli svých vojá{<ů:
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,,Ubohé duše bázlivců, nadarmg se chytaií kopců ti, iimz scházeií síly a válečné
uměú neprospěje kopec, ie-li mužnost mdlá. Vídíte: neodvažují se utkati s vámi
na rovině' ba, nemýlím-li se, již se strojí na útěk. Ale vy' dříve než prchnou, vrhně-
te se na ně náhl1ým útokem a dokažte sqým obvyklým způsobem, aby byli pod
vašima nohama rozdrceni jako bídná sláma. Šetřte svých statných kopí, abyste
iich neposkvrnili krví zbabělců, a raději puséte ptactvo, iež s sebou nesete' abyste
těmi sokoly postrašili šiky boiácné jako holuby... Jakmile se to stalo, obievila se
aková houšť rozličných ptáků' že se pod jejich křídly zatmívalo nebe jako pod
dďéovym mrakem nebo v čas černé bouřky.

Když to viděl neohrožený Tyr, přerušil začatou řeč a pravil k sqf;m: ,,Sta-
ne-li se snad, Že zeÍnru v boji, pochovejte mne na tomto wšku a vystavějte mohylu,
která bude na věky po mně pojmenována... (Ta slove odtud až podnes rovem
udatného bojovníka Tyra.) A jako se řítí obrovský balvan skalní, bleskem byv
sražen, s wcholu vysoké hory po srázu, strhuje s sebou všecbny překážkn právě
tak statečný Tyr' ihned vyskočiv, whl se do nejhustějších klínů nepřátel. A iako
by někdo v zahradě podtínal srpem slabé makovice, tak on sekal mečem hlavy
v cestě stojících nepřátel, až pln jsa šípů iako ježek' padl uprostřed seče na velikou
hromadu mrwých.

Netlí se, od koho ktu! neb jakou zahynul ranolr'

ien to víme, Že Čechové dobyli vítězství a Lučané všichni byli pobiti až do jednoho,
totř kromě toho, jemuž macecha dala výstrahu, dříve nežli šel do bitvy. Ten,
splniv příkaz macešin, zachránil se kvapným útěkem, a kdý přišel domů, hle,
oplakávali tam jeho manželku jakoby zemřelou. KdyŽ iejí muž odkryl ií obličej'
aby se na ni poďval _ znl to iako pohádka _ bylo viděti' že mrwola měla ránu
v prsu a uši uéaty. Tu si vzpomněl, co se stalo v biwě' vyňal uši se zakrvácenými
náušnicemi z tobolky a poznal, že v biwě v podobě svého protivníka zabil svou ženu.

2 Arnulf německý král a řtmský císař koncem 9. století _ 9 Hutnd snad potok Svině, te-
koucí od Milžan k Stankovicům v,okolí Žatce_ Lo Uzka asi potok Chomutovka; Březnice
asi Blšanský potok - 23 Medaězí snad hora Lhotka nebo Lipská hora na Litoměřicku;
Připek zarlk|é jméno některého wchu na Litoměřicku _ 26-27 ?ozyj,šilo se a pozlzneslo srdce
hnížete 1 Mach. |,4 _ 29 před pddern blloti poz&:ižení srdce Přísl. 16,18 _ 33 md býti...
mečem pokutoodn podle Monacha Sangall. IT, L2 _ 40 Mars v římské mythologii bůh války -
4| Bellona římská bohyně valky - 43 Zdaihněte praporce Iz, L3,2, Jerem. 5o,2 _ 44 kdož
hotwi jsou' oždy uškodil odklad Lucanus, Pharsalia I'28L _ 45 zní ryk až k nebesům podle
Vergilia, Aeneis II' 313 a338 _ 64 jedinou podlehlých spdsou již l.l žtidnou nedoufat sptisuYet.
gilius, Aeneis II,354_70 jsouc plna aěštiho duchaL Ktá|'28'7 _73 Jupiter vřlmskémythologii
nejvyšši z bohů' vládce nebes -74 Cereřin zeť mlnl se Pluto, poďe římské mythologie
manŽel Proserpirry, dcery bohyně Cerery, bůh podsvětí a vládce zemřelých _ 8o-8L na
útěku rgchlejši než Parth Horatius, Carmina II' L3,L7; srov. téŽ Horatius, Epistulae II, l,
1 12 a Vergilius, Georgica III'3L1' Parthotlé starověký iránský kmen, proslulý rychlou jízdou na
koru_9L-92Kdyby bylo a moci oůdce dodati, stateěnosti zlojákůtn s/ooy Sallustius, Catilina 58,1
_96-97 my ztipasíme zat.llast, zasaobodulidui szsou a zaposledni sptisuSa||ustius, Catilina 58,11
_98 Silni buďtež a gedte si zmužile 3 Kfál. 2'2_t0o Proto strachem z nich se nestrachujte
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l Pem. 3'14; ti' jejichž dtlchu strach překdží o óo7l Sallustius, Catilina 58'2 _ 101 odoaha ošak
je tolih co aeď Sallustius, Catilina 58,L7 _ L04 o?li zndilní xaše rnanželkjl podle Iz. |3'L6 _
L25 arhl se donejhustějšíchklinůnefrdtel Sallustius,Catilina 60'7-L26jakobjlněkdoozahadě
podtínal srpem slabé mahozsice Livius I' 54,6

(ZÁHUBA RoDU vRŠovcÚ)

23. Sowa vešli do hradu Vraclavě, Svatopluk nazítří časně ráno svolal všechny
velmože do shromáždění. A když se dohromady sešli' jako lev vypuštěný z klece
na zápasiště stojí, řve a se zježenou hřívou čeká na žtádto, tak Svatopluk' vstou-
piv do jizby, usedl si uprostřed na lavičce u kamen' jsa více rozpálen než kamna
sedmklát tozpáůeuá' a ohlédnuv se po všech, upřeldivoké oči na Mutinu a hněvivá
otevřel ústa k této řeči:

,,Všem ndm odporný rode a bohům protiané plémě,

ničemní synové Vršovici, našeho rodu domácí nepřátelé! Zdaž mikdy vypadne
z paměti' co 'ste sehráli s mým pradědem Jaromírem na wcbu Velizi sobě arci
pro kratochvíli nám však na věčnou pohanu? Což zapomenu, že jste lstivým úkla.
dem zabili mého bratrance Břetislava' tu vynikající hvězdu v celém kruhu knížat,
ty i t\růi příbuzný Božej? Čim vsat se provinil můj bratranec Bořivoj, jenž panoval
pod vaší mocí a ve všem vás iakovlastní koupenýotrokposlouchal? Alepro pýchu
vám wozenou jste nesnesli knížete skromného a co jste se Inne napopouzeli obvyk-
lými úskokn až jsem povolil vašim nešlechetrým radám, a hřeše proti svému bra.
tranci Bořivoiovi' velmi jsem zhřešil, že jsem ho stolce zbavil! A to iest

jediné' co mě tak bolí a na oěky boleti bude.

Slyšte opět ieště a opět, moji veLnoži, co spáchď syn nepravosti a hlava veškeré
bezbožnosti, teiúrle Mutina, jejž jsem já nedávno, když jsem s vámi táhl do boje'
jako druhého po sobě zůstavil za nejvyššího správce naší země. To dobrotisko,
dělajíc' jako by š1o na lov, neosdchalo se v noci zajíti do Polska na Sviní hrad,
aby se uradilo se svým strýcem Nemojem, jak by mne se stolce svrhlo...

Zazně|o zmatené reptání a svým souhlasem rozpálili ducha knížete, hněvem
hořícího, aby se ieště více rozhořel. Vtom dal kníže po straně pokyn přítomnému
katu, ienž byl do jeho zríměru zasvěcen, a vyšel ven. Ten se hned whl na Mutinu,

ienž nic takového netušil. Jak podivuhodná byla trpělivost toho kmea! Při dvou
ranách seděl bez pohnutí, a při třetí, když se pokusil vstáti' byl zabit. V touž
hodinu aY téže jizbě byli jati Vnislav, Domaša a dva synové Mutinovi. A jediný
Neuša, jenž byl z iiného rodu, ale dobrým přítelem Mutinovým, vida, co se děje,
prchl, a byl by unikl' prchaje již venku před hradem skrze houští'kdyby ho nebyla
prozradila červená sukně: byl ihned chycen a zraku i mužství zbaven. A jako se
často děje, že když vpadne krvelačný vlk do ovčince,zuří,vraždí a neukojí svůi vztek
ani neustane od vražděď dříve, dokud nezadáví všechny ovce, tak Svatopluk,
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tny ovce, tak Svatopluk,

zkrvavený waždou jednoho člověka' vzplá| hněvem a rczkáza|, aby byl celý ten
rod bez rozdílu věku a beze všeho odkladu powažděn, a před zástupem přítomných
kmetu řekt ,,Kdo se nehrozí vyplniti můj rozkaz,tomu bude dána těžká hrouda
zlaa. Kdo však zabije BoŽeie a jeho syna, dostane stokrát tolik a bude vládnouti
jejich dědicwím...

Tak rychle nevyletí ani větrové, když jejích král Aiolos bodcem prorazí boky
hory, pod níž isou zavřeni' iako vskočili na koně velmoži Vacula, Heřman, Krása
i přemnozí jiní a letěli překotným během, aby dowšili osud Božeje a jeho syna;
ostatní se rozběhli po zemi a pátrali, jak by celý ten rod se světa sprovodili.

24. Zatim co usedal Božej ve vsi Libici' nezna|ý,žel, svého osudu, se synem
a manželkou právě k obědu, přistoupilk němu chlapec, řka :,,Hle, pane, běží sem
mnoho [dí v nepořádku úprkem přes pole... Ale on pravil ,,PÍicházejí z voiny,
ať k ruím přijdou s požehnáním božím... Co ještě to říkal, hle' divoký Krása otevře
dveře, a zablesknuv vytaseným mečem, zvolá: ,'Pryč s tebou, zlosyne, PrYč' T
plotivny' jenŽ jsi mého příbuzného Tomáše zabtlbez příčiny v čas postní... I vstav
syn Božejův Bořut, vece: ,,Co činíte, bratři? Je-li nařfueno, abychom byli zajati'
můŽeme bytí zajatíbez zbraní a bez hluku.. a vtom již měl' aniž gg tušil, vražen
meč do břicha až po iilec. A v té chvíli i zbrocený ještě krví syoovou meč byl do
hrdla otcova vražen.

A ti zbojníci' jako dobyvatelé hradů, rozebrali si nesmírné poklady' a iak
praví Kato,

nazmíff zakrtitko přišlo' co získrino za dlouhou dobu.

Neboé z takového bohatswí nezbylo ani kouska látky' aby ií byla pokryta iejich
těla' nýbrž bez rakve a bez pohřbu byli- dne 27.řijna _ Božej a syn jeho Bořut

iako hovada hozeni nazí do jámy.
Nemohl jsem se dověděti, kolik hlav z toho rodu bylo vydáno na smrt' protože

nebyli zabiti ani jednoho dne, ani na jednom místě. Neboť jedni byli vedeni na
tržiště a jako hloupá hovada skoleni, jiní byli na hoře Petříně séati' mnoho jich
bylo povražděno v domech nebo na ulicích. Ale co mám říci o smrti synů Mutino-
vych' jejichž smrt byla snad nad každou iinou smrt ukrutnější? Byli to hodní ho.
šíci' v wáři sliční' na pohled hbeznl,jakých by ani bystrý umělec v bílé slonovině
ani malíř na stěně nedovedl vypodobiti. Neboé jsme ie viděli' jak byli žalostivě
vlečeni na tržiště, a slyšeli, iak častokrát volali: ,,Máti má, máti má!,, až ie oba
krvavy kat, jako prasátka je drže v podpaží' poďezal nožem.

Rcizern se rozprchnou ašichni a do saých bijí se prsou'

aby neviděli kata při tak ukrutném činu.
ostatní však, kteří z toho rodu zůstali na živu, skryli se, prchnuvše iedni

do Polska, jiď do Uher. o rozwácení jich a rozplašení bychom sice měli hojnou
látku k psaní, avšak aby se nezdálo, jako bychom žalozpěvem ukončili tragedii,
rrraéme se, odkud jsme se maličko odchýlili' ke kronice.



I Vraclaa pův. Vratislav, hrad u Vysokého Mýta; Sv atopluk český kníže ( 1 l 07- l 1 09), syn
oty Olomouckého-2-3 j ako lea aypuštěný z klece na zdpasiíráRhetorica ad Herennium IY '39,5I;
srov.ÍéžŽ,2I'L4_5 Mutina(a dáIeNemoj,Božej,Bořislau a dalši)příslušďci roduVršovců -5-6
hněz;iz'la oteařel ústa n této řeči ovidius, Metamorfosy I, 1B1 - 8 našeho rodu domricí nepř(itelé
Boethius, De consolatione philosophiae III, 5 _ 9 co jste sehrtili s mým pradědem Jaromirem
týká se potupení kníŽete Jaromíra Vršovci, o němŽ Kosmas vypráví v 34. kap' I. knihy - 11
zabili mého bratrance Břetislaaa o waŽedném přepadení knížete Břetislava vypráví Kosmas
v 13. kap. III. knihy _ 16 z:elmi jsem zhřešil 2 Krá|, 24'L0 _ 2I do Pokka na Sz;ini hrad na
Šwinigród u Bolkova v Polském Slezsku -37 dostane stokr(it tolik Mat. |g,2g - 39 Aiolos
v řecké mythologii král větrů; bodcern prorazí boky hory Vergilius, Aeneis I, 81 - 5L.52 meč
byl do hrdla otcol'la aražen poďe Vergilia, Aeneis X, 907 _ 54 jak praaí Kato Catonis ďsti-
cha II, L7; I(ato Dionysius Cato, jemuž středověk neprávem připisoval sbírku mravoučných
latinských dvojverší, pocházející asi z 3. stol. n. |. _ 6|-62 mnoho jichbylo poaražděno a do-
mech nebo na ulicich poďe 1 Mach.2,9 _ 68 do soých biji se prsou podle Vergilia, Aeneis XII,
155 - 73 oraťme se, odkud jsme se maličko odchýlili Cicero, De natura deorum III' ó0; srov. téŽ
Cicero, In Verrem IT,4,35

(ÚvoD K NEDoKoNČENÉ Iv .  KNIZE)

59. Pamatuji se' iak jsem řekl v úvodu první knihy, že tato kronika byla vyďína
za časů knížete Vladislava a biskupa Heřmana. Ti byli již z tohoto slzavého údolí
osudem přeneseni v kraj bohdá blaženosti' ale dějinni látky zbývá ještě hojnost.
A proto

sličnti rddhyně mtÍ, dej nyní, Muso, mi radu,

mám-li EJ zaÍaziti kotvu u břehu, či ač dosud burácejí větry' mám rozestříti
plachty k plavbě na širé moře. Vždyé W, jež nikdy nestárneš, neustáváš mne, starce'
pokoušet k jinošským studiím, ač dobře víš, že ve ÍIrně jako v každém starci iest
dětinská mysl a slabý duch. Kéž by mně' iiž osmdesátiletému, Bůh vrátit chtěl
ta minulá léta, v nichž sis dosti nahrála se Innou kdysi v Lutychu pod mistrem
Frankem na trávnících a lukách gramatiky i dialektiky! Ty, nadmíru líbezná jino-
chům a milá' vždy cudná' ale nikdy nezestárlá, proč na mne' starce' znova dorážíš?
Proč otupělou mysl podněcuješ? JtŽ mi letitý věk shýbá záda' iiž mi svraštělá
kůže hyzď obličej' již prsa dýchají jako utahaný kůň' již drsný hlas sípe jako husa
a chorobné staří oslabuje mé smysly.Věru více mne těší měkký chléb a topinka než
tvá sofismata, jež jsme kdysi, měkce lehajíce pod vaší peřinkou, sladce ssávali
z tvého něžného prsu. Ó sofistiko trkavá, sylogistikům sama sebou žádoucí, nám
však již dosti ze zkušenosti známá, nechei starců, hoň se za jinochy sobě podobnými'
bystře nadanými a v urněních všeho umění důvtipnými, kteří nakrmivše se

20 nedávno při velikém stole paní filosofie rozkošnými jídly a vyč;rpavše poklady
celých Frank, vracejí se jako noví filosofové!

Na takové učence čeká slovutná ctnost knížete Soběslava, na učence' kteří
by dovedli podivuhodné jeho skutky z|atým rydlem podivuhodně ozlatiti. Těmto
i já stařec vše, co neobratně blábolím, odevzdávám s prosbou, aby to bezvadně
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25 vypilovali. S dovolením iejich a všech toto čtoucích budiž mi dovoleno z '"nohých

tohoto knížete činů se něčeho dotknouti písmen,

A kdo mě starce haníš, když sám jsi moudry' poklad své učenosti vynes
na světlo a tento můj neumělý spis pokládej za pouhou látku.

2 Hďman praŽský biskup Heřman (|099 |IL00-I122); z tohoto slzaoého úilolí
Ž,83,7 - 9-1o Kéž by mně... Bůh udtit chtěl ta ninuló /éra Vergilius, Aeneis VIII, 560
_ 10 o Lutychu pod mistrem Franketn Kosmas studoval gramatiku a ďalektiku ve škole sv.
Lambena v nizozemském městě Lurychu; jednim z jeho učitelů byl magister Franco, vy-
nikající matematik - 13 |iž mi letitý l.lěk shýbó ztida podle Řím. 11,10 - 16 sofismata zďál-
Uvě správné důkazn závéty záměrně vymyšlené tak, aby oklamaly; při středověkém vytrčo-
vání logice se jich hojně uŽívalo k školskému výcviku v obratné argumentaci - L7 sofistiko
trhaod, sylogistikům sama sebou žddoucí'... sofistika je v logice odvozování vědomě nespráv-
ných dťrkazů, nazvané podle sofistů, starořeckých učitelů moudrosti a řečnictví, kteří tuto
metodu propracovali teoreticky i prakticky; sylogistik kdo se zab1ivá sylogistikou, t. j. naukou
o správném odvozování sylogismů (závěrů nutně vyplývajících nejméně ze dvou soudů
předem drných' premis), která byla duleŽitým úsekem středověké logiky. o sofismatech
i sofistice mluví Kosmas, jak je patrno z celkového rázu místa, žertem a s lehkou řonií
- 20-2l l'lyčerpaz;še poklady celých Frank míní se duchovní poklady' vzdělríní; Lutych byl
za Kosmy jedním z kulturních středisk franské ř1še_22 knížete Soběslazsa Soběslav I.
(||25-||40) _ 24 bezaadná (v orig. ad unguem) naráŽkou na IIoratia, Ars poetica, 294 - 27
poklad wé učenosti Kolos. 2,3

PoKRAČovATELÉ ro sruovr
M N I C H  s Á Z A V S K Ý

Kosmova kronika byla pozděii rozličně věcně doplňována; jedny z doplňků pochá-
zejí od t. zv. Mnicha sázavského z třetí čtvrti l2. století. Nejdůtežitější z nich je vyprávění
o za|oženi kláštera na Sázavě, jež Kosmas, patlně pro svůj odpor k slovanské liturgii,
pominul mlčením. Mnich sázavský tu v podstatě přepisuje starší, patrně v prvních desí-
tiletích 12. století sepsanou legendu o szl, Prokopozsi,která byla asi v 2. polovině 12. století
pojata do ztracené kroniky o původu Sázavského kláštera. Protože o sv. Prokopu není
iiných bezpečných historických zpráv' ziařadili jsme sem iako ukázku tuto legendu.
Vzděláním a rozhledem nevyrovná se náš mnich Kosmovi. Jeho slohovou úroveň není
snadno posoudit, dokud není přesně znám text legendy svatoprokopské, kterou zpraco-
vával; je však patrno, že se jeho slohový ideál značně lišil od Kosmova, zejména je mu
cízi zá|iba v rýmované próze.

( P oČÁTKY  K LÁŠrBna  sÁZAv sKÉHo )

Za času knížete oldřicha' muže, jenž velmi ctil službu Bohu, žilpoustevník
jménem Prokop, rodem Čech ze vsi Chotouně' v slovanském písmě, jež bylo kdysi
vynalezeno a kanonicky zavedeno od nejsvětějšího biskupa Kyrila, velrni vzděla-
ný; světský kněz vytečny' pilně dbalý tajemswí počestného života a čistoty' pozděii
ozbrojený šatem mnišského slibu, trávil neolrroženě život, samoten s Bohem samot-
ným, maje áruku ve víře. Neboé hoře žárem celého ducha svého pro lásku k Je.

$\'naómíru líbezná i ino.

ssávali

IJ
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žíši Kristu, pobrdlničemnou marnosd tohoto světa, a odřeknuv se domu, manžel-
ky, polností, příbuzných a přátel' ba i sám sebe, dal qýhost lstivému světu
a jeho bídným nídherám, a utíkaie z jeho hřmotného víru' odešel do ústraní sa-
moťy a usadil se na vršku jakési opuštěné jeskpě' v n1Ž prý bydlelo tisíc ďáblů;
jsa obrněn nebeskými zbraněmi a vystavěv tam hrríze ctnosti, kterými by se mohl
bránit pÍoti psům hříchů' útoku duchovních ničemností a šípům našeptávání,
a pÍirážeje své myšlení ke skále, kteráž iest Kristus, jal se mužně bojovati moďit-
bami' bděním a posty.

Když tedy v své zamilované samotě' vzdálen jsa vlnobití světského hřmotu
a kryt přede všemi, dlouhý čas za Boha nerina'rně zápasil' dobrotivé řízení božské
nijak si nepřálo, aby město na hoře ležící bylo skryto, ani aby svíce byla schoviína
pod kbelcem, nýbů aby svítila ke chvríle a slávě jeho jména veřejně příkladem
-.ohým věřícím. Neboé z popudu milosti nebeské' když si ten kníže kdysi, iako
obyčejně' zašel na to místo, které si zvláště vybral k lovu, a zabaven isa honbou
stíhal iednoho jelena ze stáda, prchajícího do odlehlejších houštin' až k wcholu
řečené ieskyně' nalezl tam v chatrné chýši Prokopa, muže, jenž ta,n v mnišském
šatě trávil poustevnický život. Zprus' byl tímzjevempřekvapen, a poustoupiv ze
vznešenosti knížecí, vyptával se po pořádku s čilou myslí a s líbeznou přívětivostí
hovoru na každou věc, kdo iest a z kterých končin přišel a proč se on, muŽ takovy
a tak vzrácný, odhoďal byďeti v těch samotách. Na jeho otízky Prokop stručně
a pokorně odpovídaie, vyložil mu pořadem celou pravdu, jak se věc měla, a nakonec
dodal, že z lásky k Bohu a v naději na odplatu v nebesích dal světu nadobro výhost
a že chce v té poušti' bude-li se to Bohu líbiti' až do konce setrvati. Kníže tedy'
moudry v Hospodinu, divě se tak vážnému předsevzetí toho muŽe a hledě na tvář
obestřenou milogtí svaté zboŽnosti, obě ruce pozdvihlk nebi a slzami polit Boha
chválil, potom velmi snažně porouěel sebe jeho modlitbám, za duchovního otce
si ho přijal' a poskytnuv mu štědrou rukou podpory, ptrn radosti se vrátil k stano-
višti svých bojovníků.

od té doby tedy z určení milosti nebeské vzrůstala daleko široko po všech roz-
cestích pověst o ctnostech Prokopoqých' opětovn1ffi hovory se rozšiřujíc, takŽe
doslechše se o něm lidé z toho kraje, hromadně přináše[ drírky a doporoučeli se
zbožlě jeho moďitbám. on jsa pln žáru lásky, mile pohostinnggd nadán, svatou
rozuÍnností hojně ozdoben, cudností čist, v pokorném milosrdenswí proztavý'
mírností prosluln pln překypující horlivosti ve víře, ovlažoval řečí svatého kázáni
prsa posluchačů iako iarní déšé v pravý čas vylid 6 yglmi prospěšně napravoval
ráďem svého učení jejich mysli. A dále, chudých se ujímal s takovou laskavou
štědrostí, od Boha mu vrozenou, a sloužil jim s takovou ochotnou a radostnou
starostlivostí' iako by Kristus viditelně byl přítomen, takže otrhanci a žebrácí
z celé té krajíny jeho přičiněním dostávali živobytí. I spěchalo k němu množswí
věřících, kteří toužili v duši odříci se zisků světa a zůstávati s ním až do konce
života; on je dobrotivě vítaje choval jako kvočna kuřátka svá pod kříďy. A tak
po průběhu krátkého času blažený otec Prokop, sebrav náklad,iaký mohl,položil
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í, kterými by se mohl
a šípům našeptáváuí,
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si ten kníže kdysi' jako
a zabaven jsa honbou
houštin, až k vrcholu
jenž tam v rrnišském

lřekvapen, a poustoupiv ze
slí a s líbeznou přívětivostí
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hovory se rozšiřujíc, takže
íeli dárky a doporoučeli se
ohostinností nadán, svatou
n milosrdenswí prozíravý'
rlažoval řečí svatého kázánt
lelrni prospěšně napravoval
ujímal s takovou laskavou
rvou ochotnou a radostnou
t, takže otrhanci a žebráci
spěchalo k němu množswí
istávati s ním až do konce
átka svá pod křídly. A tak
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zá{<lady ve jménu Príně, vystavěl basiliku ke cti nejsvětější rodičky boží Marie
io a sv. Jana Křtitele, a shromiíždiv několik bratří zbožného života i mravů, rozhodl se,

když iednomyslná láska poutala v soulad |ejich duše, dríti jim řeholní praviďa
a bohoslužbu po vzoru blahoslaveného otce Beneďkta; sám však se stalnejmenším
mezi nejrírenšími. A iak byla rozumná a úspěšná bdělost jeho ducha, snaživost
a staÍostlivost a jak překypoval dobrotivou láskou k bratřím,nikdo nestačísvouvý.

l5 mluvností důstojně vylíčit. Tedy řečený kníže a dvorské panswo zvykli si rádi
ho naz1ývati otcem a také se upřímně snažili milovati ho s otcovskou úctou. A proto
týžkntŽe,poradiv se prozřetelně a moudře s důmyslem svých dvořanů,velkomysl.
ně rozhodl, že má býti povyšen k hodnosti opatské; opatřilnáležitě některé věci
nezbytné ke klášterní potřebě' a iiné přislíbiv' později též ná|ežitě doplnil. on

i0 však z obalry, aby se nevynášel nad jiné' s neivětším úsilím se tomu v své
tichosti a pokoře vůbec vzpfual, tvrdě, že je člověkem nezkušeným a nehodným,
že naprosto nedovede podřízeným ukládat úkoly poslušnosti' dovolávaje se za svěd-
ka Boha, jediného znatele všech věcí skryrych, který prohlédá vnitro jeho duše.

Mezitím zašlo světlo světa knížeti oldřichovi dobré paměti a panswí v zemi
is dosáhl ieho syn Břetislav, mlů, jenž dbal všude pěstování božského náboŽenswí;

ten si umínil s veškerým úsilím svého bystrozraku dovésti ke zdárnému konci dílo,
jež jeho otec zůstavilnedokončeno. Neboť doslechnuv se svaté pověsti blahosla-
veného muže, zaradoval se, jakož i jeho velmožové, nesmírným jásotem, vice než
by kdo myslil, poroučel se s blahopřáním do jeho modliteb, a vzav ho stranou, do-

io mlouval mu, aby opatskou infuli přijal; potom ho opět a opět v přítomnosti
všeho dvořanswa naléhavě přesvědčoval, že by chtěj nechtěj řízení pasryřské
péče přijmouti měl. Ale muž boží trval v své obvyklé zatvrzelosti a nedal se
nilak pohnouti, aby knížeti vyhověl, wrdě, že je naprosto nehoden. Ale kdoŽ by se
mohl protivit božskému nařízení? Neboť překonán byv tak naléhaqimi prosbami

ls a tolika laskavými domluvami i přívětivostí velmožů' mocí byl vysvěcen na opata.
A ak po tom sla'trném povýšení kníže Břetislav nejprve z Ý'nižea moci powrdil
darování, jež jeho otec učinil témuž otci Prokopovi ještě před přijetím opatství'
totiž řeku, tekoucí od Milobuze aŽk jeskyni Zákolnici s lukami a s lesem vťrkol.
Když se potom na toto darování táhli dědícové a usilovalí bezprávně si je pří-

g0 vlastnit, nechtě rušit otcovské nařízení, postavil se proti tomu' spor rozsoudil
a otci Prokopovi opět daroval všechen užitek z vody a z lesa v řečenýchmezích'

rykoupilpole a louky,ležící po obou stranách řeky' za svědecwí svého syna Vra-
tislava a svých velmožů za šest set peněz a postoupil je písemně a před právními
svědky zpět opatu Prokopovi. Konečně též z v|astní štědrosti odevzdal okolní

ss zemi až k lesu Strnor,rríku, též ves Skramníky, jeden rybník a slup k lovení ryb'
koupenou za sto peněz,témuž opatua jehorrrístupcůmpro spásu své duše k věčnému
držení.

Když se tedy jtžstalza tak šéastného řízeď opatem, nevynášel se nad sebe,
nýbrž stoje na základě ctností ještě pevnějším a upevněn též stálou výteěností

eo pokory a láskn byval tak přívětivy a pln citu dobrory, že ho podřízení spíše milo-
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vali, než aby se ho báli. Nepřestával jim obecně i jednotlivě drívati spasitelná
napomenutí a mnohá poučení, příklady ze staré doby vyzdobená. Zajeho doby tedy
nechybělo v ničem hojnosti; on se však živil prací rukou svých a chudé v nouzi
oblažoval, a bera na sebe starost všech v zármutku posavených' občerswoval je,
jako moudrý lékař nemocné' lékem otcovství a útěchou. Veda tak blažený a slavný
Žívot' záťtl znamenímí ctností v chrámu boŽím jako slunce až do skonání života
a vnuknutím Ducha svatého dokonce slynuli darem prorockým, předvídaje bu-
doucnost.

Neboť poďe zjevení božské milosti zvěděl dva dni napřed lhůtu své smrti;
povolav synovce svého dobýh vlastností Víta a syna svého zbožné povahy Jimra-
ma, vyloŽiljim' co se stane' jak to také později skutečnost potvrdila, přeývaným
hlasem k nim promlouvaie vznešená slova: ,,Synáčkové moji neimilejší' kteréž
jsem vychoval jako kvočna kuřátka, uvažte, že čas mého odchodu nastává; tře.
tího dne zcela iistě na pokyn Páně odeberu se ze saínku tohoto těla, poroučeje
vás Bohu, ale oznamuji vaší opatrnosti, že po mém odchodu budete zmítáni
bouřiivou směsicí pomluv, jako vlnami v bouři, a tnápeni zhoubným vlnobitím
pronásledování; a budete uěiněni vyhnanci na šest let v cizí zemí a tento klášter
mocí knížecí bude odevzdán v držení cizozemců. N"'y, nejmilejší synáčkové,
nehyňte u víře; utvrzujte bratří své, Boha snažně chvalte, v štěstí ho velebte,
v neštěstí proste' v radostech díky vzďávejte, v žalostech ho hledejte; neboé jeho
nesmírnou dobrotou budete nakonec utěšeni. Neboé až uplyne šest let, slituje se
nad vaším vybnanswím, navrátí viím stav pokoje, vašim utrhačům odplatí rovným
po zásluze a vás uvede zpět do přístavu útěchy. Neboť po smrti nynějšího knížete,
dobrého Břetislava, nastoupí Spytihněv' ienž vás bude pronásledovati; ale po jeho
smrti ujme se vládynad knížetswím česk1;innVratislav, muž bohabojný a dobrotiqý.
Ten vás přivede zpět z vyhnanswí a Ježíš Kristus, Pán náš, udělí vám na tomto
našem klášteře pokoj a bezpečnost po všecky dny živoa vašeho. Amen. ..

A jtž na sklonku příštího dne' když po řádném skoněení nešporních modliteb
a kompletáře seděl na lůžku' byl zachvácen prudkou nevolností, a v poslerlní
hodince leže, ač mu již docházeldech, přece napřáhnuv mužně rámě, nepřestával
bíti starého nepřítele lidstva dýkou modlitby. Ihned dal povolati bratří pohřížené
v bolest zármutku a v bezútěšný pláč a posiloval je poučováním otcovské útěchy'
a dav iim pokyny stran těla svého, odešel ze zkázy tohoto světa k Hospodinu, z po-
roby k vládě' z ptáce k odpočinku' ze smrti k životu věčnému štědrostí Pána
našeho Ježíše Krista, který v trojici dokonalé živ jest a slávou slyne' Bůh jeden
po neskonalé věky věkův, amen. I dokonal blahoslavený opat Prokop běh svého
života šéastně v Pánu roku od narození Páně 1053 a téhož roku, dne 25.bŤezna,
byl slavně pohřben za přítomnosti Šebíře, pražského biskupa, v kostele svaté
rodičky boží Marie, jejž sám vystavěl.

Tedy po skonu nejblaženějšího otce Prokopa družná jednota bratří zvolila
z vlastní vůle ze svého sboru jeho synovce Víta opatem; byv zvolen beze lsti,
bez úplatnosti byl vysvěcen. ByI to muž v lidských i božských věcech schopný'
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nepřítel tohoto světa, mravností prosluln bdělý strážce moudrosd ctihodný vze.
zřením' přívětiry v řeči, mímý a smířlivy. Za doby, kdy prospěšně spravovalsvé
opatství, kníže Břetislav se rozlouěil se světem a po něm se ujal kormidla vlády
Spytihněv. Toho času se naplnil pořad předpovědi svatého otce Prokopa. Neboé
pošwáni nenávistí ďáblovou, jali se rrnozí sokové Vítovi, nahromadivše jedovaté
smyšlenky pomluv, stroiit osidla úštěpků na dvoře knížecím proti opatovi a ieho
bratřím, a ohlušujíce sluch knížete lahodně vymyšlenými lžemi, rozmaniqými
hanami je ostouzeli, říkajíce totiž'že se zřejmě zapletli slovanským písmem do ka-
cířswí a pokrytecwí a že jsou vůbec neznabozi; proto usilovně dokazovali, že by
vůbec slušelo vypudit je a na jejich místo dosadit opata a bratří latinského vzdě-
Hní. Ó závisti, ó zlostná horlivosti, z níž úniku není, ó závisti prokletá, všelikou
zlobou zavi|á, ohni neuhasitelný! Ale v pravdě, kdo se rozhorlí závistí, býllá ií
jako šat molem stráven; komu však kdo áviď, toho slavnějším učiní. A tak Vít,
vzav s sebou bratří, které iednota lásky svorně spojila, odebral se pryč do země
uherské.

Nyní' myslíme, je vhodné zaznaÍÍIeÍIati laskavé paměti stručnou zprávou
a podle hodnověrného poďíní lidí věřících jeden z mnoha záztaki toho blahosla.
veného muže, který pro jeho zásluhy ráčila velebnost Pána našeho po jeho smrti
ukázati. Neboť když opat Vít se svým bratrancem Jimramem a s bratřími, |eŽ
jednota lásky svorně spojila, odešli pryč do země uherské, řečený kníže, řídě se po
úradě se sv.ými milci vlastním rozhodnutím, ustanovil v onom klášteře opatem
rodilého cizince, člověka plného vášnivé zloby. Jemu, když se první den po svém
příchodu, jda podle obyčeie na jitřní sborové hodinky, blížil ke dveřím kostela,
zjevil se tam svatý muž Prokop, stoje opřen o dveře domu modlitby, a řekl mu:
,,odkud máš moc zde přebývati? Co hledráš?.. on odpoví: ,,Mocná velebnost
knížete a nezwatná vznešenost jeho velmožů svěřila mé dovednosti aŽ do konce
mého života řízení tohoto kláštera... Svaý otec Prokop na to: ,,Ihned odeidi
bez hanby ponížení! Neučiníš-li to' přijde na tebe boží pomsta... A Po těch slovech
zmizel. Ale onen, maje to za přelud satanův, docela nic toho nedbal. Když však si
druhou a třetí noc málo vážil ieho hrozby' zjevil se mu svaý ten muž čtvrtou noc,
když šel k jitřní službě, a řekl ,,Proč jsi odepřel poslechnouti mých přátelských
domluv? Sqiim duchovním s1nům jsem vyprosil od Hospodina toto místo, niko[
tobě, jenž jsi sem vešel podloudně. A jestliže ti byla dosud od wého pána, knížete,
tato moc naMzána,ode ntne budiž odtéchvtlezakázána...Atopraviv, jalsehonej.
silnějšími ranami urputně bíti berlou, kterou držel v ruce. A on, jako by byl
bodnut ostnem Belloniným, ihned bez odkladu opustil klášter a letm:;írn během
dospěl ke knížeti země a celou tu příhodu mu oznámil. Ten užasnuv mocným po-
divem, jal se kolísati a zapleten do osidla rozpaků ztsta|až do konce svého života.

Tedy po smrti knížete Spytihněva odevzdalo božswo svému věrnému slu-
žebníku Vratislavovi parnětihodným údělem řízení knížetství. A poněvadž byl
obzvláštním ctitelem služby boživ církvi, oblíbil si též onen klášter s láskou celého
srdce svého.Vyslav posly ke králi uherskému,povolal se ctí zpět z vyhnanswí opata
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Víta a jeho bratří a vrátil je' jak slušelo, jejich klášteru. A pro zásluhy a modlitby
blahoslaveného dědice Prokopa dostalo se jim milostné útěchy všemohoucího
Boha, jež tento klášter' mající dostatek a přebytek zisků ve všem, povznesla k bý-
valé, ba ještě větší cti. A tak šťastrý opat vít, muž neobyčejně přičinlivý aronritžný,
svěřil se souhlasem bratří, když se blížil konec jeho života, právo opatského řízení
svého arcikláštera svému příbuznému Jimramovi, muži svatostí vynikajícímu, se
svolením knížete a jeho velmožů. Sám konečně potom, když proběhla krátká
dráha ríní, dokonal svůj den poslední, aby živ byl s Hospodinem na věky. Jeho tělo
bylo pohřbeno vedle dveří nalevo při vchodu do kostela svaté rodičky boží Marie.

t kniže oldřich vláď v letech L0I2-L033 - 2 Chotouň podle Mnicha sázavského rodiště
sv. Prokopa, ves 7 km na sev. od Kouřimě - L3 přirtižeje saé myšlení ke sktÍle, ktertÍž jest
Kristus. . . 1 Kor. L0 '4i 2 Kor' 6,5 - 17.18 aby město na hoře ležici bylo skryto, ani aby soíce

fulla schozsóna pod kbelcen Mat. 5,14-15 _4L jako jarni déšť a pravý čas aylitll poďe oz.
6,3 _ 47 jako kt.ločna kuřtitka x:dpoď křídly. . . Mat. 23,37 _ 51-52 řeholni praaidla abohoslužbu

?o ozoru blahoslaveného otce BenediktamLnéna zde řehole beneďktinská, ke které patřily naše
nejstarší kláštery; benediktini se tehdynestavěli nepřátelsky k slovanské bohoslužbé-63 Boha'
jediného znatele ašech zlěcí skrytých.Dan.L3'42 _65 Břetislaa vládl v letech L034-L055_
78 řeku' tekoucí od Milobuze až k jeskyni Zdkolnici, tyto místní názvy nejsou nikde doloženy,
takže nelze určit, o která místa jde - 85 k lesu Stmoz.lniku, též z:es Skramníky polohu lesa
Strnovníka nelze dnes určit; Skramník je ves severně od Chotouně, rodiště Prokopova -

96 zciřil znamenimi ctnosti a chrtimu božim jako slunce až do skondní žiaota Sit. 50,7 -

|03 čas mého odchodu nastciati 2 Tim. 4'6 _ L09 nehyňte u víře I Tim. 1,19 _ 114-115
Spytihnět vládl v letech 1055.106t,Vratislaa 1/. v letech l06L-I092 _ 118-119 nešporních
modliteb a konpletaře nešporní modlitby jsou večerní modlitby kněžského breviáře, kom-
pletář je závétečná moďitba denní - L44 ohni neuhasitelný Mat. 3,|2 _ I45 šat molern strá-
aen lob t3,28 _ 168 bodnut ostnem Bellonhým (Bellona byla římská bohyně války); srov.
Juvenalis Iv' 723 _ L74 krtili uherskému Béla I. (1060.1063)

o  Z LÝCH  LETECH  Po  SMRT I  KRÁLE  PŘEMYSLA  oTAKARA  I I .

Z da(ších pokračovatelů Kosmových' jejichž kronikářské záznamy a líčení mají
- vyima Vincentia _ význgm spíše historický než literární, podáváme tu jako ukázku
jen vylíčení hladomoru v Cechách v r. |282, jak je sepsal nelmenovaný příslušník kapi-
tuly svatovítské. Vypravování to, sqimi podrobnostmi oiedinělé, má velkou cenu doku-
mentární a dovede ještě dnes upoutat svou živostí a názorností.

Léta Páně |282 moÍiIlidi v mnohých zemích velmi z1ý hilad z nedostatku
všech životních potřeb. Ale zanechaje ciziny, přistoupím k vylíčení starostí
a bědných tísní u Čechů, protože obklíčila zemi českou se všech stran neštěstí,
jichž jest bez počtu: útisky, loupežemi, nočními přepady, žhářswím a zkázolJ
všech věcí nepřátelé zavlekli mezi ně hlad; pronásledujíce jejich duše' přepadli
a na zemi pošlapali jejich životy a v pÍach obrátili jejich slávu. Z toho se zkoťmou-
tili Čechové v nitťu svých srdcí a Strach smrti padl na ně' protože Bůh vyvyšil
pravice těch, kdož utiskovali krále českého, obveselil jeho nepřátele, ztupil i ostří
meče jeho, aniž daljemu, aby obstáti mohl v boji, podvrátil ho a trůn jeho svrhl

BÚ
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na zemi' ukrátil duů mladosti jeho a hanbou jej přioděl' ano i přivedl ho v podzem-
sky svět; i byl přičten k mrtvym. A že za hříchy kráIů jsou trestríni nejen králové
sami, ale i n.árodové' svědčí prorok, jenž vida anděla bijícího lid řekt ,Jáť jsem
ten, kteryž jsem zhřešil, já jsem neprávě učinil; tito, jenž isou iako ovce' co učinili?((
A viděti iest to na faraonovi, ienž pronrásledovalaárod izraelsky, neboé nejen on sám
utonul v Rudém moři, ale ani jeden z Eg5péanů nezůstalna živu,apodobně se stalo
také s mnoha iinými kÍáli.

Proto zbývá nám pověděti o zchudlých obyvatelích Čech, kteří kdysi opý
vali m''ožstvím statků a bohatsM, a připraveni byvše o to o všecbno loupením
a kořistěním' s chuďasy dům od domu žebrajíce, hladem mřeli. Chodili tedy chuď,
bnáni nesmírným hladem, po ulicích pražských a náměstích a po domech měšéanů,
prosíce o almužnu. A protože počet chudých iiž příliš vzrostl' nemohli iim bohatší
při udělování alnužen stačiti. Vraceli se tedy večer hladovi jako psi a bladem sou-
ženi repali' i naplnilo se slovo Davidovo: ,'oniť se rozpýlí, aby pojedli; pakli
nasyceni nebudou, i budou reptati... Žebra|í též nesčetní řemeslníci a dělníci
rozličných řemesel, z ltcbž někteří mívali kdysi svého jmění v ceně sto hřiven
stříbra, a kdyŽ byli někteří o to o všecbno připraveni a jiní s rodinou všechno pro.
jed[' prodrávali náramky, náušnice a řetízky svých manželek a vůbec všechny ozdo-
byženského šatu' chtějíce aspoň zdtaviaživotzahniáním hladu zachovati. A přece
když mrrozí z nich vše, co měli,utratili,s chuďasy dům od domu žebrajice,život'
bídně skončili. Měšéané sice dovolovali všem chudým vcházeti do svych domů
pro almužnu' ale žebráků přichrízelo do Prahy nesčetně, a protoŽe jich bylo příliš
mnoho, počali krásti s ohnišť hrnce s jídlem' jeŽ se připravovalo pro měšéann
a brali si také jiné věci z hospodářswí, které mohli ukrásti, ač tím škodili sobě a v ne.
navist uváděli všechny. A proto byl od toho času zakázáa všem chudým přístup
do domů a nebyli přijímáni na nocleh ani v městě ani mimo ně, protože mnoho
zlého povstávalo měšéanům z jejich hanebných skutků. Někteří chudí' byvše
vně hradeb přijati na nocleh, v noci vstavše zabili hospodáře i jeho rodinu, a po.
bravše lepší věci, odešli. Takové a jim podobné věci se děly na velmi četných
místech.

Jedna žebračka vzala na nocleh do své chýše v oboře chudou ženu' jež měla40

L

všeho všudy pouhých pět kousků chleba v pytlíčku; šaty' jež měla na sobě' nemohly
státi více než za dvě vejce. A přece ji tato hospodyně z vnuknutí ďáblova a puzena
velikým hladem zabi|a v noci' když spala, sekyrou jako vepře a tak se dopustila
zločinu vraždy. Měla dvanáctiletého chlapce, ienž se z podnětu zlého ducha stal

ns toho zločinu spolupachatelem. Ale božská Prozřetelnost nenechává takovych
zločinů, aby prošly bez pomsty. Byl totiž ten hrozný zločin spáchán na Veliký
pátek' kdy věřící křesťané chodí celý den ze zbožného úmyslu po kostelích,
a náhodou několik žen spatřilo na své cestě' iak je mrwola, uvázalá za provaz)
vlečena na pohřebiště u kostela svatého Jana, kde se tehdy těla mrtqých pochová.

so vala. A protože nrh|ý syn té ničemné matky nemohl mrtvolu utáhnouti řečené
ženn chtějíce se zúčastniti pro jméno Kristovo pohřební služby' přistoupily
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k mrwému tělu a snažily se podle své možnosti přispěti k dokonáď započatého
úkolu. Avšak jedné z nich' bystřejšího ducha, bylo zvláště nápadné, že viděla,
iak je tělo zkrváceno; rozpomínala se, že těla nebožtíků, zemřelých přirozenou smrtí
nemívají na sobě Žádné stopy zkrvavění. Zatirn co se řečené ženy mezi sebou delší
čas dohovořovaly o tom, co by se mělo v té věci učiniti' strůjkyně zločinu, matka
hocha, jenž táhl na provaze nebožku, útěkem ušla zabití, hoch však byl od řečených
ŽenzadrŽen a odevzdán městskému rychtáři. Ten poznav pravdu z jehovyznání,
odevzdalho podle světského práva na oběšeď.

Jedna žena' ukazujíc jakémusi čtyrletému hošíkovi' dobře ustrojenému
_ neboť rodiče bývají na děti v tom věku zvláště laskavi a pěkně si je strojí - krásné
ovoce a obmyslně vlídnými slovy mu lichotíc, zavedla ho do svého domu, a zavřevši
petlicí dveře, zabila iej a pohřbila jeho tělo, svlékši ho do naha. A hned bez meškání
běžela s šaty zabitého hošíka na trh, aby je prodala, doufajíc, že si odnese zisk
ze své ničemnosti' ačkoli podvod a klam sowa kdy nebo nikdy nemůže nikomu
přinésti prospěch.

Tu jeden řezník' spatřiv ženu, ana nese na zádech šaty' jak obyčejně nosívají
vetešníci šaty na prodej, přistoupiv k ní, vyptával se, zač jsou ty šaty. Byl totiž
sousedem otce zabitého chlapce, a poznav ieho šaty, vedl ženu do svého krámu,
že prý je chce koupit a hned zaplatit; a ona šla s ním. Když přišli do krámu, řezník
vzal šaty a beďivě je prohlížel, zda opravdu ná|eži synu sousedovu, jak tušil.
A ujistiv se tím, ptal se jí' odkud ty šaty má. ona řekla: ,,Jedna paní mi je svěřila,
abych je prodala... on však ,,Ty šaty jsou kradeny,.6 a odepřev jí je vydati, zavě.
silje v svém krámě na bidlo, a prodlužuje hovor, zdržova| ii do té chvíle, až by se
zptáva o tom mohla donésti k tomu, jehož se tykala. Zatim co se žena již prudčeji
domríhala vrácení šatu' objevili se sluhové, kteří hocha hledali, a poznavše šaty,
zadtže|tženu a přivedlijik otci s šary zabitého hocha. otec poznav pravdu, ode.
vzdal ji rychtáři a ten ji odsoudilna šibenici'

Jeclna žena pochovala svého muže i celou rodinu kromě jediné dcery; obě bíd-
ně živořily' shánějíce živobytí z almužen,, již takřka položivé, protože mnozí chuď,
ač celý den dům od domu žebrali, nemohli se doprositi nerci krajíčku chleba nebo
sousta' ale ani kůrky nebo drobtu, aby se s bídou udrželi na žiw. Ach, kdyby
bylo byvalo aspoň slupek pro prasata! Jednoho dne se stalo, že matka, unaverrá
po marném shánění almužny a hladová, přišIa na noc domů. Potom se vrá ila
dcera a zabušila na dveře, chtěiíc veiíti do byru, iak to každý den činívala. Matka
ji nevpustila do domu' řkouc: ,,Nač jsi přišla? Což nejsi na prahu smrti jako mrwá?
Máš tvář svraštělou a bledou, umřeš mi v domku a nebude, kdo by tě vynesl
k pohřbu... A nevpustila ji dovnitř. A tu se stalo, že matka sama té noci zemřela;
dcera přišedši druhý den, hodila matku do jámy, a byla ještě dlouho živa.

V těch dobách nedovedl otec pro přílišnou krutost hladu přispěti ku pomoci
synu žádnou útěchou, ani naopak syn otci; matka se neznala k dceři a dcera k matce;
bratr byl bratru cizí, neboť mizelo u nich pro bídu vědomí přirozeného příbu.
zenství a naplnilo se slovo prorocké: ,,Cizí učiněn jsem bratřím svým a cizozemec
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synům matky své... A tak mařila zuřívá nouze pravé poznání lidí. Často se stal
opak toho' co dí spisovatel:

Krósa a přízeň lidu' též bohatstaí, bujard síIa
schopnost ti odňalg' jíž čIněka ?oznat bys rněl,

a jinde:
Čtaero je uěcí, jirniž se oyruiší nnd slušnost člozlěk:
bohatst,tsí statků' vznešený rod, též učenost, krcisa.

Za starodávna vše bylo všem společné a nikdo nenazýval svým, co neměl
v držení. Ale když již počíná pučet kořen chtivosti a lakoty a když hlad k tomu
ponouká, bratr, vida bratra sklíčeného velikou nouzí a stojícího na prahu smrti
prď nedostatek živobytí, neosqýchá se, neřku neposkytnouti mu jídla, ale i ode-
příti mu krajíček chleba, ač jsou jedno tělo a jedna krev jako věwe vypučelé z jed.
noho kmene, nedbaje svatého Jana, kteqý praví: ,,Kdo by pak měIstatek tohoto světa
a viděl by bratra svého, an nouzi trpí, a zavÍe| by střeva svá před ním, kterak
láska boží zůstává v něm?.. A jinde: ,,KaŽdý, kdož nenávidí bratra svého, vražedl-
ník jest a žádný vražedlrrík nemá života věčného v sobě zůstávajícího. .. Těm bude
řečeno: ,,Jděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného, kterýž jest vám připraven
od počátku světa: hostem jsem byl, a nepřijali jste mne,lačněl jsem, a nedali jste
mi jísti atd.,, Za pradávna Živný duch poskytoval celému světu zdravé vánky, jichž
hojnost mírnila žár žhavého vzduchu, a ze semen vyháněl klíčky, do lidských těl
vléval zdraví a oplozoval rostliny všeho druhu a přirozenosti, a proto se ne neprá-
vem říká, že z počátku byly časy zlaté. Neboé lidé byli prostí a bezelstní a byla
mezi nimi prostota' lezna|á zlého a nezkušená ještě ve lsti; ta získala prvním vě-
kům příjmení' ,,z|atýclt,,. Ale potom se příroda zvrhla v kovy méně cenné a nakonec
zohavila v své neobezřelosti a nedbalosti poslední věky železem. A proto za našich
&sů hrozným morem hrozic stykům lidským' přinesla sálavé ohně, tuhé a sŽíravé
mrazy a ty ie nutily putovati do chřadnoucího světa, protože čím více si lidswo
zvyklo požívati qýhod vzdělanosti a umění, tím snáze se do myslí p|iži|a řevnivost.
Ta po dobrém počátku vzrostla,aniž kdo to pozoroval,návodem přírody v nenávist
a z té se nyní rodí vše, co pokolení lidské od následujících potom časů zakouší.
Když tedy byl chudým odpírán vstup do pražských domů a nebyli přijímáni ani
na nocleh pro krádeže ' jichž se dopuštěli, líhali v noci na ulicích a náměstích,
za|ézajíce pro svou polonahotu a tuhý mráz jako prasata do hnoje, který se kydal
z koníren na ulice. Bylé čas zimnía trvalé mrazy, a jestliže v létě lidé umírali jen hla-
dem, zdvojnásobilo se neštěstí v zimě, neboť smrt nevnikala do světa oknem, nýbrž
dveřmi, neznajic slitování s lidským pokolením; vždyt měla silné průvodce: hlad,
nahotu a krutý mráz.lejich síla rychle pronikla všemi končinami celé země české
a zahubila většinu smrtelníků; a nebylo, kdo by je pochoval. Ach, kde byli tehdy
řeholníci _ kteří se jindy tváří neobyčejně zbožnými -, aby podávali církevní svá-
tosti lidem, kteří se octli v takových nebezpečenstvích a strastech, ba v hodině
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smrti' nebo abych to řekl ještě otevřeněji, ve smrti samé' a to aspoň nemnoh1ýrn; ti
kdož jsou k tomu určeni jako kněží a poďe povinnosti svého stavu a naÍ:zelim
otců svadch. Kdo je vinen touto nedbalostí, že tolik tisíc lidí zemřelo bez cír-
kevních svátostí, o tom lze různě uvažovati, ale rozhodnuto bude, až přijde Syn
člověka v své velebnosti. ShromáŽdili se tedy všichni konšelé a obecní starší a po
delší poradě, co by se mělo k vymýcení této ohavnosti učiniti, konečně se podle
urady a obecné vůle usnesli najmouti děIníky ke kopríní rozsáhlých jam, do kterych
by se mohlo pochovati mnoho mrtvych těl. Byly hluboké tři látra a na všech stra-
nách deset loket široké, do kaŽdého hrobu se vešlo tisíc nebo asi tolik těl. Těchto
hrobů, budících úžas svou rozměrností, bylo celkem osm: jeden u svatého Petra
v osadě Německé, do něhož bylo uloženo dva tisíce mrtvol, u kostela svatého Lazara
u malomocných dvě jámy' u kostela svatého Jana na Rybníěku dva hroby, ve Psá.
řích dva hroby, u kostela svatého Jana v oboře jeden hrob. Všechny ry hroby byly
zaplněny lidskými těly v šesti měsících. Ale když za jarních dní nastala obleva
a země rozmrzla, pochovávali mrwé na písčitych ostrovech a na iespech před hradba.
mi města. K pohřbívání bylo určeno několik mužů, a ač celý den pilně pracovali,
sotva stačili donésti do hrobů těla všech, kdož toho dne zemřeli do západu slunce.
Ale protože Staré Město,Iežlci na druhé straně mostu' je lidnatěiší' dopravovala se
těla k pohřbení na vozech. A jestliže v jednom městě umřelo tolik tisíc lidí v tak
krátkém čase, jak se píše, kolik tisíc lidí se počítalo zemřelých v celém královsM
českém ve srovnání s jedním městem! Poněvadž město Praha samo činí, jak se
soudí, necelou třetinu celého království českého, zahynula pry nepochybně v celém
královswí většina lidí. Mnozí také, pracujíce k smrti, říkali: ,,Ach, kéž jsme se nena-
rodili a kéž ničí oko nevidělo nás! Kéž bychom byli byvali zživota matčina přene-
seni do hrobu,aspoň by byly ruce příbuzných účastny obřadu pohřebního,neboé

sladčeji Ieží kosti, když přtitelské ruce je pohřbí.

Neboť lépe by nám byvalo zemříti neŽ z|ý život míti, poněvadž jeden spi.
sovatel praví:

Veselý dooede unést jen nesnadno zrirmutku tíži,
než aby o bidě byl žia, oolí si raději smrt.

Někteří lidé' největší ubožáci a nešéastníci, velikou nouzí sklíčeni a nemohouce
vyhověti přirozené potřebě těla obvyklou potravou' pojídali mrchy koní, dobytka
a všelikých iiných zvíÍati chcíplých psů. Ba dokonce - je to hrozné slyšet a ohavné,
ale nemůžeme to přejíti mlčeďm, protože to došlo k sluchu mnohých _ někteří
zabije|i lidi v této bouři bídy a požírali je jako štěkaví psi' aby se zachovali na živu.
Někteří pak kradmo odnášeli v noci oběšence s šibenice, a nevyjímaiíc ani čas postní,
odwhše bázeňbožl a pozbyvše lidského studu, mrwoly jejich jedli.

Mimo to se přihodilo ve vsi Hořanech, jež ná|ežíke kostelu sadskému a ptaž.
skému' že jedna dcera, pozbyvši všeho citu a nepamětliva lásky dětinné, svou matku
rozsekala na kusy, uvařila ji a snědla.
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7 Bůh oyaýšil praz;ice Ž. 88,43 _ LO hanbou jej přioděl Ž. 88,46 _ |2-L3 Jdt jsem ten,
hterýž jsem zhřešil ...2.KÍáJ'.24,L7_23.24 oniť se rozptýli, aby pojedli...Ž,58,L6až
40 obora byla osada |ežilcl mezi Petřinem, dnešním Iánským wškem a Tržištěm; vznikla
na místě knížecí obory - 49 kostel so. Jana stával v místech dnešního nároži Šporkovy ulice
a Jánského wšku, který se dodnes jmenuie poďe tohoto kostela - 93.94 Cizí učiněn jsem brat.
řím st$m. . . Ž. 69,9 _ LO6 Kdo by pak měl statek tohoto szlěta... 1 Jan 3,L7 - LO8 Každý,kdož
nenthtidí bratra saého... 1Jan 3'l5 - 110 Jděte ode mne, zlořečení... Mat.25'4I-43_
l|2-I|5 Za pradázlna žitný duch... byly ěasy zlaté ovidtus, Metamorfosy I - 141 tři lcitra
něco přes 6m_L43 u soatého Petrao osadě Německl na Poříčí _l44u kostela saatého La-
zara v drtešní Spálené ulici' při ústí dnešní Lazarské ulice, pojmenované poďe tohoto
kostela - |45 u kostela svatého Jana na Rybníčku název staré osady Rybďčku je dosud za-
chovrín v pojmenování ulice; kostel byl postaven na památku vítězné bitvy svedené r. l179
knížetem Fridrichem v místech dnešní ulice Na boiišti; oe Psdřích osada mezi Vyšehradem
a potokem Botičem _ L48 najespecž iesep je písčirý nános při ústí nebo ohybu vodního toku
- 156-158 Ach' kéž jstne se nenarodili,.. do hrobu Job 10'18-19 _ L62-I63 srov. Carmina
latina epigraphica (ed. Buecheler) č. L336,5l- L7L Hořany ves sv. od Českého Brodu

oPAToVIcKÝ HoMILIÁŘ

Kazatelswí wořilo od počátku křeséanswí iednu z neidůležitějších složek práce
duchovních. Bez činnosti kazatelské si nelze představit ani působení soluňských bratří
na Moravě ani působení kněžstva mezi lidem v dalších staletích. Pro potřeby kazatelské
praxe byla častěji osvědčená kázánt autorit zaznamelávána, přepisována a sestavována
ve sbírky. Výjimečně bývala do sbírek pojímána ikáz:ání jednotlivá. Kazatelswí (homi-
letika) tak obohacuje naši literaturu o nová dila, z nichž alespoň některá byla zřejmě
proslovována českn třebaže se nám dochovala ien v latinské podobě.

Kazatelé sahali s oblibou k životům světců, aby na nich ukazovali vzory křeséanského
života. Tak máme zachováno i několik kázání (homilií) o českých světcích, z ltchž některá
obsahuie t. zv. opatoaicbj |zomiliář, sbírka kázání nejruznějšího původu, vzniklá na české
půdě v polovině 12. století. Název má odtud, že poďe poznámky na prvém listě sbírka
něiakou dobu náležela beneďktinskému klášteru opatovickému. Jsou v ni zazlamenála
tři kázání o sv. Václavu a dvě o sv. Vojtěchu,z nichž jedno uváďme, Zázlamu mohlo
být použito i jako předlohy pro lidové kázání české, a z tohoto praktického důvodu bylo
zřejmě do homiliáře pojato. Důkazem toho, že opatovický horniliář slouŽil kaza.
telské praxi české, isou i pozdější české glossn meziřádkové překlady některých slov
a obraťů, kterými si český kazatel usnadňoval používání latinské přeďohy.

(KÁZÁNÍ NA svÁTBK svATÉHo voJTĚcHA)

Bratří moji nejmileiší a páni moji, kteří jste dnes přišli k této svaté slavnosti,
chcete-li dosábnouti odpuštění svych hříchů, žádejte nejdříve o milost tohoto
našeho patrona svatého Vojtěcha, Boha z celého srdce chvalte, v jeho službě se-
trvejte. Neboé jak máme Bohu sloužiti, svatý Vojtěch, náš patron, jehož svátek

r zde dnes slavíme, toho příklad nám svýrn životem zůstavil. Tak velikou milost boží,
bratří moji, nezasloužil si totř podřirnováním nebo milováním věcí tohoto světa'
nýbů,jak praví apoštol' skrze mnohá soužení do královswí věčného vešel, bděním
a ukládáním mnohých prací tělu, navštěvováním kostelů ve dne v noci a konečně
tím, že život svůj muěednicwím ukončil.
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10 Pročež, bratří moji nejmilejší' napomínám lásku vaši, abychom, pokud
s pomocí boží můŽeme, ve stopách našeho patrona kráčeli' a jako on neměl hněvu
a nenávisti vůěi nikomu, rozmařilosti a zhýralosti jako smrti unikal, opilsM a buj-
nosti uhýbaI, chudé a poutníky miloval, vdovami a sirotky nepohrdal, proti všem
zpupným a proti všem pohanům se moudře a zmtůt|e postavil, pÍtkázání boží

15 ve všem plně' jak se na biskupa slušelo, andělsky žil: tak každý z nás přede dnem
své smrti neché usiluje pokáním a zpovědí odpočinutí věčné sobě zjednati, almuž-
nami hříchy své odčiniti a jinými četnými ctnostmi, jichž jest bezpočet, duši
svou spasiti.

Tak první ctností 1.e' aby ti, kdož jsou z boží milosti kúžaty a mocnými to-
20 hoto světa, nejednali zpupně, naději svou do nejistoty nevkládali, neboé psáno jest:

,,Nepřikládejte srdce k bohatswí, jestliže by vám přibyvalo, aby se nevynášeli,
nýbrž byli mezi sqými jako jeden z nich... Víru však, která je v Kristu Ježíši,
Pánu našem' všichni pravou zachováveite, do kostela častěji přicházejte, čiňte
opravdové vyznání svých vin kněžím božím, cudnost miluite, opilswí se uhněte,

zs závistia nenávisti jako jedu Se Střezte' podvodů se nedopouštějte, křivých svědecwí,
křivopřísežnicwí a lží nepronášejte, sluhům božím a svým rodičům úctu prokazuj-
te' svému králi a knížatům nebo prínům věrně sluŽte, hadačstvím nevěřte, nýbrž
všechnu naději na Pána vložte.

Toto všechno a mnohá jná pÍtkázání boží konajíce, bratří moji, jednohlasně
ao volejme k Pánu svému Ježíši Kristu, aby ve svém velkém milosrdenství a na pří-

mluvu svatého Vojtěcha, svého mučedníka, a všech svých svadch ráčil se nad námi
smilovati a dopřál rrrim se srymi vyvolenými slyšeti svůj nejsladší hlas: ,,Pojďte,
požehnaní otce mého, vládaěte královstvím vám připraveným od ustanovení světa
do skonání věků. Amen.(c

I kteří jste dnes přišli.'. patrně míněna poué do kostela na hradě pražském _7 skrze
mnohtÍ soužení do králoastzlí tsěčného zešel Skutk. 14,2L _ 2| Nepřiklddejte srdce k bohatstz;í. . .
Ž. 6t,|y abg se neoyntišeli... Sir. 32'L - 32-33 Pojďte, požehnaní Otce mého... Mat.25,34

NÁvŠrĚvA BoŽÍHo HRoBU

Liturgické drama se vyvinulo z církevních obřadů velikonočních, jež konaly sbory
duchovenstva v klášteřích nebo při větších chrámech. Jeho zárodek tvořily zpívalé úryvky
z Písma. Skutečné dramavzniklo'kdyžzpěváci mimikou a kosqfmem začali představovat
osobn jejichž vy'oky zpívalli,. Nejvíce zájmu vzbuďly obřady velikonoční, spojené
s Kristoým zmrtvýchvstáďm. Z nich vznik|at.zv' Ndaštěvabožlho hrobu,předváděiící ná.
vštěvu tří Marií u prázdného hrobu Kristova. obřad měl původně jedinou scénu (mezi Ma-
riemi a andělem' který jim sdělil, že Kristus vstal z mrtqých), později k ní byl připojen djev
s apoštoly Janem a Petrem a konečně zievení Kristovo Marii Magdaleně. Jazyk obřadu
byl ovšem latinský' protože wořil sotrěást bohoslužby.

Text, který tu v překladu podáváme, pocházi ze Svatojirského kláštera na pražském
hradě a je z konce 12. nebo z počátku 13. století. Patří i s evropského hleďska knejzají-
mavěiším textům tohoto druhu.
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Maria Magdalena a druhei Maria nesly na úsz:itě rnasti, hledajíce Pdna o hrobě.

Sexry.
Kdo nám odvalí ode dveří kámen, |enž' jak vidíme, kryje svatý hrob?

Na to anděIé.
Koho hledáte' ó báz|ivé ženy, v tomto rovu plačíce?

Sestry.
Ježíše Nazaretského ukřižovaného hledáme.

Sedící (anděIé) u ltrobu.
Není tu ten, |ehoŽ hledáte, ale rychle jdouce, povězte učedníkům jeho a Petrovi,
že ležíš vstal z mrtqých.

Rooněž sedící (andělé).
Pojdte avizte míSto, kde Fán byl poloŽen' aleluja, aleluja.

Potom sestry, přichdzejíce ke kůru, nechť zpír:aji.
Přišly jsme lkajíce k hrobu, uviděly jsme anděla Páně sedícího a řkoucího'
Že ležiš vstal z mrtvých.

Kůr.
Aleluja' neplač, Maria.

Při příchodu pnlní sestry nechť kůr zpíaei.
Maria stála venku u hrobu plačíc. Jak plakala' naklonila se a nahlédla do
brobu.

Řečend sestra nechť se po nahlédnutí ilo hrobu obrtÍtí kp kleru a zpíari.
. Yzah Pána mého a nevím, kam ho položili.

Andžl (Ježíš).
Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?

Sestra.
Pane, jestliže jsi jej vza|ty, pověz mi, kam jsi ho položil' a já je, vezmu.

on (Ježíš).
Maria.

ona ukldnějíc se.
Rabboni.

on pak ustupuje maličko nazad.
Nedoýkej se lnne' Maria. Ale jdi k bratrům mým a pověz jim: Vystupuji
k otci svému a otci vašemu.

Kůr.
Maria přišla zvěstujíc učedníkům.

Sestra.
Viděla jsem Prína a toto mi řekl.

Kůr.
Aleluja, Pán vstalz mÍtvých.
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40 Na to kůr.
Běželi dva spolu a ten druhý učedník běžel napřed, rychleji než Petr, a přišel
k hrobu první, aleluja.

Potom dzla bratří,aeztnuce ?rostěradla,jdou k stupni a zpk:ají.
Vidíte' ó druhové, hle prostěraďa a rouška, ale tělo nebylo v hrobě nďezeno.

15 Kůr.
Vstalé zajisté.

Po dozpíadní (antifury) se začne hyrtmus Te Deum laudamus.

30 Rabboni (hebr.) Mistře - 47 antifona (antifonarium) bylo zpívínÍ jednotlivých žal.
mov'ých veršů střídavě knězem a sborem nebo se takto naz1fual zpěv před Žalmem, knězem
intonovaný a sborem dozpívávaný; Te Deutn laudamus Tebe Boha chválíme.

LEGENDA o svATÉu vÁcrAvu
(Oriente iam sole)

Tato legenda, začínaiící slovy Když už z.lychózelo slunce křesťan.srzí (oriente iam sole),
vznikla kolem polovice 13. století. Je to literárně vyspělé zpracování starších legend, roz-
rustaiící se i do šířky. Patřila k nejoblíbenějším legendám o sv. Václavu, jak ukazují dosti
četué její opisy v rukopisech 13. až 15. století. Zároveň je příkladem legend wořících pře-
chod od prostých legend raného středověku k vyspělým a složitým legendám 14. století.

Z d:.|a poďáváme tři ukázky: začátek legendn kapitolu 4 až 6 a I0.

1. KdyŽ už vycházelo slunce křeséanství nad zemí drsnosti a nevzdělané
pustoťy' totiž nad Čechami, jež temný mrak slepoťy téměř zcela pokýval, ejhle,
paprsek přejasný, ani mráčkem hříchu a bludu nezastíněný, to jest ctihodný vévoda
Václav, nevinné ruce a čisté srdce mající a dary nebeské milosti naplněný' jako
by pnní razil cestu, po níž se světio šířilo' aŽ vzrostlo v plný den a zazáříIo
těm, kteří v temnotách a v Stínu smrti žili.

Ten pocházel ze vznešené krve vévodské, ale jeho matka byla oddána pohan-
ské modloslužbě, isouc nehodna takového syna a názvu matka, kdeŽto jeho otec
byl nejkřesťanštější vévoda Vratislav, jenž se přičinil o to, aby byl svatý hoch
vzdělan v písmě. A ten horlivý jsa ve svých podnicích, brzy nad starce a učitele
své moudrostí vynikl, protože z nauk' které poslouchal, před mnohým jiným při-
kázéni Hosporlino'r'ých vyhledával. Byl to zajisté hoch zvláštního nadání, neboé
Se mu dostalo duše do té míry dobré, že všechno, co četl, s vroucí zbožností
do srdce si vštěpoval a tak je zušlechťoval.

Když pak zemřel otec jeho, vévoda Vratislav blahoslavené paměti' ejhle'
obyvatelé země se shromríždivše zvolili blahoslaveného hocha Václava, ačkoli se
tomu vzpíral a nerad byl, po otci jeho na hodnost knížecí. Byl zajisté zvolen

iak z toho důvodu, že byl starší než bratr jeho Boleslav, tak pro svůj ctnostný život,

iímž vynikl nad něho i nad všechny ostatní. Ale protože byl ještě útlého věku
a nebyl ještě s to, aby vedl správu země, byl svěřen od velmožů země blahoslavené

8B

1 0

1 5



rychleii než Petr, a přišel

nebylo v hrobě nalezeuo.

i _

Ibýo zpÍv'ánÍ jednotliých žal-
lval "pěv 

před žalmem, knězem
rc Boha chválíme.

]LAVU

l křesťanxr:í (oriente iam sole),
rracování starších legendo rú
l sv. Václavu, iak ukazuií dosti
lkladem legend wořících pře-
složitým legendám 14. století.
4 až6a | 0 .

;emí drsnosti a nevzdělané
úněř zcela pokýval, ejhle,
hý' to jest ctihodný vévoda
lské milosti naplněnn jako
rlo v plný den a zazáíi|o

matka byla oddána pohan-
ru matka, kdežto jeho otec
o to, aby byl svaty hoch
, brzy nad starce a učitele
' před mnohým jiným přř
t zvláštního nadání, neboé
r četl, s vroucí zboŽností

|úoslavené paměti; ejhle,
r hocha Václava, ačkoli se
:níž.eci. Byl zajisté zvolen
ak pro svůj ctnostný život,
ože byl ještě útlého věku
elrnožů země blahoslavené

Y
L:*

I

9. Ukřižooání ze žaltáře kláštera Ostrouského
(kolem r. t200 - Kapitulní knihovna, Praha)
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Ludmile, služebnici Kristově, své babičce, aby byl od ní vychováván až do své do.
spělosti.

4. Moudře si pak ve všem počínaje, byl pokomý v slávě, ochotný ke všem
a přívětivy k chudému lidu. Neodmítl nikoho, kdo s ním chtělv dobrém mluviti,
a každému prosebníku dopřával sluchu, zvláště štědrou rukou podporuje chudé,
a tak si získával lásku lidí. Navštěvoval nemocné, ''ahé oďval, přijímal do domu
pocestné, krmil hladové' a abych to stručně pověděl, konal plno skutků milosrdenswí
tento vévoda ctihodnn a to nejenom veřejně, ale i potají a tělo své přitom moře.
Neboé vstávaie v noci, na svých plecích dříví nosil a přede dveřmi chudých je
shazoval. Žá,dnému člověku pak nic násilím nebral, ale jak bylo řečeno, raději
ze svého štědře rozdával.

K počestnosti křesťanské pak všechny nabádal' btzy je přesvědčuje,brzy je
zapřísahaie s veškerou trpělivostí a učeností. A protože se blázen neďí slovy napra-
viti,lidi vzdorovité a zvlášé nepolepšitelné někdy i bitím k dobrému přiváděl' ale
jako pravy otec na zabití žádného z nlch nepomýšlel. Jestliže pak někdy' zvláště
zattrue|ým nevěřícím, pohrozil trestem smrti' činil tak nikoli proto, že by byl tento
trest rád ukládal' ale proto, aby byli zasuašeni hrozbami a od zla se odvrátili. Neboé,
jestliže někteří šli příliš daleko v zantrze|é zlobě a iinak nemohli být napraveni'
byla by nepochybně jeho dobroa povolila uzdu spravedlnosti. Byl by zajisté
snesl, ač s bolestí v srdci, kdyby takové liď soudcové zemští odsoudili, ale přece,
pln jsa soucifu, nedovedl býti přitomen při v5mášení rozsudku, když něčí příliš
těžká vina vyžadovala trestu smrti.

Ale poněvadž tenkrát nrírod český byl velice ďvoký a ve své pohanské zuři.
vosti ochotný lidi mučiti a zabijea' kdďto on jako učedník milosrdenství chtěl
spíše počet klásti z přílišné laskavosti než z krutosti,věda podle vyroku Filosofova,
že duch lidský je nadmíru ušlechtily' takže se dá spíše vésti než násilím vléci, a že
shovívavostí se upevňuje trůn královský' měl v úmyslu s velikou nrírností zemi
svou spravovati, a proto ža|áÍe a šibenice zbořil. Dobrota, iež všechno dokáže'
byla tedy jeho nejvyznačnější vlastností.

V osobním styku bylvlídny'výraz wářeměl laskavy' a jsapovahy čestné a cudné'
ozařoval všechny lidi paprsky svého vzorného života, hodného obdivu a následo.
váni. Lze si tedy předsaviti, že se zásluhou a shovívavostí tak dobrého vévody
země více pokoji těšila, než kdyby jí vládli krutí tyranové. Neboé duše jeho byla
ozařována moudrosťí boží, která celým světem od jednoho konce k druhému mocně
vládne a laskavě jei říď.

5. Měl pak převeliký úspěch v boji proti nevěřícím kmenům, křeséanské
víře je podrobuje. A čí mocí to dokázal, objevilo se, když bojoval proti vévodovi
kouřimskému. Když bylo totiž na obou stranách dosti liď pobito, shodli se všichni
na tom, aby jen oba vévodové spolu zápasili, a kdo z nichzvitězi,ten že bude vlád-
nouti. A ejhle' když ozbrojení vévodové útočili proti sobě, neušlo vévodovi kou-
řimskému znamení božské moci, které s nebe bylo sesláno, neboé mezi bojem
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spatřil' Že svaty Václav má na čele obraz svatého kříže, nikoli lidskou rukou tam
upevněný' nýbrž božskou mocí vtisknuqý a jakýmsi neobyčejným světlem ďi
toho' kdo na něj pohlédl, oslňující. I whl se mu, iak to uviděl, k nohám a podrobil se
jeho moci. A světec, pozvednuv ho, propustil ho zpět do jeho hradu.

A kdežto ke všem ostatním byl laskavy' sám na sebe byl velice přísný. Neboé
pod skvoucím oděvem trýznilsvé tělo rouchem žíněným. I za noci setvával v bdě.
ní, a spokojuje se jediným průvodcem, s bosýma nohama chodil po kostelích,
aby se modlil, takže jeho něžná chodiďa byvala rozedrána a krev z nich pdštíci
stopy jeho na cestách rudě zbarvovala. Byl tedy sprínek ieho lahodný, protože
skrovný' a byl to odpočinek těla unaveného, nikoli pohřbeď těla zadušeného.
S jakou zbožnou horlivostí se pak staral o oběť oltářní, velmi jasně vysvítá z toho,
že v čas žní v noci vstával a choďval na pole s řečeným sqým druhem, stejně
věrným jako zbožným, jenž se jmenoval Podiven a jehož zásluhy a věrnost naše
pero, dá.li Bůh, na příslušném místě vylíčí. S tím tedy blahoslavený vévoda tajně
vycházel z ložnice své, aniž kdo z vojenské družiny' kteří s ním spali, pozoroval,
kdy odcházel nebo kdy se wacel, a vlastní rukou pšenici poŽínal, mlátil, mlel,
a míse s tou moukou vodu, oplatky dělal. Podobně i v čase vinobraní, vymačkávaje
vlastní rukou hrozny a víno mezi kněží tozdávaje, zároveň s tímto darem také
svou práci ke konání služeb božích obětoval. Kdo jest nyní tak zbožlý, a budeme
chváliti jeho. Kdopak kdy s takovou radostí věnuje chudým a církvi boží něco,
čeho se mu bez jeho přičinění dostalo, iako on jim věnoval dary prací vlastních
rukou získané? Nebo kteý z l<ni,žatje tak pokorný a horlivy, aby se k takovému
dílu snížil, vstávaie uprostřed noci?

A myslím, že ještě jiný skutek tohoto znamenitého podporovatele věřících
a horlivého šřitele svaté víry nesmím mlčením pominouti. Neboé tento muŽ
dobrý a plný ducha božího sám kupoval pacholíky pohanské na trh přivedené,
hlarmě v sobotu velikonočď, aby toho dne měla církev, koho bn jak je zvykem,
v Kristu obrodila. Více se tedy věnoval honbě duší než honbě wéÍe, coŽ nemají
ve zvyku činiti někteří lidé po lesích se toulající. věděl toiŽ, že žádnrá oběé není
Bohu příjemnější než horlivost duší.

6. Za dnijeho se pak stalo, že císař, svolav strromážděniknižat do jednoho
města, konal dvorský sněm. Avšak svaty vévoda Václav, protoŽe Bůh tak chtěl,
aby se na něm jeho záztak ukázal, přišel poslední ze všech aŽ v tÍeti den té slavno-
sti. Mezitím císař a všechna knížata, horšíce se na něho pro jeho prodlení, smlu.
vili se mezi sebou, aby ten, kdo by před ním povstal a místo mu nabíď, hlavou
za to pykal. Když však potom svatý vévoda vkročildo sněmovní síně, císař první
ze všech před ním povstal, a vykročiv mu vstříc a ruce mu podrívaje, posadil ho
vedle sebe na trůn a knížata také ovšem povstala' když povstal císař, žasnouce
nad tím' co se stalo. Neboé se zajisté neslušelo, aby císař porušil úmluvu tak slav.
ného shromráždění.

Druhého pak dne,když císař k sobě povolal zase všechna knížata a tato se ho
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Híže, nikoli lidskou rukou tam
msi neobyčejným světlem ďi
ouviděl, k nohám a podrobil se
Ět do jeho hradu.
t sebe byl velice přísný. Neboé
ným. I za noci setrvával v bdě-
nohama chodil po kosteUch,
ze&ána a krev z nich pryštící
lpánek jeho lahodný, protože
li pohřbení těla zadu8eného.

ť, u'.koi jasně vysvítá z toho,
če1Ým svym druhem, stejně
jehož záďuhy a věrnost naše
dy blahoďavený vévoda tajně
kteří s ním spali, pozoroval,
lšenici požínal, mlátil, mlel,' čase vinobraní, vymačkávaje
zároveň s tímto darem také
t nyní tak zbožný, a budeme
chudým a církvi boŽí něco,
lěnoval dary prací vlastních
rhorlivy, aby se k takovému

ého podporovatele věřících
ninouti. Neboé tento muž
rhanské na trh přivedené,
v, koho bn jak ie zvykem,
:Ž honbě nlěÍe, což nemají
šl totiž, že žádra oběé není

máŽdění knížat do jednoho
rv' protože Bůh tak chtěl,
rch až v třetí den té slavno.
o pro jeho prodlení, smlu.
l místo mu nabíď, hlavou
sněmovní síně, císař první
: mu poďávaje, posadil ho
p povstal císař, žasnouce
ř porušil úmluvu tak slav.

šechna knížata a tato se ho

s údivem dotazovala na příčinu ieho jednríď, omlouval se jim, wrdě, Že s určitostí
viděl iak vstupujícího svatého vévodu doprovázeli andělé a iak jeho wář se zaskvěla

tos neobyčejným leskem a na jeho čele se objevil jasně zářící kÍiž' a dodal: ,,Neodvážil
jsem se, ohromen isa na těle i na duchu, takové slávě odepříti povinnou pocťu.
Neboé zjevně moc ruky Pána Boha byla s ním... Když to uslyšela kníŽata, všechna
chovala k svatému božímu neobyčejnou úctu a ti' kteří dříve si umiňovali ho po.
tupiti' chtějíce mu místo odepříti, nyní před ním povstávali jako před svým ná.

l10 čelníkem, nab2ejíce mu vyšší místo, aby zasedal s kďžaty a trůn slávy obdržel.
Když se pak po skončeď dvorského sněmu jednotlivá knížata vracela domů,

císař zadržel svatého božího, a v soukromí s ním rozmlouvaje, vybídl ho, aby si
od něho vyžádal' co by pokládal pro sebe za nejprospěšnější. Ale svatý boží si
rcžáda| ani poct světských, ani bohatswí, ani rozšíření panství, ali Žez|a králov-

tlr ského, nýbržžádat si, byvvybídnut, iak se věří, zjevením svatého Víta a jsa duchu,
a nikoli tělu oddán' toliko ostatky svatého Víta a obdržel je. Mimo to byl ještě
mnoha jinýmí dary, třebas si jich nežádal, od císaře velmi štědře poctěn' a získav
svobodu své vlasti, která dříve byla poplatná' navrátil se domů se slávou.

Z té tedy okolnosti, že dostal ostatky, a rmuknutím milosti boŽí pojal
l20 úmysl vystavěti chrám ke cti svatého Víta mučedníka, napodobuje ctihodného

otce svého Vratislava, jenŽ klášter ke cti svatého Jiří mučedníka na hradě pražském
vystavěl. A když mu dal k tomu souhlas biskup řezenský, do jehož pravomoci
v té době Čechy náležely, zbudovaljej dilem velmi nákladn1ým a skvostnými okra-
uni jei ozdobil. A to jest ten chrám, při němž je nyní síďo biskupské. A zatirn co

125 stavěl tento hmotný chrám, vznikl v jeho svaté mysli úmysl, aby ze sebe Hospo-
dinu dokonalý chrám zbudoval poďe slov evangelia: Chceš-li dokonalým b1ýti,
iď a prodej všechen statek svůj a rozdej chudým a následuj Ínne - aby totiž,
jsa oďoučen od starostí světských a oblečen v mnišský šat od papeže, kterého
hoďal navštíviti' přichystal v sobě veskrze pokojný příbytek pro Ježíše Krista.

tao A byl by to také uěinil' kdyby mu v tom nebyla zabtáru|azbožútpéče o zapoéaté
ďlo a kdyby ho byl nezadň,el hlas sirotků a vdov v slzách volajících: Proč nás,
otče, opouštíš?

Rozšířila se pak pověst o něm, naplněná líbeznou vůní milosti, do všech
okolních zemi, že totiž je muž dobrý a věřící a že křesťany rukou lásky objímá.

tl; I počali se k němu víc a více z cizích krajů scházeti kněží Páně a jiní věřící přemnozí.
A ty on velmi laskavě přijímal' a jak neilépe mohl, je podporoval. Stalo se pak
jméno jeho slavným veďe jmen velikých, kteří jsou na zemi. Neboť v pravdě byl
muž veliký i podle |ména svého a největší mezi vyvolenými k spáse, bojuje proti
povstavším nepřátelům věffcích, jak svrchu bylo podotčeno.

140 10. Nač třeba více slov? Když konečně přišel čas noční, kdy všechno bylo
pohříženo v ticho a klid a kdy noc urazila polovinu své dráhy, ti, kteří měli prolíti
krev nevinnou, běží na rychlých nohou napřed k chrámu, aby nastražili osiďa
zrady tam, kudy, jak nepochybně věděli' ubohý člověk Kristův měl projíti' a sedí
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Y záIoze'aby zavtaždili nevinného. A ejhle, č.lověk nevinných rukou a čistého srdce,|45 ienž měl v obyčeii uprostřed noci vstávati, aby oslavoíJ jméno Hospoďnovo,a jemuž životem byl Kristus a smrt ziskem, kráčí samoten, bezbranný, jako levsobě důvěřujicí, jenž se nebojí ničího. útoku. Ale první ze vsectr se mu postavído cesty bratr jeho, kterého sluha Kristův, jak je '"'t.* v míru pozdraví. Aleponěvadž tento nerněl nic společného s mít.em,.p,"uil' ,,vč.," ta\ iak '. ;; .;i50 čas slušelo, i.".. ti'posloužil, bratře, 
"ry Yk .ut..o toíe posloužím... A vytasivmeč, udeřil ho do H"'y, a když meč odskočil a jen ..op" J*y zanechal, opakujeúder. A když ani tento mu více neublížil,pokusí 'á r'" p"iilu ztania.Akdyž zvedalruku na hlavu svatou, meč mu z nt vyplčil, a jak 

"pua" "u,"r, 
i ,a*í.iritcisityran se zhroutil, neboť velikým aesem byl ochromerr. A svaty Václav, uchopivl55 jeho meč, pravit ,,Pohled', přeukrutný nepříteli a ne již bratře, že meč tvůi muže,aj' proniknouti srdce wé, ač jsi jei na mne nabrousil. Ale budř mne aatetq affise stal vinným kr;lí 

lratra svého; spíše ty, jak se ti líbl Jokonej, cos započal!..A podal mu meč. Než on chvěje se, pbeu uojooji,o znamenim svolávati svélidi' jako by se mu bylo stalo příkoří. zftrn.u"ty o'"z, ao_bJr,o.'u na práh kostela,1óo padne na tvář, do rukou Páně poroučí ducha svéío a moďise za pronásledovatele.
Tehdy nešlechetníci, vyrazivše ze zálohy s vytasenými meči, napínají lukn mávajíoštěpy, a o závodpřikvačivše, spěchají bíti svatého Páne a roztienymi ranami se naňsápajíce, krutě bo zahubí.

A tak z vat2dy 
ryl:. králem, poněvadž slávou mučednictví isa ověnčen165 na trůně nebeském useď. Tak ho ukrulnÝ bratr jeho, jako kdysi ruií au"r", uli.nilmučedníkem. Tak duše spravedlivého, r.avz i'vpií t.tlJ.'t.p"oi, jak předpo.věděl, spěchá k hostině vlasti věčné. Tak milý Pá''i, 

"e 
v krátk" dokonalosti došel,vyplnil ěasy mnohé. Neboé zalíbila .. 

!9.!y ause ieno, u |.,o spěchal jej vyvéstizprostřed národa nešlechetného a zpozdilého.
770 Poslyšte tedy 

-nyní, Yfu:t'"v kraje zerně, společně chudí i bohatí, že dnesveliký kníže padl žal.ostně. Padl, pravím? spíše než padl, výše byl povznesen;neboť iistě měl toho, kdo jej pozveď, jakož psáno jest jestíiže by klopýtl sprave-ďivý, neurazí se, nebo Hospodin ho podepře ruko., svou. Mlád jsem by1a zestaral
isem, a neviděl isem spravedlivého opuštěného. A tak mohl říci Hospodinu:|75 Ujal jsi ÍIrne za or-ayici mou a poďe raďy své jsi veď mne a v slávu přijal jsi mne,nebo ,"ké: Roztrhl jsi žíněné róucho máa přepásals mne vese'ím.

70-|t brzY nad starce a učitele srsé moudrostí zlvnikl Ž. 118,99 - 45 podte aýroku Filoso-foaa t. j. Aristotelova _ 47 shoz';iaavostí se upeaňuje irůn krdloakj... Přísl. 20'28 - 80 Kdo jestnyní tah zbožný... Sir' 3l,9 _ 92 cisař jde o krale Jindřicha-I. piae.,it." (916-936), kterýnebyl císařem _ 176.ostatky szlatého Víia pozdějšt legendy *r""i o vrácení, ale ostatky tybyly do Prahy získány teprve v 13. stol. _ I2O chrán ke cti szlatéhoZita nejstarší svato-vítský kostel na pražském hradě, známá rotunda; stavba dokon čena aŽpo smrti Václavově_126-127Chceíl idokonalýmbýti...ntis ledujmneMat.I9,2|_LbLneoinnýchrukou' ' .Ž.23'4
_ 146 jemuž žiaotenl b2.l K1istu1.,. Fitip. t,zt _ L67 ač a krátku dokonalosti došel...Moudr.4't3n _ 172-174 Teytrle bl |tglltt ' . . opuštěného z. zo,is-žá -1i\ uiot i,t -ne za praz;icimou. . . Ž. 72,24 _ |76 Roztrht iil- zuana ůucho mé a přepdsals mne oeselim Ž. zs.tz
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KRIsTIÁN
Žtvor A UMUČENÍ sv. vÁcLAvA A BÁBY JEHo

SV. LUDMILY

Rukopis tohoto rozsáhtého Žiaotl sv.Vticlazla a sv. Ludmily obievil Bohuslav Balbín
a jeho vznik poloál do posledních let l0. století, kam jej datuje prolog. Jménem Kristián
označuje sebe v předmluvě sám autor, jenž o sobě prozrazuje, že je mnich a příbuzný
sv. Vojtěcha. Svým bohatým obsahem vzbuďlo stáří legendy podezřeuí, takže byla od
Dobrovského až do počátku 20. století (kdy její starobylost obhajoval Pekafl považována
za falsum století čtrnáctého, tím spíše, že její nejsurší celé znění ie zapsáno v kodexu bis.
kupa Jana zDnžic asi z roku 1340. v datování dodnes není jednoty; Život. je kladen do
století 12. (Novotný) až 14. (Urbánek), ale nejnovější práce (Vilikovský, Ludvíkovský)
znovu dokazují'žejde o památku ze století desátého.

Dílo se vymyká z běžného rámce legend zájmemo počátky českého státu a o počátky
křeséanswí a-ieho rozšíření u západních Slovanů.Významný je kladný vztah k slovanské
bohoslužbě. Široce založené dílo je napsános velikýmiaujetím,téměř s vášní,nanášíhorlivě
světlo a stín poďe vztahu iednotlivých osob ke křesťanswí a k hlavním fuďnům. Nabáda.
vě staví svým slabým a nedokonalým vÍstevD'íkům před oči jasné vzory křeséanských
ctností, při čemž ve skladbě najdeme jednotlivé motivy lidové i feudrílní. Po stránce
jazykové je legenda značně vyspělá (patrně souvisela s t. zv. otonskou renesancí).

Zvo|elé úázky podávají téměř úplné vylíčeuí života Václavova.

5. Mezitím blahoslavený Václav, zvolený kdysi vnuknutím Kristovym zn'vé-
vodu' vyrostl z chlapeckých let a záÍ1| květem nejpůvabnějšího mládí. Hluboko
pak v paměti chovaje, v čem byl od učitele písma vzdělán, woucně toužil naplniti
skutkem to, co sluchem poznal. A proto ieho věrolomná matka s některynni syny
Belialoqýrni, kteří s ní stejně smýšleli, nenáviďce ho pro jeho skutlry a přesvaté
smýšlení, radili se mezi sebou a řekli: ,,Ach běda, co si poěneme a kam se obrátíme!
Neboť kníže náš, jenž byl od nás na trůn povýšen, zkažen byv kněžími a takřka
mnichem se stav' nedovoluje nám kráčeti sráznou a navyklou cestou našich neřestí.
Ajestližesitakpočínányní jakochlapecnebo jinoch,co asi budedělati jakomladý
muž nebo stařec?.. od toho času se tedy počali k němu chovati velmi ngp;5..1'1'
vyhrožujíce mu a i jinak mu působíce přemnohá příkoří.

Ale muž Bohu mil1ý' odražeje to všechno zbraní víry a chráně se štítem trpě.
livosti, snášelto s myslí neporušenou. Neboé i kněží jeho a některé mnichn jejichž
vyučováním se posiloval, pokoušeli se ti bezboŽníci zabíti, ustavičně jim úklady
strojíce'a převelikými hrozbami je hleděli zastrašiti,aby nikdo z nichneměl odvahu
k němu choditi. Ale on věda o tom všem' s muži sobě věrn1ými si prorazil zarlní dvířka,
a kdý slunce zapad|o, tajně k sobě povolával některého kněze, a když se v noci
naučil všemu, co mu bylo prospěšné, za ranrrího úsvitu nechával učitele nebo kněze
sobě milého tajně odejíti. A knížečku svou skrýval a pod šatem ji nosil, a kdekoli
našel klidné místo' pilně ji ěítal, a naříkaje v nitru svém, nadmíru truchlil nad
zatwzelostí lidu svého a nad jeho slepotou a nevěrou. Konečně posílen Bohem
a ctností se opásav' povolal k sobě matku svou a všechny velmoŽe, a iak se slušelo,
obořil se na ně tak, jak praví Kniha moudrosti: Slova moudqých jsou iako ostnové

I
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a jako hřebové hluboko vbití. Promluvil pak blahoslavený Václav takto: ,,Prď
25 jste mi zbraňovali, synové zločinců' símě lži a mužové nespraveďiví, abych se

učil zákonu Pána našeho Ježíše Krista a poslouchal rozkazů jeho? lestliže se vám
nechce sloužiti Kristu, proč aspoň jiným toho nedovolujete? lestliže jsem však
až dosud žil pod vaším opatrovnicwím a mocí, od nynějška to odmítám a Bohu
všemohoucímu chci z upřímného srdce sloužiti...

30 Povstala potom z této příčiny a pro rozličné jiné věci převeliká různice mezi
těmi velmoži, kteří setrvávali po boku zbožného vévodn a mezí ostatními, }reří
podporovali ničemnou stranu bezbožné panovnice. I rozdělili se rádcové a přední
mužové země a tÍny nesvoÍnosti rozbujd se mezi nimi až k prolévání krve. Ale
strana spraveďidc\ ačkoli byla velmi malá, nabyla přece wchu nad stranou ne.

35 spraveďivých, jako vŽdy nejednotnou. Neboé vévoda Václav, staraje.se o zjed-
nrání pokoie, poial vnuknutím Ducha svatého úmysl matku svou, která byla
příčinou veškeré zloby, z vlasti vypuditi, aby vyhnáním jejím a všech jejích
bezbožných příwženců byla utišena zuřivost rozbrojů a mír v církvi Kristově
se vzmohl, tak aby všichni dokonale poznali, majíce jednoho a téhož pána,

40 pravé učení Kristovo, a až by bylo všechno zaťtzeno, co by se zdálo sloužiti míru
v knížetství, a až by byl po vypuzení a vyhnáď synů nesvornosti upevněn poko|,
povolati zase matku se ctí do vlasti. A to všechno s pomocí Boha swořitele vskutku
vykonal. Neboť \Thnal svou matku s největší hanbou ze země a tak ji Bůh vše-
mohoucí stihl zaslouženým trestem za to, že prolila nevinnou krev blahoslavené

45 Ludmily a že ji prolila bez příčiny. Ale poněvadž byl pln cudné bázně,která trvá
věky věkův, a poněvadž byl pamětliv přikázání božích, poďe nichž máme otce
i matku ctíti, přivedlji po nějakém čase zase zpět, dřívější důstojnosti panovnické
však zůstala zbavena až do dne své smrti. Ale o tom, iak se toto všechno stalo,
pomlčme, neboť by to bylo příliš dlouhé vypravování, a pokračujme v započatém

50 vykiadu. Po mnohých protivenstvích a strastech dožila se i toho, že jeden její syn
bylzawažděn od jejího druhého, mladšího potomka.

Rozpomenuv se potom blahoslavený Václav na Svou bábu, v jaké svatosti
na této zemi Ži|a a jakou slávu u Všemohoucího v odměnu za to získala, proléval
proudy slz, a pojav s kněžími a některými zbožnými muži přesvaqý úmysl, poslď

55 je na řečený hrad Tetín a uložil iim' aby třeba jen její kosti a prach zetlelého těla
důstojným přenesením k němu dopravili.

Sám však vnuknutím Ducha svatého si byl jist a někofika svym důvěrn1ým přá-
telům se o tom zmint|, že přispěním boží milosti připomenutí poslové tam najdou
nějaká znamení. Když pak tito poslové, vyplňujíce rczb'azy prína svého, vstoupili

ó0 do basiliky, a odhrnuvše hlínu' objevili hrob, tu pozorujíce, že náhrobní deska'
kterou bylo ctihodné tělo pokryto, jest zčásti ztrouchnivělá' báli se ji pozved-
nouti. ,,Jestliže ie ďevo zetle|é,,, tak si říkali, ,,oč spíše zetlelo to, co ie uvnitř?..
A chtěli hrob znovu s největší pečlivostí uzavříti.Ale tomuto jejichúmyslusepo.
stavil na odpor jeden z nich, kněz Pavel, o němž isme se již zmintli a jenž s ní byl

os spjat přátelstvím, dokud na této zemiži|a,a vždy ji ve všem svými službami podpo-
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rlaboslavený Václav takto: ,,Proč
mužové nespraveďiví, abych se
hal rozkazů jeho? Jestliže se vám
nedovolujete? Jestliže jsem však
od nynějška to odmítám a Bohu

jiné věci převeliká různice mezi
r vévody, a mezi ostatrími, kteří
:. I rozdělili se rádcové a přední
i ními až k prolévání krve. Ale
yla přece wchu nad stranou ne-
évoda Václav, staraje.se o zjed-
úmysl matku svou, která bvla
iyb:iráním jejím a všech jejích
zbrojů a mír v církvi Kristově
majíce jednoho a téhož pána'
no, co by se zdálo sloužiti míru
nů nesvornosti upevněn pokoj,
pomocí Boha stvořitele vskutku
bou ze země a tak ji Bůh vše.
ila nevinnou krev blahostravené
byl pln cudné bázně,která trvá
ožích, podle nichž máme otce
dřívější důstojnosti panovnické
:om, jak Se toto všechno stalo,
ání, a pokračujme v započatém
žila se i toho, že jeden její syn

na Svou bábu, v jaké svatosti
odměnu za to ziska|a, proléval
ni muŽi přesvaty úmysl, poslal
její kosti a prach zetlelého těla

tněkolika sqiÍm důvěrným přá-
ipomenutí poslové tam najdou
rcz|<azy pána svého, vstoupili
nzorujíce, že náhrobní deska,
luchnivělá, báli se ji pozved-
spíše zetlelo to, co je uvnitř?..
Je tomuto jejich úmysiu se po-
te se již zmínili a jenž s ní byl
e všem sqými službami podpo-
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roval' a řekl ,,Nikterak se nestane tak, jak pravíte, nýbrž poďe tozh'azu knížete,
najdu-li třeba jen prach zetlelého těla, vezmu iej s sebou... A ostatní, souhlasíce
s ním, svorně zvedali desku. Ale jak ji zvedali, deska se zlomila, takže jmenovaný
Pavel upadl s hlínou na tělo nebožčino. Tu vstav rychle a odhrnuv spěšně hlínu,
shledalse svými druhy svaté tělo úplně neporušené,ledaže obličej bylplnprachu,
který jej pokry| kdyŽ se víko' jak jsem svrchu poznamenal' při odkqývání zlomilo.
Náramnou radostí tedy vzplanuvše a nesmírnou vděčnost Bohu všemohoucímu
projevuiíce, vyzveďi přesvaté je|í tělo ze země, do drahocenných pláten, jak se
slušelo, je zavinuli,před oltář položili a chvály a ďky nesmírné božímilostivzdá.
vali.

A kdyŽ všechny obřady řádně vykonali, uložili tělo na nosítka; ta naložili
na hřbety dvou koní a tak téže noci aŽ do hlavního hradu, totiž Prahy, vytrvale
pospíchali. Nalezeno pak bylo tělo blažené a Bohu oddané služebnice Ludmily
ve středu dne 19. října o hodině dvanácté. A přinesli ji do Prahy třetího dne, v pá-
tek 21. dne téhož měsíce, za nesmírné radosti, zatím co všichni plesali a Krista
chválili. Neboé ti, kteří ji vez|i, dříve neŽ s ní vkročili do hradu, poslali napřed
ke kníŽeti posly s dobrou zprávou. KdyŽ pak tito k němu přišli, shledali, že se
uložil k spánku, i vzbudili ho radostně a tu potěšitelnou novinu m.u oznámili, že
přispěním Boha všemohoucího tělo tak znamenité paní, totiž báby jeho, neporušené
nalezli.

Tu on ihned vstal, a s největší radostí do chrámu pospíšiv, vzdáva| Kristu
Pánu nesmírné díky. Když slunce osvětlilo svými paprsky zemi a jebo záie zapudila
teÍnnoty' svolal kněžstvo a zástup věřících a s převetk1fm průvodem spěchal jí
napÍoti. Setkali se pak s věrnými nosiči vezoucími často připomenuté tělo svaté
Ludmily' A ihned si |e vložili kněží a jáhnové radostně na svá ramena'a dobrořečí-
ce Bohu a zpivajíce žalmy a chvalozpěvy, vnesli je do hradu. Vkročivše pak do
chrámu, položili je před oltářem na ďažbu a počali mohutným hlasem zpivati.
A tu se sbíhali věřící i nevěřící, pátrajíce se zvědavostí lidu vlastní, co se to stalo,
a směřovalí k dveřím chrámovým. Tehdy kníže, poraďv se s kněžími, odhalil spo.
lečně s nimi tělo před tiváří veškerého lidu, aby všichni uvěřili, že ji Kristus Pán
neporušenou zachoval. A všichni, vidouce to, neúnavně oslavovali záztaky Kristo.
vy a nikdo nemohlodporovatipravdě,neboé všem byla patrna neporušenost jejího
těla a pevnost vlasů a její obličej se skvěl, jako by byla živá. Mimo to její roucha
krásou a neporušeností tak zářila, jako by byla toho dne utkána. A tu všichni,
když to Spatřili' s hlasit11irn plesáním ji oslavovali a prohlašova|i, že je nadmíru
hodna veškeré pocty a chvalořečení. Potom vykopavše zerni a upravivše hrob, po-
kusili se ji v téže basilice pohřbíti. Ale vykopaný hrob náhle zaplavila voda. I usou-
ďli mnozí, kteří to viděli, že se toto místo hrobu.služebnici Kristově nelíbí. A za.
házevše znovu hrob, postavili na něj rakev se svatými ostatky, čekajíce na pomoc
boží. A pak pospíšili radostně do sqých domovů. Po krátkém pak čase svrchu
jmenovaný kníže vypravil posly do Řezna a tázaI se biskupa tohoto města, jménem
Tutona, protože Čechové náLeželí tenkrát k jeho diecési, na radu, co má učiniti
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s řeěeným tělem. A ten zkoumaje předpisy zákona božího poďe moudrosti Bohem
mu dané, vzkázal mu v odpověd' aby tělo,iež má svůi počátek v prvním člověku,

tto kterému bylo řečeno: Země jsi a do země půjdeš, prach jsi a v prach se obrátíš,
uloŽili do hrobu do té dobn až by se zjevtla sláva Kristova.

A tu kníže, vzplanuv nesmírnou horlivostí boží, prosiljmenovaného biskupa
velmi pokorně, aby ráčil k němu přijíti a sám tělo pochoval a aby zasvětil basiliku,
jíž se biskupského posvěcení ieště nedostalo. Ten však omlouvaje se, že pro slabost

l15 stáří nemůže přiiíti, poslal svého spolubiskupa s několika přisluhujícími kněžími,
aby ten chrám zasvětil. A ten přišed, nejdříve posvětil chrám Pánu. Potom, kdý
uplynulo šest dní, pohřbil řečené tělo na témž místě, které dříve voda zaplavila.
Podivuhodná to věc a postačující k důkazu o zásluhách služebnice Kristovy, žekdý
ji kněží chtěli pohřbíti na místě neposvěceném, ukázala se tam voda, kdežto když při-

l2o šel spolubiskup a posvětil basiliku, už se voda vůbec neobjevila. Slušelo se zajisté,
aby ta, která v blaženém obcoviíní svůj život blaženě trávila, také s vyšším posvě.
cením byla pohřbena' když se svatymi měla usednouti po pravici Kristově.
Kdý spolubiskup toto řádně vykonal, byl od knížete po zásluze odměněn a vrá.
til se zpět do vlasti.

|25 Když pak nadešel vyročď den přenesení jejího svatého těla, ráčil Kristus
Pán' aby oslaviljméno své a dosvědčil zásluhy své služebnice, učiniti znamenioý
zázrak. Neboť kdyŽ podle obyčeje zachovávaného v nábožensťvíkřesťanském,žese
totiž kněžstvo shromažďuje a oslavuje památku takových událostí, po moďitbách
společně 2ggílli' aby posílili svá těla, tu nějaky hoch nemocí tělesnou zesláblý

teo a zkřivertý, Že vůbec nemohl vzhůru pohlédnouti, když před dveřmi basiliky,
kde odpočívá tělo tak znamenité pani, vzýval moc Kristor''u a dovolával se zásluh
této světice, najednou se narovnal a nabyl opět byvalé síly. Vidouce pak to přemno-
zí, pěli chválu Kristu všemohoucíma, že úč1| skrze svou služebnici ukázati moc
svou, jemuž je sláva na věky věků, amen.

t35 6. Když tedy blahoslavený vévoda Václav s pomocí Kristovou uklidnil
a upevnil své knížetství, iak se před Kristem osvěděil a jakou nádobou vyvolenou
se stal, to vylíčiti by nestačil ani můj duch, ani jazyk a řeč, ani kniha, a také proto,
že spoustou hříchů jsem obtížen' nedokázal bych vyložiti, kolik škod jako vojín
Kristův pro Pána bojující ďáblu způsobil a kolik snopů do stodoly Kristovy jako

t+o jeho věrný sluha nashrornáždil. Ale abych o mnohém aspoň něco málo pověděl,
neuchyluje se již jako chlapec od kázně boží' byl pravdomluvný v řeči, spraveďi.
vý na soudě' poctiqÍ a hodný důvěry a nad obvyklou míru lidskosti milosrdný.
Neboé kdykoli byl někdo z obža|ovaných před sborem soudců za jeho přítomnosti
odsuzován soudci k trestu smrti, vzdaloval se pod nějakou záminkou a skqfvalse,

145 iak mohl, jsa pamětliv hrozby Kristovy v evangeliu: Nesuďte, abyste nebyli sou.
zeni, a neodsuzujte, abyste nebyli odsouzeni. Ža|áňe a šibenice za dřívějších časů
postavené a až do jeho doby stojící kácel, sirotky, vdovy, chudé, lkající a raněné
neúnavně utěšoval' hladové sytil, žíznivé napájel, nahé odíval, nemocné navště-
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voval, mrtvé pohřbíval' cizince a pocestné jako nejbližší příbuzné přijímal' kněze,
tro kleriky a mnichy jako Pána ctil, bloudícím cestu pravdy ukazoval, pokoru, trpělivost,

mírnost a lásku, jež nade všecko \Tmiká' zachovával, násilím a lstí nikomu nic
neodnímal a svou družinu nejen zbraněmi nejlepšími, ale i šatem opatřoval.

Těmito a podobnými ctnostmi již od nejútlejšího mládí se vyznamenával,
a vkládaje kříž Kristův na údy své, pamětliv byl přikáání božího, v němž se praví:

tsi Chce-li kdo za mnou přijíti, zapÍtž sebe sám a vezmi kříž svuj a následuj mne.
Neboé v postním a zimním čase kráčíval bos studenou a neschůdnou cestou od hra-
du k hradu, pěšky navštěvuje kostely Kristovy, takže b1ývalo viděti, jak jsou jeho
šlépěje zvihlé krví. A maje na sobě velmi drsné roucho žíněné,abysi cudnoučis-
totu zachoval, kteréžto roucho se až do dnešních časů pro úctu k němu jako nové

too uchovává, a jsa ustavičně oblečen na holém těle v šat vlněný jako mnich, navrchu
však zahalen v nejkrásnější šat knížecí,skvěl se před Bohemi před lidmi. Skrovnou
potravou posiluje své údy a vytrvávaje i v noci neúnavně na modlitbách, neustával
jediné Bohu nesmírné díky vzdávati. A jestliže se mu někdy stalo jako knížeti,
když mezi takovými zviŘaty hodoval, že se večer mimo svůj obyčej hojněji napil'

tos jakmile se druhý den ráno vzbudil, spěchal co nejrychleji do kostela, a svléknuv
nejlepší roucho, jaké na sobě měl, dal je kterémukoli knězi nebo klerikovi, kterého
tam našel, a padnuv mu k nohám, snažně ho prosil, aby se za něho zvlášť pobožně
moďil ke Kristu Pánu, aby mu milostivě odpustil hřích minulé noci spáchaný.

Služeb božích se pak s takovou horlivostí účastnil, že každodenně obětď
t;c ciléb vlastníma rukama zhotovený Pánu opatřoval. Neboé v čas žní choďval

za ticha hluboké noci na pole své se svým nejvěrnějším druhem, o němž budu
později lrypravovati zvláštní zázrak, znamenitě dokazující jich obou zásluhu,
anažav pšenice, na vlastních plecích ii domů nosil, na ručním mlýnku ji rozemí.
lal, a jsa pekařem a vévodou v iedné osobě, mouku prosíval a potom pro vodu

tz; choďl,rovněž v noci ji nabíraje se slovy:Ve jménu otce i Syna i Ducha Svatého.
A když i tu domů přinesl, s tou jemnou moukou ji mísil a dělal z ní oplatky.
A na vinici spěchával, hrozny trhal, a vlastníma rukama je vymačkávaje, naléval
víno do džbánů a pÍo potřebu svaté oběti je uchovával. I(dežto pak přemnozi jilt'
poněvadž nebyly tehdy ieště z kořene vyplety pověrčivé obřady pohanské, horlivě

tso přinášeli modlám hanebné žerwy a pokrmy a nápoji z nich se poskwňovali, on
sám se nikdy účastí na nich neprovinil, nýbrž vŽdycky se jim vyhnul, uživ nějaké
záminky. Ža|áře pobořil' šibenice a mučicí nástroje, jež až do té doby slouŽily
k popravování lidí, ve svém milosrdenství ze základů vyvrátil a pohanské svatyně
se zemí srolnal.

185 Když slyšeli křeséané o tom vypravovati, hrnuli se k němu, ne|inak než jako
včely k úlu, kněží, jáhnové a přemnozí sluhové boži ze země bavorské' švábské
a jiných kra'jin s ostatky svatých a s mnoha knihami. A ty všechny on s nesmírnou
úctou přijímal, a vlídně se k nim chovaje, podporoval je' jak se slušelo, hojně zlata
a stříbra mezi ně rozdávaje, krzny, otroky a rouchy ochotně je obdarovávaje a všem

too poďe jejich potřeby sluŽby prokazuie. A divili se všichni tito učitelé moudrosti

t
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jeho' takže patťně molú s žalmistou prohlašovati: Nade všechny učitele své jsem
rozumnější učiněn; nebo přikázání wá jsou rozjímáním mým, neboé v ieho mysli
ářil toliko jas drahocenné perly. Hospodin mu také účtl. za jeho zbožnost uděliti
milost převelikou, že i v přemnohých biwách bylvítězem.

Yyaz wáře měl vznešený zachovával cudnou zdrŽenlivost, ačkoli je to
řídká ctnost u mužů ženatýcb a toužilukončiti pozerns$i život smrtí mučednickou.
S mírnými rozmlouval vždy laskavě, nemírné však, tuláky a lidi oddané obžerswí
a opilswí nebo chtějící odpadnouti od pravé víry a přímé cesty bičovalv božské
rozhorlenosti důtkami těŽkých v1;itek, povolávaje je k sobě aspoň pod zánrinkou
společného stolování, jestliže jich nemohl jinak zastihnouti. Proti odvěkému
nepříteli chápal se ustavičně štítu víry a mečem Ducha svatého' jěnz je slovo boží,
neúnavně potíral pozemské mocnosti tohoto světa.

Byl totiž bez úhony praqý ctitel Kristův a mnohé podle apoštolských příkazů
přesvědčoval, zapřísahal a káral neúnavně, všechny k hostině pravého Hospodáře
zva| a ty, které vyrval ze chřtánu ďáblova a do lůna svaté matky církve uveď,
ustavičně .posiloval božským pokrmem. Když potom milost boží vnukla jeho
srdci myšlenku, aby zbudoval Hospodinu chrám ke cti blahoslaveného Víta
mu[gílní|€' vypravil posly k biskupu řezenskému'k jehoŽ diecési,lak jsme swchu
pověděli, v té době Čechy náležely, aby rnu poďe kanonických předpisů udělil
povolení postaviti basiliku,vzkazujemu toto:,,otec můi vystavělkdysi Hospodinu
chrám ke cti blahoslaveného Jiří' iá pak s vaším svolením toužím zbudovati poďe
téhož obyčeje chrám ke cti blahoslaveného mučedníka Kristova Víta... Když to
vyslechl ctihodný biskup' rozpjal ruce s díkůčiněním ke Kristu Pánu a pravil:
,,Synu mému, přeblaženému Václavovi vyřiďte, až se nawátíte' tento vz|<az:
Chrám tvůi iiž před Pánem překrásně vystavěn stojí... Když to uslyšel |<niŽe, zata-
doval se v srdci, brzy položil základy kostela aízdt ieho qfborně postavil.

Ale tím nebyl |eště spokoien, nýbrž chtěl putovati do fuma k prahům bla.
hoslavených apoštolů Petra a Pavla, aby si vyprosil od tehdejšího papeže, aby mu
oblékl šat mnišský a posvětil ho na kněze a aby se potom z lásky k Bohu vzdď
knížetswí a postoupil je svému bratru' až příliš, běda' oddanému světským zá-
jmům, a sím aby v míru žije nějaké nové ovečky stádu Krišta Pána získal.

A byl by to vskutku učinil'kdyby mu v tom nebyla zabránila stavba basiliky,
o níž se stala už zmínka. Avšak nepřítelpokolení lidského, jenž od samého počátku
světa útočí na zástupy věřících, když nernohl nepřemožitelného služebníka Kristo.
va ani s celou svou silou přemoci, uchýlil se k staré zbruni, snaže se zničiti víru
křeséanskou. Neboť jeho mladšího bratra, kterého jsrne v předešlém vypravování
přirovnali ke Kainovi a v jehož prospěch se hoďal, jak jsme se později zmínili,
všeho vzdáti a oďožiti veškerou nádheru světskou, obelstil přemnoha radami zlých
liď' kteří těžce nesli, že musí zanechati svych zqlků a že nesměií konati věcí

230 nedovolených, a zbrali wažedné nenávisti proti přesvatému bratru jej podnítil.
Ačkoli však tento rmuknutím Ducha svs'tého to všechno předvídal, přece nejinak,
nď jako když jelen žizru po tekutych vodách, toužil dosáhnor.ati palmy slávy mu.
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čerínické, ovšem nikoli z ruky bratra svého, neboť se obával jeho věčné záhuby
a v Krisa stále důvěru choval.

7. Dály se pak tyto věci za času Jinďicha' krále Sasů, jenž si u nich první
z milgsti Kristovy korunu na hlavu posadil a s nímž byl tento blažený muž spjat
ustavičným přátelswím. NeŽ pokračujme drále. Tedy Boleslav, jenž měl vlastní
dům nebo dvur na hradě nazvaném poďe jeho jména, isa iiŽ se všech stran bodán
sďelami ďáblovymi a touhou po vládě rozněcován, když nastával svátek blahosla-
vených mučedníků Kosmy a Damiána, jenž se slaví dva dny před blahoslaven1ýrn
archandělem Michaelem, domnívaje se, že ie nyď vhodná přfležitost, poněvadŽ
je tam chrám zasvěcený ke cti těchto svatych, pozve jmenovaného bratra svého
blaženého lstivě k sobě jakoby na hostinu, spíše však, jak skutek ukázal, na sÍfft.
Ačkoli však to všechno bylo tomuto dobře známo, přece zachovávaje si mysl sta-
tečnou, rozloučil se polibkem se všemi přáteli a příbuznými, a poslerlní sbohem
jim dav' vydal se na cesťu' chráněn jsa zbraní víry.

Když taÍn přišel, shledal, že je všechno pro něho dvojace připraveno, totiž
i hostina s velkou n.ídherou vystrojená i silná četa tajně ozbrojených nepřátel.
odebral se potom do chrámu, a když se řádně zúčastnil bohoslužb5 poručiv se
Bohu a svatým Kosmovi a Damiánovi'iejicbž výroění slavnost se toho dne konala,
vstoupil vesele do domu hodovního. A když se srdce hodujících zlosynů, dávno
napuštěnrá jedem waždy, jíž rozehÍivala pokrmy a nápoji, počali ponenáhlu ukazo.
vati skÍytou zbraň. Neboť měli meče pod plášti a za zády je skq1ivďi' a stále na útok
pornýšlejíce' třikrát povstali a třikrát zase usedli, poněvadž Bůh iim svou mocí
zabránil ten čin vykonati, snad proto, že si přrál posvětiti zítřejší den' na něiž
dotud nepřipaď žádný svátek. Když tedy světec pozoroval, jak jsou rozdivočeni,
zachoval sice nebojácný klid ale přece spěchal, aby se co nejďíve zvedl od stolu.
A když odcházel, přistoupil k němu nedaleko od místnosti hodovní jeden z jeho
přátel' řka: ,,Hle, připravil jsem ti potaií koně' vsedni na něj, můj pane, a hleď
co neirychleji odtud odieti. Neboť hrozí ti smft... on však nedba|e na ieho slova,
wátil se zase do místnosti hodovní, chopil se poháru, a pronášeje přede všemi
připitek prosebnn zvolal povýšeným hlasem: ,,Ve jménu blahoslaveného archan-
děla Michaela' vypijme tento pohár s prosbou a modlitbou, aby ráčil uvésti naše
duše nyní v pokoj věčné radosti... A když mu někteří jeho věrní odpověděli: amen'
vyprázdnil číši' a políbiv všechnn vrátil se do svého hostinského příbytku' a kdyŽ
se dlouho k Bohu mocílil a žalmy zpiva|, dopřávaje svým převzácným údům od-
počinku, konečně unaven usnul. I přiblížil se čas jitřních moďiteb, k nimŽ se
blahoslavený muž, iako vždy, pobožně odebral. Neboé tak zajisté lpěla ieho svata
duše na zvyklostech rrríbožensM křesťanského a řádu církevního, že si ďával od
sv'ých lidí předčítati o vigiliích v předepsané době celé vypravování Starého
Zákona, což pokládáme za známku nejdokonalejších mnichů. A o největších
svátcích, v sobotu velikonoční a svatodušní, kdy se konává hromadný křest v svaté
církvi boží' aby nic z toho nechybělo, co Bohu ná|eži, jestliže se v čas křestních
zkoušek neobjevily žádné děti, posílal na tržiště a všechny mladé otroky, které
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tam prodavači na prodej přivedli, jen z lásky k Bohu si kupoval' a tak svým ďlem
dílo boží podporuje, nesnášel nikdy tento blahoslavený duch, aby při božím oby-
čeji něco chybělo.

Čteš toto vypravování, milostiqý biskupe, a podivuieš se, jak to, co sami kněží
církevní z milosti nejvyššího Boha, jak víš, stěží by dokázali, velmi svědomitě
konal muž stavu laického, k tomu ještě kníže, stojící v čele národa, jenž je pokláďán
poďe své přirozené povahy za národ zvlášť ďvoký.

Prosím Tě, otče nejblaženější, abys čerpaje z wozeného Tobě zdroje moudro.
sti, společně se Ínnou ty události, jež jsem vypsal a jež mám ještě vypsati,zaslou-
ženou chválou zvelebil, neboé jak jsi mi rozkáza|, kromě toho, co jsem slyšel
z Tvych úst nebo cos pravdivého společně se mnou vyzvěděl od lidí plných víry
a svatosti, ničeho jiného se nehoďám sv5ím perem dotknouti. Ale pokračujme
v započatém vypravování!

Blahoslavený mučedník, jenž měl býti brzy ozdoben korunou slávy a cti
pro vytrvalost v ďle, ubíral se, jak jsme pověděli, k stánku matky církve, aby jitřní
moďitbou chválu Bohu vzdal. Touto pak milostí muž věčné paměti tak slynul,
že nikdo nepochyboval' že přijde před rozedněním k bráně svatosti' aby vykonal
modlitbu. A na tu hodinu druhý Kain čekal, pokládaje |i za příhodnou k provedení
vraždy. Vidím zajísté, že se až do poslední písmeny naplní všechno, co kdy před-
pověděla kniha Písem svaých, jež í o zle jednajících se zmiňuje, řkouc: Každý,
kdož zle činí, nenáviď světia. Neboť před nocí uložil bratr svatého mučedníka,
vlastně ne jiŽ bratr, nýbrž zvrhlý bratrovrah, knězi kostela svatého Kosmy a Da-
miána, aby tomuto, až bude přicházeti, zabránil vůbec vkročiti do kostela, aby
snad nebyl vysvobozen od svých věrných dvořanů a služebníků, kteří se dosud
na lůžku zdržova|l', nebo od sběhlého lidu a aby nebylo třeba poskvrniti
a znesvětiti kostel zločinným krveprolitím

Zatím, co toto píši' ejhle, přichází mi na mysl vzpomínka na nespraveďivé
shromážděď Židů, kteří se sice báit,že by se poskvrniii, kdyby vstoupili do úřa-
dovny Pilátovy, ale Pána usmrtiti se nebáli. Tak i tento neblahý katan vlastního
bratra stěny chrámu krví poskvrniti se bojí, ale rukou sqých od bratrowaždy
nezdržuje. Svým vlastním v1rokem, ty nejkrutější ze všech vrahů, jsi odsuzován
a porážen, když se hrozíš, že by krví' kterou proléváš, bylo potřísněno místo svaté.

Ale stalo se, jak jsi rozkázal. Neboť mezitím cg vzácný mučedník spěchal
před jitřní pobožností do chrárnu, touže se pomodliti k Bohu otci co nejskrytěii
v pokojíku přesvatého srdce svého, nerušen ještě šumem zástupů, chystá se proti
němu úklad Se Strany bratrovy a meč je broušen, aby Kristu byla oběé připravena.
Ale proč bolest v srdci, proč slzy v očích dvojnásob rozmnožuji, když se nutím
smrt spravedlivého a konec nevinného obšírně vypravovati? Má zajisté mnoho slov
nesmírná bolest,ale s vypsáním utrpení svatého mučedníka nesmím dlouho otáleti
před těmi' kteří dychtivě touží o něm slyšeti.

vstane blahoslavený Václav, jenž se měl státi brzy obětí Kristovou, neboé
prahl poďe onoho svého svatého obyčeje pospíšiti do chrámu, aby mohlco nejskry-
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těji pokleknouti k delší modlitbě' dříve než by se sešel zástup lidu, a zatlm co totlží
jako dobrý pasdř se svým stádem poslouchati a zpívai společné jitřní chvalozPěvY,
brzy jest polapen do osidel úkladů. Neboé kněz toho chrámu, jeden z těch, od nichž
vyšla nepravost z Babylonu, hned jak spatřilmuže božího přicházeti, poďe příkazu
zločinců zavřel dveře kostelní. Povstanou i připravení úkladníci, totiž jeho bratr
s celou svou ozbrojenou četou. A spatřiv bratra, vyvolený vojín boží, chtěje mu
díky vzdáti, obejme pažemi jeho šíji' a líbaje ho, pozdraví ho slovy: ',Buď stále
zdráv, můj bratře, oplyvej statky života pozemskéhcl i budoucího a ať tebe Kristus
přijme k své věčné hostině, jako tys včera mne a mou družinu s takovou štědrostí
pohostil... Ale na to on odpověděl zpupně a s posupným pohledem, vytasiv meč'
který měl Skryt pod pláštěm: ,,Včera ovšem, jak chvíle toho žádala, jsem tě po-
hostil, nyní však takto bratr bratru poslouží!.. A máchnuv mečem, udeřil ho do hla-
vy, ale poněvadž tohoto moc Páně chránila, stěží dokázal, že mu krev vyrryskla.
Neboť hrůzou nad krutostí svého činu byl ten bídník tak ochromen, že i když
po druhé udeřil,s údivem shledal,že nedokáže nic,co by bylo hodno silného muže.
A tu blahoslavený Václav, zachytiv svou rukou jeho obnažený meč, pravil: ,,Jak
špatně jednáš, že mne zraňuješ!.. Když však zpozoroval, že on nikterak neupouští
od započatého skutku, konečně ho uchopil, jak někteří praví, a sraziv ho k slym
nohám, řekl: ,,Hle, vidíš ry' jenž ses svým vlastním rozhodnutím zahubil, jako ma-
ličké zvířátko bych tě mohl svou rukou rozmáčknouti, ale daleka toho buďž
ruka služebníka boŽího, aby se poskvrnila krví bratrovou... A wátil bratru meč,
který mu odňal,a maje ruku od něho již krví potřísněnou, rychle spěchalke kostelrr.
Avšak onen bídník běže za ním, volal hlasem velikým: ,,Druhové moji, druhor'é
moji, kde jste? Prašpatně pomáháte svému pánu a uboze mu přispíváte, ačkoli
je v takové tísni!.. A tehdy vyběhl celý zástup zlosynů ze sqých úkrytů' a s mnoha
meči a kopími proti němu vyrazivše a těžkými ranami se naň sápajíce, zahubili ho
přede dveřmi chrámu. A tehdy na tom zápasišti jeho svatá duše, vysvobozená z vě-
zení tohoto světa a krví oslavená, odešla vítězně k Hospodinu, rlng 28.záŤi,zatim
co se nebe radovalo a země plakala, léta od vtělení božílro devítistého dvacátého
devátého.

A jeho bezduché tělo matka, kterou nedávno pro její hříchy zapudil a pak zase
v pokoji pro lásku Kristovu zpět povolal, a někteří věrní vzali, a toliko do hrobu je
položivše, zemí je přikryli, ne jak se slušelo pro mučertníka, ale |ak se děje s obyčej-
ným člověkem, neúčastným cti a blaženosti. Než onen blahoslavený bojovník povsta-
ne z utrpení a ponížení k hojnější slávě, a čím potupněji jednali synové ďáblovi
a údové jeho s vzácným mučedníkem' tím dražší je jeho příchod Hospodinu a spo-
lunebešťanům. Stane se druhem andělů, společníkem apoštolů, spoludědicem
mučedníků, je účasten pokoje vyznavačů, nevinnosti panen a obdrží korunu věč-
ného mládí a krásu nepomíjejícího půvabu.

4-5 syny Belialotsými ďábloqfmi - 23-24 Sloaa moudrých. ..Kaz. |2,1L * |07 Tuto bis-
kup řezenský (894-930) - io Země jsi a do země půjdeš' prach jsi a a prach se obrtÍtiš Gen,
3,19 _ LI3 basilika jde o kostel sv. Jiří' za|ožený asi r. 920 Vratislavem, ale dokončený
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a vysvěcený až zaYáclava; nešlo ovšem o basiliku, ale o kostel patrně dřevěný, trojlodní
basilika byla vystavěna tepÍve koncem 10. stol. (zachována v podobě dané v 12. stol.) _
L45 -L46 Nesuďte, abgste nebyli souzeni, a neodsuzujte, abyste nebyli odsouzeni Luk. 6,37 _ 155
Chce-li kdo za mnou přijiti, zapřiž sebe stirn a vezmi křiž suůj a ntisleduj mne Mat. 16,24 -
|89 krzny' otroky a rouchy ochotně je obdaroadaaje ktzno byl plášé podšitý kožišinou;
otrok byl v té době běžným předmětem obchodu v našich zemích, třebaže otrokářský řád
tu nebyl nikdy převládající společenskou formacl _ L9L-L92 Nade zsšechny učitele své jsem
rozumnějši učiněn; nebo přikdztini taá jsou rozjimcinímmýmpod\eŽ.118,99_ 232 jakokdyž
jelen žízní po tekutýchaoddch pod|eŽ.4L,2 - 235 Jindřich,hrál Sasů Jinďich I. Ptáčník
(919-936) _ 240-24| szltitek I(osm1l a Daruiána se svěú 27.zář1, Michaela29.zář|-27o o vigř
liích zde ve qýznamu breviářoqfch iitřních moďiteb; jinak ie vigilie předvečer svátku -
278 milostiz'lý biskupe míněn zde biskup Vojtěch (podobně i dáte: 282 otče nejblaženějši.. ')
_ 294-295 Každý' kdož zle činí,nentirsidí szsětla lan3,2o - 3o2 shrorndždění Židů, kteři se sice
báli, že by se poskarnili, kdyby vstoupili do úřadoony Pilátozly Židé nevstupovali do domu
Pilátova o sqých svátcích, protože byl pohan

KRÁTKÉ sEPsÁNÍ o  sv .  CYRILoVI  A  METoDĚJovI
(Di f fundente so le)

Latinský spis známý pod názvem ustáleným poďe počátečních slov Když slunce
sprazledlnosti rozlézlalo paprsky (Diffundente sole) vypráví stručně o působení Cyrila
a Metoděje a o pokřestěni českých zemí. V jeho datování není jednoty; mínění kolísá,
zda jde o památku 10. století, jež by byla jednou z přeďoh Kristiánovy legendy, či o pa.
mátku 13. století, z ntž by legenda Kristiánova byla qftúem.

Tento spis neď legendou ve vlastním smyslu slova,nýbrž obranou slovanské liturgie.
Proniká jím hrdg vědomí, že slovanský jazyk je před Bohem steině privilegovaný jako
latina a řečtina. fumská církev totiž uz v pruběhu.lO. století v duchu švých úniformních
snah usilovala o odstranění slovanské liturgie, zvláštnosti, povolené před necelým
stoletím pro Velkou Moravu. Když šlo o ziizeni pražského biskupswí, t. j. o zavedení
řádné crrkevní organisace na území českého státu, mělo se rozhodnout o tom' zda tato
nová' organisace bude podřízena západnímu směru římskému nejen po stránce církevní
správy, ale i pokud jde o bohoslužebný jazyk. Diffundente sole odůvodňuje historickou
oprávněnost bohoslužebného jazyka slovanského, který byl před papežem obhálen, pa-
pežem povolen a posvěcen ochranou, iiŽ mu poskytovala první česká kniŽata, mezi
nimi i mučednice Ludmila. Spis však zároveň háií i právo chystané české církevní orga-
nisace na to' aby převzala děďcwí někdejší církevní organisace velkomoravské, totiž
misijní činnost v přilehlých slovanských krajích, stejně jako stát český se stal děďcem
Velké Moravy po suánce mocenské podle prorockých slov Metodějových, která uvádí.
V té části spisu, kde se hovoří o pokřestěníCech, je obsaŽen izáznam pověsti o Libuši
a Přemyslovi.

1. I(dyž slunce spravedlnosti rozlévalo paprsky svaté víry křeséanské po
všech zeměpásech, za časů slor,"utného učitele, nejblahoslavenějšího Augustina,
sva{ý Cyril' muž v řeckém a latinském písemnicM převelice vzdělann přišel,
když byl předtím Bulharsko na víru ležíše Krista obrátil, ve jménu svaté Tloiice
a nerozďlné Jednoty na Moravu, kde všemohoucímu Bohu s jeho pomocí nemálo
lidu získal, a v5rnaleznuv nové značky nebo písmena' přeložil Starý i Noqý Zákon
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patrně dřevěný, trojlodď a ještě mnoho jiných knih z řečtiny a latiny do řeči slovanské, ustanoviv, aby se mše
a ostatní kanonické hoďnky zpiva|y v kostele slovans$m jazykem, cožseaždodnes
v Bulharsku a v mnohých krajinách slovanských zachovává a mnoho duší se tím

l0 KÍisfu Pánu získává.
2. Kdyz pak ten Cylril mnoho snopů do stodoly Páně shromáždil, zanechal

na Moravě bratra svého jménem Metoděje' muže horlivého a všelikou svatosti
ozdobeného, a odešel za pobožností do fuma. Tam byl od papeže a od ostatních
představených obviněn, že zavedl obyčej' aby se služby boži zpíva|y slovanským

ii jazykem.
I obhaioval se pokorně, uchopiv ža|tát a vyhledav verš, v němž se praví:

Všeliký duch chval Hospoclina! ,,Jestliže všeliký duch má chváliti Hospodina,
proč mi, otcové vyvolení, bráníte zpivati služby boží slovanskn když tuto řeč
Bůh tak dobře swořil jako řeči ostatní. A když isem těm lidem nernohl k spáse

zo duší jinak dopomoci, vnukl mi Bůh tento prostředek' jímž jsem mu jich velmi
mnoho získal. Proto odpusťte mi, svatí otcové a páni. vŽdyt i blahoslavený
Pavel, qýborný učitel pohanů, praví v listě ke Kodntským: Jazyky mluviti ne-
zbraňujte!.. A tu oni, slyšíce to a podivujíce se víře tak velikého muŽe, apoštolským
usnesením ustanovili a písemně potvrílili' aby se mše a ostatní kanonické hodinky

zs zplva|y voněchkončinách swchu uveden;fm jazykem.
3. Blahoslavený pak Cyril, zůstav v Římě, zabezpeětltomu národu milost

stolice apoštolské, a obléknuv mni$sftý šat, dokonal tam poslerlní densvéhoživota.
Jeho svrchu řečený bratr Metoděj byl pak ustanoven arcibiskupem od krále

moravského jménem Svatopluka - muže zboŽného a bohabojného' kteqý měl
30 v té době převelikou moc a byl jako císař, maje velrni rozsáhlou říši, která se potom

nemoudrostí druhého Svatopluka, synovce Svatopluka prvního, rozpaďa _ a bylo
mu poďízeno sedm jiných biskupů sufragánů.

4. Čeští však Slované, usazení pod Arkturem,v zeměpásu hor Ripajských,
a oddaní uctívání model, ďouho zůstali bez zákona a knížete. Konečně z návodu

:i nějaké věštkyně za|oži\tad Prahu, a nalezše nějakého velmi bystrého a důmyslné.
ho muže, jménem Přemysla, zvolili si ho za knížete, oženivše ho s řečenou věštkyď'
jež se nazývala Libuše.

A z jejich slavného rodu se během doby narodil předobrotivý vévoda Bořivoj.
Ten skvěje se květem vynikající krásy a mladiswé síln pojal manželku jménem

ao Ludmilu, dceru hraběte jménem Slavibora ze zemé Mllčanů' jež jako mladá
ďvka obětovala moďám.

5, Tento Bořivoj navštíviltedy jednou krále moravského Svatopluka Prvního
a byl od něho se svymi velmoži laskavě pozván na hostinu. Ale nebylo mu dovoleno
usednouti mezi křeséany,nýbň byl posazen před stolem na poďahu po způsobu

rs pohanském. A tu prý mu řekl biskup Metoděj' jemuž bylo líto ieho ponížení:
,,Jaká běda, ty muž tak vynikající a nestyďš se, žes vyhoštěn ze sedadelknížecích,
ačkoli máš přece knížecí hodnost, a pro hanebnou moďoslužbu chceš raději
na zeni seděti!..
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on pak řekl ,,V iaké nebezpečenství bych se vydal pro tuto věc, nebo co
dobrého mi přinese náboženswí křeséanské?.. ,,Jestliže se zřekneš model a z|ých
duchů v nich síďících,.. pravil biskup Metoděj, ,,staneš se pánem pánů svých
a všichni nepřátelé woji budou podrobeni moci tvé a potomstvo wé každodenně
vzrůstati bude jako veliká řeka, do ntž se vlévají proudy rozličných potoků...

A toto proroctví se zajisté vyplnilg na knížatech českých.
I řekl Bořivoj: ,,Jestliže tomu tak jest, co překáŽí, abych byl pokřtěn?..

,,Nic,.. pravil biskup, ,,jen buď hotov z celého srdce věřiti v Boira otce všemohou.
cího a jeho Syna jednorozeného,Pána našeho Ježíše Krista a v Ducha Utěšitele,
osvětitele všech věrných duší, nejen pro světské blaho, ale také abys dosáhl spásy
těla i duše a aby sis získal slavnou palmu věčnosti a stalse účastným společenswí
svatých v nevýslovné radosti...

Tímto a podobným, jako med plynoucím povzbuzováním roznícená mysl
jinochova prahla přijmouti milost křťu, i vrhnuv se se všemi svými průvodci
na zemi k nohám biskupovým, velmi snažně ho prosil, aby se tak bez proďení
stalo.

6. Nač třeba více slov? Druhého dne poučilvévodu i s ieho třiceti průvodci
o základech víry, a když podle obyčeje vykonali obřad postu, obrodil je posvátným
pramenem Ktu. A když jej ve víře Kristově plně vzdělal' dovolil mu, obohativ
ho mnohými darn aby se wátil domů, a dalmu s sebou kněze ctihodného jménem
Kaicha. Navrátivše se pak domů na hrad' jenž se jmenoval Hradec, usadili tam
řečeného kněze, a založivše tam kostel ke cti blahoslaveného Klimenta, působili
v něm satanovi mnoho škod, získávajíce lid Kristu Pánu.

Po krátkém čase přišel pak svrchu jmenovaný Metoděj do Čech a pokřtil
svatou Ludmilu s mnoh];imi iinými. A tak se šířila víra Kesťanská v zemi drsnosti
a nevzdělané pustoty.

7. Vida však ďábel, že se Kristovy zisky každodenně množí a jemu že se děje
velká újma, pobouřil údy své proti údům Kristoqim, takže vévodu pro úru
Kristovu z Čech vypudili. Byv tedy vypuzen' uchýlil se znovu ke kráti Svato-
plukovi a biskupu Metodějovi. I byl od nich přijat s velikou slávou, jak se slušelo,
a přebyval u nich nějaký čas, snášeje vyhnanství pro šíření pravé víry a seznamuje
se dokonaleji s naukou Kristovou.

NeŽ swchu řečení údové ďáblovi zvolili si nějakého jiného vévodu. Ale poně.
vadž nepravost nemůže dlouho trvad i když se na čas velice vy\rýší, tedy jmenovaný
dobrotivy vévoda byl se ctí z Moravy nazpět povolán a zbudoval chrám ke cti
boží roďčky Marie na hradě Ptaze,jak slíbil, kdyŽ žiI ve vyhnanství.

8. Tento první zakladatel míst svatých, shromažďovatelkněží a nábožensM
křesťanského podporovatel, měl s řečenou maďelkou svou Ludmilou tři syny
a tolikéž dcer' a jak mu blahoslavený Metoděj předpověděl, den ze dne mu nejen
přibyvalo moci světské, ale i prospíval ve všeiikých ctnostech, rozvíjeje se jako
lilium.

A blahoslavená Ludmila, nejen ho napodobu|íc v náboženswí Ježíše Krista,
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ďe i nad něj vynikaiíc, stala se pravou služebnicí Kristovou. A dokonav běh
života svého a naplniv dobrými skutky své dny, zaplatil Bořivoj ďuh lidskn
aby nebeský úděl za pozemský přijal.

9. I ujalse po něm vlády jeho prvorozený syn Spytihněv' všelikými ctnostmi
se skvící. Neboť napodobuie svého otce, zakJádaI chrámy boží, shromažďova|
kolem sebe kněží a kleriky' jsa dokonalý ve víře Kristově, a dovršiv léta svého Ži.
vota, skončil svůj poslední den, ubíraje se k hvězdám.

Po něm pak nastoupil na vévodský trůn Vratislav, otec svatého Václava. Ten
upevniv svou říši, vystavěl basiliku svatého Jiří mučední|<a, a záÍe všelikou sva.
tostí a ušlechtilostí mravů, zaměnil tento pomíjející svět za život věčný.

2 Augustin učitel církevní, žil v letech 354-430' tedy nikoli v době cyrilometodějské;
k omylu došlo na základě historických padělků pasovskélro biskupa Pilgrima ze 3. čtvrtiny
10. století, které uvádějí, že Morava byla pokřestěna již v době římské za časů Augus-
tinových. Autor skladby zde použil sdělení Pilgrimova, třebaŽe jinak si byl vědom, Že
soluňšú bratři byli současníky Svatoplukoqfmi a Bořivojodmi a nikoli Augustinov'ými -

4 k$tž byl předtim Bulharsko na aíru Ježiše Krista obrdtil zřejmé by šlo o misijní činnost
soluňských bratří na cestě z Byzance na Velkou Moravu, která vedla tehdy přes Bul-
harsko, takže tato činnost je moŽná, ale ne jistá * 17 Všďiký duch chual Hospodina!
Ž. |50,6 _ 22-23 Jazyky mlu.liti nezbraňujte! 1 Kor. t4,39 _ 24 kanonické hodinky mod-
litby kněžského breviáře předepsané církví k určitým denním i nočním hoďnám - 32
sufragtin biskup podřízený se svou ďecésí (církevním obvodem) metropolitovi, zde
tedy metropolitovi moravskému, arcibiskupu Metodějovi; které ďecése spravovali tito
sufragáni, dnes nevíme _33 pod Arkturetrl na severu; Arkturus je hvězda na severní obloze
poblíŽ Velkého a Malého vozu (řec. Arktos); hory Ripajské poďe antických autorů ne-
známé horstvo někde na severu; děleni země na zemské pásy poďe délky dne a nocipocház7
od Martiniana Capelly z 5. století _ 3 4-35 z ndaodu nějaké aěštfulně míněna tu Libuše _ 40 ze
země Milčanů v lat. originálu,,de provincia Melnicensi.., jde zřejmě o omyl, vzniklý pozděj-
ším opisem, takže má být správně ,,de provincia Milcensi.., ,,z kraje Mílského.., t. j. z MiI-
čan, pozdější Horní LuŽice, země přilehlé k Čechám _ 5L staneš se pánem pdnů saýchbiblický
obrat, pravděpodobně spojení místa ze Zjev. L9,|6 a Gen.27'29.' Metoděj žehná Bořivojovi
a předpovídá, že na Čechy, podřízené dosud říši Svatoplukově, přejde vláda i nad Mora.
vou - 69 na hrad, jenž se jmenozsal Hradec Leqý Hradec - 83-84 chrdm ke cti boži rodičky
Marie na hradě a Praze chrám Panny Marie na hradě praŽském, o jehož existenci se někdy
pochybovalo, stál (pravděpodobně již mimo hradby) pod nynějším hradním kříďem vedou-
cím od Matyášovy brány k seveÍu v prostoře mezi průchodem z 2. hradního nádvoří
a Plečnikovou síní; jeho základy byiy objeveny r. 1951 _ 99 aystavěl basiliku soatého Jiři
kostel sv. Jiří na Hradčanech (srov. pozn. LL3 na str' 101-102)

Poznámky  ed iční

Umučení svaté Ludmi ly

Latinskou legendu Fuit in provincia Bohemorum qydal kriticky V. Chaloupecký,
Prameny X. století legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. Ludmile, Svatováclavsl:ý
sbornjk II, 2,Ptaha 1939, str. 459-48L; tam na str. 13-ó4 i zevrubný rozbor legendy a hlav.
ní literatura. Ukázku (kap. 1-7) otiskujeme v upraveném překladu ze sborn ku Na úsvitu
křesťanství, Pr.z']na L942, str. ó0-66; srov. i podrobné poznámky k textu od V. Chalou.
peckého tamÍéž na stt.253-256.
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Kosmova Kronika česká

Kriticky vydď Kosmovu Kroniku B. Bretholz, Die Chronik der Bóhmen des Cosmas
von Prag ve sb. Monumenta Germaniae historica, nova series, t. II, Berlin 1923. Vkizky
otiskujeme v nepatrně upraveném překladu K. Hrďny, Kosmova kronika česká, Praha 1947
(odkaz minulosti české' sv. 10)l Krúžecí pověst I,3-9 (str.78-26), o lucké válc: I' 10.
12 (str. 28-34)' Záhuba rodu Vršovct, ÍÍI,23-24 (str. 167-170), Úvod k nedokončené
čwrté knize III' 59 (str. 203-204). - Starší literatura uvedena u V. Novotného, České
děiiny I' 2, Praha 1913, str. 744 n. Dá|e srov. Ant. Kolář, Kosmovy váahy k antice, Sborník
fil. fak. university Komenského v Bratislavě L925, III, ě. 28 (2)' a J. Vilikovský; Několik
poznámek ke Kosmovi, ČČrl ga' 1928, su. 349.356. _ Kosmovy verše, vloŽené do texnr,
jsou v překladu tištěny kursivou. t

Pokračovate lé Kosmovi

-  Mn i ch  s á zavský
Text Kosmova pokračovatele,t. TÝ. Mnicha sázavského vydď J. Emler ve FRB II'

Prďta 1874, 238-269' s českým překladem V. V. Tomka. Ukázku otiskujeme v překladu
K. Hrdiny' První pokračovatelé Kosmovi, Praha 1950 (odkaz minulosti české, sv. 12)'
str. 63.71; tamtéŽ na stť. 99.103 srov. doslov Hrdinův s důleŽitejší literaturou. Dále srov.
V. Chďoupecký-B. Ryba, Středověké legendy prokopské' Praha 1953' str.83-92 (výklad)
a 175-180 (text).

_ o z lých letech po smft i  krá le Přernys la otakara II .
Letopis obvykle nazývaný Z|á |éta po smrti krále Přemysla otakara II. vydď J. Emler

v FRB II, Praha 1874' str. 335.368 s překladem V. V. Tomka. Naše ukázka ie vyňata z pře-
kladu K. Hrdinn Příběhy krále Přemysla Otakara |I. - z|á léta po smrti krále Přemysla
Otakara II. Dva současné letopisn Ptaha L947' str.55-63. Tamtéž v doslovuR.Holinky
viz i podrobnější výklad o kronice. Dďe srov. článek K. Hrdiny' Annďes otakariani'
ČMM 67'7947,stÍ'.3|-47.

opatov ický homi l iá ř

Z tkpu NUK III F 6 přeložil a vydď K. Doskočil v knize Šest kazárú z homiláře opato.
vického' Praha 1939;.naše ukázka, kázání na svátek sv. Voitěcha, je tam otištěna na str.
19.2l. Srov. J. Vilikovsk$ Kazatelswí a počátky české prózy v čas. Řád 6'L94o,str.285-296,
knižně PísemnicM českého středověku, Praha 1948' str. 109-119.

Návštěva boŽího hrobu

Přeloženo z kritického vydání rkpu NUK vI E 13, fol. 3, které poříďl J. Máchal
ve Věstrúku Král. čes. spol. nauk 1906' č. I' str. 20-21. Z [teratury viz J. Vilikovský;
K dějinám staročeského dramatu ve sborníku Hrst studií a vzpomínek (lrof. Ant. Beero.
vi), Brno 1941, str. 110-120 a Latinské kořeny staročeského dramatu v čas. Řád 7' L94L,
353-364' knižně Písemnictví českého Štředověku, Praha 1948, str.96-108.

Legenda o svatém Vác lavu

Text latinské legendy oriente iam sole je vyďán v knize J. Pekďe Die \Penzels- und
Ludmilalegenden und ďe Echtheit Christians' Praha 1906, str. 409-430. Naše ukázky jsou
otištěny z překladu J. Ludvíkovského ve sborníku Na úsvitu křesťanswí, Ptaha L942,
st:. 22o.22L' 223-226' 228-229' v někteých podrobnostech upraveném překladatelem;
tam i literatura. Tamtéž viz i poznámky V. Chaloupeckého na str. 288-289.
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der Bóhmen des Cosmas
Kristiáq

T' zv. Kristiánovu legendu vydal J.Pekař ve spise DieVenzels-undludmilalegenden
und die Echtheit Christians, Praha 1906, str. 88-125. Do češtiny ji přeloŽil Ant. stříž'

Životaumučerú sv. Václava a báby jeho sv. Ludmily (3.ryd.)' Praha 1941. Naše ukázka
je vyňata z překladu J. Ludvíkovského ve sborníku Na úsvitu křeséanstvÍ, Praha 1942' str.

lo2.|33, překladatelem revidovaného; tÍun srov. i poznámky V. Chďoupeckého na str.

27L-276, - Rozbor celé spomé otázky o době vzniku a pravosti legendy podávaií zeiména

V. Chaloupeclqý, Prameny X. stoled legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. Ludmile, Sva-

továclavský sborník !Í, 2, Ptaha 1939 a R. Urbánek, Legenda t. zv. Kristiána ve vývoii
předhusitsk1ich legend a jeií autor Í, Í,2iII' L,2,Pntra 1947 aL948: k tomu srov. důležitou

studii J. Ludvíkovského, O Kristiána (Naše věda 26' L949' str.209-239 a 27, L950:

str. l58 -L73' Ig7-2L6) a dvě další práce téhož autora, Rytmické klausule Kristiánovy

legendy a otÁzf,<ajejlho datovárú (LF 75, 195l, 169-190) a Crescente fide, Gumpold a Kris.

tian (pnspevek k datování legendy Kristiánovy s dodatkem o dnešrúm stavrr této otázky)

ve Sb. pracl filos. fak. brněnské university 3' L955, č:. 4 - ř.literárně vědné (D) č. 1 _' str.

48-63, a Íecensi Urbánkova ďla od V.Chaloupeckého v ČČH 48-49' L947 l4!' str.

287-3a3. Urbánek pokládá za autora legendy břevnovského opata Bavora z Nečtin
(Ť 1330), Ludvíkovský usiluje důkazy o podwŽenosti legendy vyrrrátit a obhájit její pravost.

K r á t ké sepsání  o  sva tém Cy r i l ov i  a  Me todě iov i

Legendu Diffundente sole kriticky vydď V. Chaloupecký v knize Prameny X. stoled

legendyKristi:ínovy o sv. Václavu a sv. Ludmile, Svatováclavský sborrúk lI,2,Ptaba |939'

str. 486-493; tamtéŽ na stÍ. LL7-236 podán zevnrbný rozbor i další literatura. UŽito
překladu J. Ludvíkovského ze sborníku Na úsvitu křesťanství, Ptaba 1942' sÚ. 98-101'
' a'ou''ý.i opravami překladatelonými; viz téŽ poznámky k texnr od V. Chaloupeckého'
tantéŽ na sÍÍ.268.27t.
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PRVNÍ sAMosTATNÉ LITERÁRNÍ sKLADBY ČEsKÉ

První samostatné literární skladby v českém jazyce jsou duchovní písně. Vznikly
z potřeby dát možnost samostatného náboženského projevu i věřícím nemajícím jazykové
a hudební vzděláď, jež by jim dovolovalo účastnit se zpěvu liturgických písní. Jsou to
tedy skladby určené i lidu.

Ne|starší z nich je stručná osmiveršová piseít Hospodine, pomiluj ny, jejiž prosý
recitativní nápěv je odvozen z Kyrre eleison (Pane, smiluj se), zpívaného v litanii. Štaro.
slověnské prvky v jejím slovníku svědčí o starobylosti písně; vznikla ještě v období české
vzdělanosti církevně slovanské a je pravděpodobný předpoklad, že dochovaný text ie
počeštěné znění písně původně staroslověnské. První qýslovná zmínka o písni Hospodine,
pomiluj ny děje se až ve 13. století u jednoho Kosmova pokračovatele, ale je pravdě-
podobné, že už Kosmas sám ji připomíná k roku 1055. o tom, jaké úctě se těšila, nellépe
svědčí traktát, kter5Í jejímu rozboru věnoval koncem 14. století Jan z Holešova (podstat-
nou část traktátu otiskujeme dále na str. 738), i to, že se zpívala při korunovaci; dále
svědčí o tom také její citování v romanticko-epické skladbě Vévoda Arnošt z 2. poloviny 14.
století (příslušný úryvek viz zde na str. 39l).

Rovněž ze zpivanébo Kyrie eleison vznikla píseň Sza4ú Václaoe, patrně již ve 12.
století. Je rozsáhlejší, má od počátku nepochybně tři slokn neboé Kyrie se zpívalo
třikrát' má umělejší skladbu a je stylisována jako moďitba českého lidu k patronu
české země. Vznik její snad souvisi s vývojem českého národďho uvědomění. - v 15.
století se rozšiřuje až na devět slok.

obě tyto písně byly duhcovními písněmi lidovými a zůstaly jimi až do nové doby.
Naproti tomu nezlidověla sk]adba Slozsa do szlěta staořenie, kterou známejen z ruko-
pisu z druhé poloviny 13. století. V této skladbě je zveršován v podstatě druhý článek
Kreda. Snad ani ke zpěvu nebyla určena a je jen individuálním projevem zbožnosti,
veršovanou moďitbou.

HOSPODINE ,  POMILUJ  NY

Hospodine, pomiluj ny!
Jezukriste, pomiluj ny!
Ty' spase všeho mira,
spasiŽ ny i uslyšiž,
hospoďne, hlasy našě!
Daj nám všěm, hospodine,
žízna mír v zemi!
Krleš! Krleš! Krleš!

L pomiluj zy smiluj se nad námi _ 3 spase spasiteli; ašeho mira celého světa _ 7 žizn
úrodu - 8 Krleš Kyrieleison (Pane, smiluj se)
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NÍ sKLADBY ČEsKÉ

9:. '':lj":hovní písně. Vznikly
iT|.]} 

i věřícím ne*aií.ím iazykoiLse zpěvu liturgických pisni. Jů.r' to

SVATÝ vÁCLAvE

Svatý Václave,
vévodo české země,
kněže náš,
pros za ny boha,
svatého ducha!
Kyrieleison!

Nebeskéť jest dvorstvo krásné,
blazě tomu, ktož tarn pójde:
v život věčný
oheň jasný
Svatého ducha!
Kyrieleison!

Pomoci wéžádámy'
smiluj sě nad námi,
utěš smutné,
otžeň vše zlé,
svatý Václave!
Kyrieleison!

3 kněže kníže - 4 za ny za nás _ 7 dacrsfuo dvořanstvo. dvůr

SLoVc  Do  SVĚTA STVoŘENIE

Slovo do světa stvořenie
v božství schováno,
jež pro Evino shřěšenie
na svět posláno.

s Dievcě dřéve porozenie
jest zvěstováno,
z Davidova pokolenie
božsky vzchováno.

ot ňehože naše krščenie
10 jmenem nazváno,

pro drahé naše spasenie
; i .  a ,zroom prooano.

I pro naše vykúpenie
na Smrt prodáno,

15 iehož nám slavné vzkřiešenie
vesele dáno.

H1s\odt1e, poniluj ny, jejiž prostý
}'}''-E, zpívaného v litanii. št".o.-rp"tsne;.vznjkla ještě v období české
j#1H.d: že dochovan1; t.*t l..
:::u:1,'*j"ka o' písni Hóspodiná,
nwa pokračovatele, ale je pravdě-

;1::li:.':ké 
úctě se těšíla, nejtépe

+. stoleti Jan z Holešova (podstai-
,1 ;'1znívaia při korunováci; dáletoe Vevoda Árnošt z 2. poloviny 1 4.

Soa,t! Vóclaae' patrně již ve 72.
: :19{y, nebo'ť Kyrie se zpívalo
modlltba.českého lidu k patronu
narodního uvědomění. .- v 15.

.'i-1'li'y 1imi zž do nové doby.
renrc'.Rterav znánre jen z rukó-
..',9'u.: v podstatě druhý článek
'lvroualním projevem zbožnosti.

JJ  NY

15

rLJ

.eho mire celého světa - 7 žizn
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t Sloao Bůh' Kristus (viz Jan L'1) _ 3-4; ohlas biblického výkladu o hříchu prmÍch
liď - 5 Diepcě Marii, matce Kristově _ 7: Maria, a tedy i JeŽíš, pocházeli z pokolení Da-
vidova (Mat. 1'1.16) -8 ozchooáno vychováno _9 hrščenie křtěď' křest- 12: Jidáš zradil
Krista za odměnu 30 stříbrných (Mat. 26,15)

P o z n á m k y  e d i č n í

Hospodine, pomiluj ny
Nejstarší zápis v rkpech 14. století: NUK III D 17' fol. 15a (v traktátu Jana z Holešova)

a XVII F 30, fol. 96a; pozděiší rkpy (eště deset) uváď A. Škarka, Nejstarši česká duchovnt
lyrika (Památky 6), Praha 1949, kde i odborná literatura ke všem památkám tohoto oddílu.
Přepis notace je v knize Z. Nejedlého Dějiny husitského zpěvu, kn. I, Zpěv předhusitsli,
Praha 1954, str. 320. Srov. téŽ R. Jakobson ve sborníku F. Ramovšovi, Slavistična revija 3,
L95O,267-273.

4 uslyšiŽ] uslyfí III D 17; o ndsledujícím oýkladu Jana z Holešozsa citováno sře uslyš,
ale nsrdí se, že md končiti -ž, jako předchozí spasiž; jde tedy o písařskou chgbu _ 8 KrlešJ
zapsóno z XVII F 30 jen drsakrdt

Jan z Holešot.la připotniná ještě tyto zsarianty: 1 Hospodine] Hospoďn u pokračozlatele
Kosmoog kroniky - 3 všeho] vyšieho NUK xxlv B 11 - 5 našě] nás všech NUK x B 2
a gradutil Chrudimský

Svatý Václave
Nejstarší zápis v rkpech 14. století NUK xvII F 3Q fol. 96a (F), Kap. Praž. HvIl3,

fol. 95b (vkronice Krabice z !íeitmile -K); pozdější rkpy (ještě 11) uváď a. Škarka, Nejsr
lyrika (Památky 6), Praha 1949, kde i odborná literatura. Přepis notace je v knize
Z. Nejedlého Dějiny husitského zpěvu, kn. II' Předchůdci, Praha 1954, str. 40.

2 vévodo F] wewoda K - 3 náš F] naffchie K _ L3 tvé ̂ FJ K] pozděiší rkpy ětou
obyčejně: my wé (Mus. XVII A 1 a j.) _ 16 otžeň F] otwed K

Slovo do světa stvořenie

]ediný rukopis Kap. Praž. A57ll-' fol. 8b (viz reprodukce č. 1'5); primitivní ortogrďie:
ř psáno r, á označeno jen ve v. 5 (dez;cie) a j. Naposled vydď A. Škarka, Nejst. lyrika (Památ-
ky 6)' Praha 1949, kde i starší literatura.

1 Slovo] |ovo, irticiála neprooedena3 swořenie] ztworene - 2 božství] bostui; scho.
váno]zhowano-3shřěšenie]zre i fen ie-8božsky]boíki-9krščenie]ckrenie,k řčenie
Jakobson, Škarka.- 14 srrut] zmirt
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svĚTsKÁ EPIKA

ALEXANDREIDA

Ve skladbách světských byla ve středověku hojně rozšířena látka o AlexandruVelikém
a o trojské válce. obojí tato látka, v podstatě děďcwí antické, je mnohonásobně zastou.
Pena ve středověkém písemnicwí latinském i v literaturágfo n{1oÍlnígfo. Také v českém
zpracování se nám dochovaly skladby tohoto druhu, a to příběhy trojské v prozaické
Trojánske krgnice a látka alexandrovská dokonce ve dvojím různém zpracování, veršova-
ném i prozaickém. Přitom do veršované skladby bylo jako episoda zařaŽeno i stručné vy-
pravování o vzniku trojské války. obě prozaické skladby vznikly až ve 2. polovině 14.
století, veršovalá Alexandreida b"vla však složena pod dojmem událostí za v|ády posled-
ních Přemyslovců buď koncem 13. století nebo na počátku století 14. (v letech 1306 až
l3l0); mezi odborníky neď dosud jednoty v otázce jejího přesného datováď.

Mezi latinskými skladbami o Alexaudru Velikém vynikala ve středověru oblibou
i významem veršovaná Alexandrets francouzského básnika Gualthera Castellionského,
dokončená r. 1182 azptacovalá v hexametrech formou klasického eposu o pěti tisících
veršů. Gualther založi| svou skladbu na pečlivém stuďu starověkých traďc, přetížil ji
však učeuostí. Hlavní zájem věnoval boji Alexandra s Dariem; prvky exotícké a pohádko.
vé, tak příznačné pro velkou část středověkých zpracování látky alexandrovské' vyloučil
téměř úplně. Zato po vzoru starověkých epiků zasahují u Gualtiera do děje také antičtí
bohové' Dobrá autorova znalost antické literatury se projevuje i v jeho prosoďi' řeči
a stylu. Dílo vyjadřuje opravdovou jeho úctu k Alexandrovr a k antickému světu.

Toto epos se brzy stalo oblíbenou četbou a obievovalo se hojně na školách, odkud
často vytlačovalo klasickou epiku latinskou. Celkové poietí látky i obliba díla přiveďy
českého autora k tomu, že přepracoval právě toto význačné ďlo v českou veršovanou
Alexandreidu, a to způsobem, který poďe středověkého měřítka původnosti čiď českou
báseň ďlem vskutku samostatným.

Při otázce tvůrčí samostatnosti českého básníka je třeba sledovat způsob přepracování
a celkovou koncepci díla, nikoli látku samu a jednotlivé motiYy'' které byly obecným ma-
jetkem. Český básník se v látce přidržoval Alexandreidy Gualtherolry, čerpal rovněž
z glos některého rukopisu, připojovaných často k této skladbě, nebo ze své znalosti jiné
soudobé literatury latinské; znď i značně rozvedené německé zpracování díla Gualúe-
rova, Alexandreidu Ulricha z Eschenbachu (dokončenou r. 1287). Přitom se však v české
skladbě jasně odráŽí zřetel autorův k českému čtenáři, k jeho znalostem, potřebám a zá-
jmům. Z toho vyplývá řaoa jejích charakterrstických tysů.

Český básník vynechával některé obšírné popisy a episody nesouvisící nutně s děiem,
naproti tomu vložil episody jiné, na př. o Paridovi a o válce trojské, o zrození Alexandrově
a jeho rrrláď, o osudu jeho rodičů. Zmínku o symbolických darech Dariových rozšířil o dar
mríku a pepře (vizzdenastr.l22.L23).Lvšak i místa,v nichž sledoval Guďthera,různě roz-
šiřoval a zkracoval, na př. již v úvodním výkladu o své skladbě (viz zde str. 1 14 - 1 16); někdy
prostá narážka Gualtherova dala podnět k celé scéně, novému obrazu. _ Vfazně se Iiší
česká Alexandreis od Gualtherovy skladby tim,že stírá náznaky antického prostředí a ze-
srluje všechny znaky přenášející děj v jeho pohnutkách i ve vnějších příznacích do středo.
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věku, ba místy do života českého; proto také vynechává celý bohad mytologický aparát
Gualtheruv. Rovněž nemiluje statických a přesných popisů' na které je bohata skladba
latinská' rád však šíře rozvádí scény plné pohybu a vzruchu, jako odchod výpravy, a pře-
devším dovede líčit až plasticky názorně biwn na př. u Issu, kde básník spoiil několik
míst Gualúeroqých v nový celek, až drasticky působivý (vizzde sÚ.124-|35). Na rozdíl
od Gualthera vyjadřuje i citová hnutí jednajících osob, zejména jejich bázeň a zármutek.

Latinský hexametr je převeden do charakteristického útvaru staročeské epiky, do osmi-
slabičného verše sdruženě rýmovaného. Také náročný epický styl Gualtheruv, bohatý
na metafory' nepřímá označení' abstrakta a mytologická jména, nahrazuje český sklada-
tel jazykem konkretnějším a živým' s častými obrazy a obraty vzatými z prostřeď blízkého
životu šlechtického publika, jemuŽ byla skladba určena; přitom ovšem zřetelně vystupuje
snaha po bohatém, ozdobném siohu.

Tak je Alexandreida mnohostranně prostoupena českým duchem a dílo odráží
soudobý život české šlechty. Alexander se svou družinou je iderílním obrazem čes-
kého panovďka a českého šlechtice a líčenr bojů je živým ohlasem válečných
událostí za posler|ních Přemyslovců (srov. ohlas rytířských způsobů života v líčení
Alexandrova pobyru v Babyloně na str. 139). Zřetelně vystupuje tu světový názor české
šlechty na rozhraní 13. a |4, století, jak to nejjasněji formuloval autor v Aristotelov'ých
radáchmladéouAlexandrovi (vizzde str. 116-1l9). Naněkteqfch místech postihneme
i projevy vlastenectví, mířící zejména proti německému tlaku projevujícímu se tehdy
v Cechách. Jinde r'ystupuje i značný didaktický sklon básníkův v hojném vkládání
úvah zhuštěných zejména v sentence glosujrcí děj s moralisujícího hleďska (viz zde
str. 115-116 v. 54-56)i sentence bývají i formálně vyznačeny tím, že zabitaji trojverší
spojená iediným qýmem. Vyskynrjí se však i úvahy delší, zvláště úvaha o proměnlivosti
světa, oblíbená to látta středověké literaturn kterou však český autor v této skladbě
přidává samostatně (viz zde stt. I42).

Rozsah české Alexandreidy můžeme pouze odhadovat' a to na osm až devět tisíc
veršů; nedochovala se totiž ce|á, lýbň je zachováno jen 3450 veršů ve zlomcích, které
jsou mladšími opisn nepočítáme-li ty verše, které se objevují paralelně v ruzných zlom-
cích.Největší zachovaná část obsahuje v souvislosti 2460 veršů od samého začátku sklad-
by (v rukopisu Svatovítském).

( Ú voD )

lelž ze imene byl věhlasný'
jehož rozum byl tak jasný'
že jmu bylo všecko známo
v zemi' v moři' v hvězdách tamo,

5 ten však čtveru věc vyčítá,
jěž přěd jeho smyslem skryta:
,,Kak mám,.. pravě, ''srdce radné,
však mám tři věci nesnadné
a pak ovšem čwrté věci

lo smyslem nemohu dosieci:
kdež sě člun u vodách plazi
a kdež had po skalách lazi,
kdež orel vstúpi v oblaky.
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úvá celý bohatý mytologický aparát
lpoplsú' na které je bohata skladba
7rughrl' jako odchod výpravy, a pře-
ť. u'Issu,'kde básník lpojií něťolik
Úyy (vlz zde str' 124-|35)' Na rozďl
Ď, zejména jejich bázeň a zármutek.
:ho úťvaru staročeské epikn do osmi-
ný,epický styl Gualtheruv, bohaý
cká jména, nahrazuje český skhda'-
obraty vzaťými z prostředí blízkého
a; přitom ovšem zřetelně vystupuje

u českým duchem a ďlo odráži
užinou je ideálním obrazem čes-
jů je. živým ohlasem válečných
ťřských způsobů života v líčení
i vystupuje tu světový názor české
tormuloval autor v Aristotelov'Ích
tla něktených místech postihnáme
nu tlaku projevujícímu se tehdv
on básníkův v hojném vkládáů
moralisujícího hleďska (viz zde

značeny tím, že zabiraji trojverší
ší' zvláště úvaha o proměnlivosti
však český autor v této skladbě

lovat, a to na osm až devět tisíc
:rt 3450 veršů ve zlomcích, které
ljelují paralelně v ruzných zlom-
) veršů od samého začáiku sklad-

Kto má tako světlá zraky'
by mohlty cěsty poznati,
ande sě každa potrati?

lakž ta trojě věc pomine'
tako i iich sled PohYne.
Ty tři cěsty znáti pílno;
ale že ovšem úsilno
cěstu člověka mladého
zná.o. v rozkoši chovalého,
v toho mysli vešdy blúz'u,
ni jie kdy cěle posúz'u...

A když ten v něčem blúdí'
jenž smyslem vzšelna všě l'udi,
ač sě kde v mých sloviech potknu'
snad mne proň v tom ničs nedotknú;
neb sem přěd ním tako malý

iakž přěde lvem zvěř ustalý
a přěd sluncem voščěná sviečka,
neb přěd mořem mělká řiečka.
Však sem to z mladosti slýchal;
jehož sem sě vždy ustýchal:
tu mysl majú mnozí l'udé,
že tak btzo zle posúdie. . .
V tom řiedko vynde z příslovie:
jedni proto nepochválé,
že ma|úc smysla u mále,
nerozumějúc skládanie'
cuzie slova brzo vzhanie;
druzí také, jež nepřějú'
ti sě snad světle nevsmějú'
vóbec mých slov snad pochválé,
a jakž otstúpie dále,
což najhoršieho vědie,
o mých sloviech propovědie;
ti přiezen maiú na vezřění,
a srdce vždy zloby miení;
obličěi majú pokojný'
a myslcě vždy žádá vojny.
To sě vše bez diva děie:
ktož kak umie, ten tak pěje.
Krt v dobrých lukách rád ryje,

jní

t tamo,

L4.

, radng
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55 vlk na ovcě rád vždy vyje'
téŽ závistlý z z|oby tyje.
Avšak, ač v čem mojě slova
zblúďe' přiezen jest vždy hotova'
což by sprostného viděla,

óo by to svým pláščem zastřěla.
Proto' ktož chce' ten pochválí,
nepřietel _ ten sě oddáií.
lázna ty jístě nechcu dbáti,
chcu zěvně věděti dáti

65 těm všěm, kteříŽ po ěsti stojie
a nečstných sě ničs nebojie,
o králi, čsti seho světa,
ješto v ty časy osvěta.

I ze jmene zvláště, obzvláště _ 4 tamo tam _ 6 přěd strlyslern před rozumem - 7 radný
vědoucí si rady, moudrý _ Io smyslem dosieci pochopiti - 11-13 podle Přísl. 30,|8-20 -

|4 tako taki saětld zraky (ďuá|) pronikaqi zrak _ 16 ande kde _ 17 pomine mirre _ 18 s/ed
pohyne stopa zmizi- 19 pilno důležité _20 úsilno obtíŽné, těŽké- 22 choualéholrychovaného,
vyrostlého _ 23 blúz,u blouďm - 24 posúz,u posoudím, pochopím

26 vzšel vystoupil - 27 ač jestI1žq potknu sě a sloaiech zmý|im se - 30 zuěř ustalý zv1ře
unavené - 3L lsoščěnd vosková _ 34 ustýchal sd ostýchal se, obával se _ 37 příslouie pomluva _

4| brzo rychle - 43 saětle zjevně, do oči _ 44 úbec veřejně - 48 přiezen přizeň, přátelství;
na uezřění na pohled _ 5| myslcě zdrobnělina k mysl - 52: nen1 to vše divné- 59 sprostného
prostého, neumělého _ 65 po čsti stojie usilují o čest, slávu _ 67 seho tohoto - 68 osaěta
lesk, sláva

(RADY  ARTSTOTELOVY )

Poslúchaj mne tuto sada,
toť iest mojě prvnie rada:

Jměj dvór svói po kněžskéj vnadě,
své šlechticě jměj v svéj radě;

s chova1. sě obojětníkóv'
hospodnie čsti prorarlníkóv!
Ti toho jsú obyčěiě:
oko sě jich vešdy směje,
jazyk jmajú vňuž meč v sobě,

10 jenž seče straně na obě.
Z chlapieho řáda nikoli
ijednoho v čest nevoli;
nebo chlap, když jest povýšen,
nesnadně bude utišen.

15 Zlé kolo najviece skřípá'
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nřěla.
rchvá1í,
ilí.
Md,

stojie
ťie,

hotova,

snyslem před rozumem _ 7 radný
- 1l-l3 podle Přísl. 3O'I8-2o -

s kde - 17 pomine mine - LB sled
|ěžké _ 22 ch ot al éh o ly chovaného,
:hopím
h zmý|Im se - 30 zzlěř ustalý zviře
obával se - 37 přisloaie pomluva -
té - 48 přiezen přízeň, přátelství;
: není to vše divné- 59 sprostného
lvu - 67 seho tohoÍo _ 68 oszsěta

ovY)

a,

lkéj madě,
tdě;

v!

)bě,

malý had najviece sípá
a chlápě najviece chlípá.
Aspis slóve hádek jeden,
ten iest tak velrni nezbeden,
jakž nedbá ijedněch kúzel,
hlavu stáhne jako uzel;
když kto kúzly chce jej jieti,
nernóŽe ničse prospěti;
jedno ucho k zemi stulí
a druhé chvostem zatuli,
A iakéž chlap, když bude vyší,
dobřě slyšě, však neslyší.
KteříŽ potok voden bude,
ten sě vždy viece zabude
než která hluboká řěka.
jěžto širocě vytieká.
Takéž chlap, když obohatie,
když sedí' daní neplatě,
dobřě znav' však nepozná tě.
Avšak ktož jmá dobré nravy,
ktoliž jest své viery Pfavý,
nebo ač i pokolenie
některý sbožného nenie:
však jsú dóstojni čstnosti,
když dbajú o múdrosti;
neb najvěčšie šlechta tu je,
kdež smysl nravy okrašluje.
Šlechetný ščěp b1fuá z p|ánt,
když sě starý peň oplaní:
tak z chuzších byvajú páni.
Když sbožie neb smysla nenie,
v šlechtě bude porušenie.

A pakli sě kdy to udá
vtazovati tobě súda,
pro dar nepřěvracuj práva,
jakžjuž pohřiechu sě stává.
Kterúž stranu peniez súdí,
druhá sě naprázdno trudí,
nejeden sě tiem oblúdí.
Buď lehek ploti chudému,
protiven buď protivnému;

45

išen,
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nenieé nikde tako tuhý
chceš-li, budeš jemu druhý.

Přěd zástupem první byv"j'
svých sě l'udí nepokr;ývaj;
a když tě tu uzřie woji,
tu rád každý tobě sstojí.
Když pastýř přěd vlkem srší,
toho sě stádo rozprší,
ten iest nehoden své vrši.
Potom, mój kněžiče, věz to:-
ač kde dobudeš město,
dobytek, poklad vybera,
všěcky svojě l'udi sbera,
otplacujž každému míle
podlé skutkóv, úsilé.
Juž v službě nýnie otplátka'
že hospodnie milost vrátka,
zle sě brž než dobřě zračí;
jak sě z mračna nebe zmračí,
tak sě hospoda rozpáčí.
Snad jsi chud, že nejmáš dáti?
Uč sě v tom rady chovati:
když dobudeš, tehdy dávaj'
a když nejmáš, oběcávaj.
Lékař vždy jmá čáku k sěči'
pták rád slyší, kdežto skřěčí'
sluha věří slibnéj řěči.

To ti naposled povědě,
jenž k tvéj čsti najlepšie vědě:
v rozkoši sě neobložuj,
u panosti neumnožuj;
ač sě v tom dvém neostřěžeš,
sám sě tiem najviec svieŽeš.
Flodu nedá moklé poIe,
a čest i v rozkoši vóle
nesedí na jednom stole.

JuŽ ti všicku radu krácu,
v jedno slovo sě navrácu:
milosrden buď k nevinnému.

1 sadc posadiv se - 3
- ó: zrádců pánovy cti - 9
důstojeoswí, ířad - L7 chlt
18 aspis jedovaý druh hal
_ 26 takéž stejně - 28 oodt
má vlastrrí maietek _ 36
sbožného z bohatého rodu
rozum _ 44:když se star.ý

49 zstazoaati vYPtavat
_ 56 protiaen nepřátelslqý -

59 přěd zastupem pře

sslol setrvá, vytrvá _ 63 srl
nehoden své mzdy _ 66 kt
k otplata _ 74 brž spíše' r
zachmuřI se _ 76 hospoda
lékař vždy má naději na p

85: já, který vím' co j

si nepočlnei nemírně - 8
uzdnost _ 93 krdcu kÍátím

( S Y M B O L I C

Alexandroaým politic4

otiJečaou aýprat<"lu proti I
s Daiem zlyměnili. symbolic

10
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l srší,

i.

)cl,

lcl,

ědě:

rh,
ka,
.'í;

račí,

dáti?

71,

najviece k člověku svému.
Chovajž wrdě mojě slova'
budeť služba vŽdy hotova
a ve čsti vždy obnova...

l sado posadiv se _ 3 po kněžskéj zlnaťlě pod|e knížecího obyčeje _5 choaaj sě střez se
- 6: zrádců pánovy cti _ 9 oňuž jako _ |L z chlapieho řáda ze stavu poddaných _ L2 čest
důstoienství, úřad - 17 chlápě potomek chlapův (posměšně); chlípci zpupně si vede -

18 asps jedovat'ý druh hada, zmiie - 20 jakž že _ 23 ničse nic, nikterak - 25 zatulí zacpe
_ 26 takéž stejně _ 28 aoden rozvodněný - 29 zabude sá zapomene se, rozbují se _ 33 sedí
má vlastní majetek _ 36 stlé oiery prarsý opravdoý ve své věrnosti _ 37-38 pokolenie
sbožného z bohatého rodu - 39 dostojni čstnosti hodni cti' úcty - 42 smysl moudrost,
lozum - 44:kdý se starý peň oseká - 47 porušenie zkáza, áhuba

49otazozlati vyptávati se,zkoumati_54oblúdí sáoklamese_55 lehekv|1dný'laskavý
_ 5íprotiaennepřátelský _57 tuhý nepovolný, nepřístupný _58 druhý druh, přítel

59 přěd ztistupem před bitevním šikem - 60: neskr'.ývej se před s.rými lidmi - 62
ssrď setrvá, vytrvá - 63 srší bázlivě uťká - 64 rozprší sározprchne se _ 65 nehoden saé zsrši
nehoden své mzdy - 66 kněžiče rrladý kníže, knížecí synu _ 72 nýnie nenl; otplótka zdrob'
k otplata _ 74 brž spÍše, rychleji; zračí sě t*áže se, vyplní se - 75 zmrači sá zamračÍ se,
zacbnuří se-76 hospoda pál; rozpáěi sěrozmysÍ se, odradí se-80 oběcázlaj slibuj -81:

lékař vždy má naději na prospěch z boie _ 82 skřěčí vydává skřek
85: já, který l{m, co je nejlepší pro tvou čest - 86: neoddávei se rozkoši - 87: v pití

si nepočÍnej nerrrírně _ 88 neostřěžeš sá nebudeš se rrút na pozoru _ 9L zlóle volnost, bez-
uzdnost _ 93 hrdcu krátím, krátce končím . 94 naorócu nawádm _ 97 u:rdě pevně' řádně

(SYMBoLIcKÉ DARY DARIovY  A  ALEXANDRoVY)

Alerandrolsým politickým programem bylo připoutání Malé Asie k Řechu. Zamiřil proto
otiJeč'nou oýprazlou proti Perii a střetl se s perským krdlem Dariem. Před bojem sí Alexander
s Daien oyměnili symbolické dary, o nichž pojedntizsá naše ukdzka.

Juž byl vtáhl daleko v zem'u
proti nepřietel'u svému
Macedo, ten opravitel
i své vlasti obranitel.
A kdyŽ příde pověst ta
v perské hrady i u měSta'
tehdy z těch okolních twzí
potočichu posel brzý'
aby sě král Darius střěhl'
Že jeho nepřietel přitiehl.
A když s tiem posel přiteče'
Darius sě velmi leče.
Kak by mnoho příčinnějí'
pokladem, l'udmi silnějí -

neb jmieše královswo dvoje'

zes,
s .
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z nich nadeň mohl jmieti vojě -,
a|e že vŽďy byl pokojen,
že nedbal ijedněch vojen,
tiem proti mu bieše mďejí,
jimžby mohl byti silnějí'
ač by byl srdcě toho,
k ňemuž jmieše l'udí mnoho.
Však nechtě, by sě kto domněl,
by v čem své moci zapomněl,
káza sě všěm hotovati'
chtě nepřátely potkati.
Ajakž brzo provolachu,
tak všickni na vojnu vstachu.

Zaiem sě také potázA'
Alexandru list rozkáza
řka: ,,Král Darius, král nad králi,
jehož sě moci vše nevzdálí,
Alexandru, sluzě svému,
ďetěti obak čstnému,
zpoviedaju milost svoju,
ke čsti radě i pokoju.
Vědě' že jsi po letech mladý,
proňež ještě nejmáš rady'
češeš jablka nedospělá;
varuj sě takého ďela!
KdeŽ ovoce nedospělo,
češeš-li to, tratíš dielo.
Poddals sě v vojenské bydlo'
chovaj sě' b1t neosrydlo!
Ale na jakéž si době,
iež slušie, poslal sem tobě:
uzdu, měšec, mieč okrúhlý,
jež obrorrrrán na všě úhly,
ten sě tvým letóm podobá.
Pakli která tvá chudoba,
měšcě sě jedno dotiežeš,
až s potřěbu vyviežeš.
,{' snad si sě tako splašil,
mníš, by tě nikte neustrašil,
uzdy sě na to dotieže,
vňuž plachý kóň tak tě svieže...
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Alexander listy přěčta'
uslyšav, kaká jest řěč ta'
vecě: ,,Lépe rozuměju,
kak sě ti daři vyprávějú,
tento jsem mieč na to majě,
jenž okrúhlý na všě krajě:
stojíte všickni vidúce,
že jej &žu tvrdě v rucě;
takéž to vězte právě,
ž:e jlů veš svět jmám v svéj opravě.
Tento měšec to lrykládá'
že což váš král má poklada,
skrzě ten móŽte věděti'
že to všecko budu jmieti.
Uzda mi sě hodí k tomu,
kdyŽ juž sadu v jeho domu'
všecko, coŽ jmá, sě rozplení
a jej sviežu vňuž vól léní...

Rozkázav poslóm ta slova,
da jim listy k tomu znova;
potom daři i každého
poďé práva králevského.
Vzemše posli Lsty jeho'
nesu jě přěd krále svého.
Přěčta listy král pohanský'
jěž mu bě poslal král řěčský'
počě sě tomu diviti,
že směl kdy to pověděti
a řka: ,,Jmám svět v svéj porucě'
jakž ten mieč držu v rucě...
Poďvi sě také tomu'
že řekl: ,,Sadu v jeho domu'
vládna všěmi měsry, hrady
v jeho zemízde i onady...
Svym řitieřóm to Íozprávě,
svú korunu na sě vstavě:
,,Však já sem,.. vecě, ,,král nad králi,
mne sě po všem světu báli
vši králové i kniežata,
dávajúce danotzlata.
Kak mu móže to přijíti,s

lovna! vídeň)
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by mohl v takú čest kdy vníti,
jakž by objal mé králevstvo?
Vizte, kaké psal bláznovstvo!..
Řka to, káza poslóm siesti,
uzel maku jemu nésti
a řka: ,,Věz to, pyšné robě,
posieiaju ten mák tobě,
aby věděl, co jmám moci
vlastních l'udí, bez pomoci.
Tu jest ovšem maku mnoho,
ty nemóžeš čísti toho;
tolikéž jmám já vojí,
všudy l'ud sě vňuž roj broií
okolo mne na tři míle;
nenie čísla tej všiej síle.
Tis'úc na jednoho wého
j mám rytieřstva .r,1ýborného.

Kako chceš boj se mnú vzieti,
nemoha té moci jmieti?
Raz'uť, by sě mně pokořě
bral sě zasě přič za moře,
ač zbýru chceš zde hořě;
chtě královstva zde dobyti,
móžeš tam svého zbýti.,,

Alexander tu řěč slyšě,
ande posel mluvi tíšě,
káza uze| rozvázai
i počě ten mák zobati
a svým Řetom udávati.
Každý jeho hrst nachváti.
,,Zobte,,, vecě, ,,moji Řěci,
chcu vem něčso dobrého řieci,
z íehož vám bude všěm radost
a pohanóm v srdci žalost.
Tento mák to znamenává,
že nám bóh iě všě poddává.
Jelikož ho zrn szobete,
když u boju juž budete,
tolikéž pohan pobijete,
v tom sě vám nic nepoměte.
Jakož ten mák zuby zetřem'
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3: Macedoňan (t. i
brzý rych|ý - LL přitet
- |6 nadeň nad něho _

j í m ž o t o . . .  o č -  2 6 n e p
29 pottiza sě uvážil

ale, však _ 35 zpoaiedajt
život, stav _ 44: varuj s.
slušÍ - 47 mieč okrúhlý
doptáš, s měšcem se po

55: (on, t. někdo) s uzd
60 .,:ypráaějú sě vy

_ 65 práuě správně - t
_74l. a ieho svážu jako
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tak zástupy jich všě potřem...
l40 Potom poslóm těm povědě:

,,To jáz jístě,.. vecě' ,'vědě'
že mnoho l'uda lest při král'u;
ale to já velmi chvál'u,
že tak měkké l'udi vodí;

|45 úfaju u bóh, že mi neuškodí.
Jakžto ten mák Řěci zobí,
tak vašeho krále pobí...
Řka to, káza poslóm vstáti
a pepřě jim uzlík dáti'

l5o abv nesli král'u svému.
zpáviedajě tu řěč jemu
řka: ,,Poslals mi maku mieru
a pravě to na všu vieru,
že tolikéž jmáš sqých l'udí;

|55 však o tobě zle sě kl'udí.
Ač jich s tobú jest přěmnoho,
což jest obak do toho,
kdaž jsú měkci vňuž mák zralý
v nichž jmáš v boji statek malý?

1óo Poviz rúče uzla mého:
čímť jest tvrzí maku tvého?
A taká jde hořkost z ňeho,
v ňemž by bylo něčso zlého!
Těch jest zrnec velmi málo,

ló5 však bv o život tobě stálo'
nemohi by jich všěch szobati.
Skrzě to rač znamenati:
máloé l'udí jmám při sobě'
budúť v boji horci tobě!..

3: Macedoňan (t. j. Alexander), ten zvelebitel, vládce _ 8 potočichu vysla!.i (bělrem);
brzý ryc};lý - |L přiteče přiběhl -|2 leče sě lekl se - 13: třebaŽe byl mnohem mocnější
.76 nadeň nad něho _ |8 ijedněch uojen žádrtých bitev 'L9 mdlejí slabši 19-2o tiem ' . .
jímž o to .. . oč _ 26 nepřátely potkati s nepřáteli se utkati

29 potáza sě uvážll 30 rozktiza dal napsati _ 32 aše sě neazdrilí nic neunikne _ 34 obak
ale, však '35 zpol.liedajzl vzkazwji (přízeň) _ 38 proňež a proto; rada moudrost _ 43 bydlo
život, stav _ 44: varui se, a'by tě nezostudil - 45 ale v iakém jsi věku - 46 jež slušie to' co
sluší _ 47 mieč okrúhlý míč kulad - 50: budeš.li míti nějaký nedostatek - 51: měšce se jen
doptáš, s měšcem se poradíš - 52:. a již, kolik potřebuješ, z něho vyjmeš _ 54 nikte nikdo -

55: (on, t. někdo) s uzdou se poradí, uzdy užije _ 5ó: jako plachého koně tě sváŽe
60 ,uj,prdaějú sá vyl<ládají se, mají se vykládat _ 6| jsem majě mám v majetku, držím

- 65 prduě správně _ 66 z; opraÚě ve správě _ 72 sadu usednu - 73 sě rozplení vyplení se
- 74: a jeho svážu jako vola I'íného
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79 ozemše vzavše - 84 směl troďal si - 85 o gorucě v moci, v poručenství _ 90 onad1
tam - 97: iak ho to může napadnouti _ 99 objal zmocnil se - 106 bez pomoci bez ciá po-
moci - lo8 čisti spočítati _ t09 aojí vojsk - L|2 nenie čísla nelze spočítati _ |L9 ač zbýti chceš
chceš-li se zbaviti- t2L zbýti pozbýti

I23 ande kterak' kdÉ, kdežto _L26 udtiaati podávati _l29 oem vám- 131 pohanón
báseň častěji představuje Alexandra iako křestanského panovníka bojuiícího s pohany, srov.
i dále v. L36 _ L34 jelikož kolik - L37 nepoměte sá nezmate, nezmění se - 141 zlědě ..ría-
L45 úÍaju u bóh čte se splynule: úfajubóh _ 146-147 zobí . . . pobi zobou.. . pobijí - 151
zpauiedajěvz\<azuje-L53 a praoě řlkaje_l55o tobě zle sě kl,udí chysta se na tebe z1é
_ L57 obak však _ 158 kdaž když' jestliže - L59 statek pomoc _ L6o túče rychle _ L6L ttltzt
twdší - L63 a ňemž óy jako by v něm _ L69 horcitrořcí

( Bo J  s  v o J sKY  DAR IoVÝMI  U  I s sU )

Jest tu bliz Eufrates řěka,
jěž, slyšu' z rájě v1tieká,
u nieŽ Babylonský vojě
sebla na své bezpokojie.

s Vzvěděv, že ten bliz přitahá'
jenžto na jeho ěest sahá,
hnu sě inhed s toho miesta,
kadyž mu upřiemá cěsta
proti nepřátelóm jíti.

10 Komu sě tu'dálo b1fti,
co iest tu uslyšal brózy,
jedyžto juž hnuchu vozi!
A co jest také uslyšal?
Z šalmějí' z bubnóv zvučný šal.

15 Nejeden tu komoň hrzal,
svú podkovú cěst potvrzal'
kdyŽ sě vznímal,lomě zuby;
a neiedné hlasné trúby
v skalách své zprostřěly hlasy.

20 Tak sě zdáše, by v ty časy
všěcky sě skály sbořily;
taký běchu křik swořily'
taký dieše zvuk pod zořě'
vňuž by sě třásl svět i moře.

25 Tak sě by lrypravil hrdě
všú věcú sílně i wrdě.

Přěd zástupem v samém ěele,
v ňemž pohanská viera velé,
táhniechu vóz osm koní.
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a ti byli všicci broni.
Na tom vozé z|atá škříně'
v ntž lůa|a jich svatyně,
oheň, proňž podlé jich viery
pop mievalčasté ofěry.
S obú stranú toho voza,
jež jich viera i jich hróza'
jědieše dvanácte muží,
jícbžkaždý tej škříni služí,
akaždý jmajě řěč jinú,
rúcho rozličného činu.
Pohanstvo tak za to jmaju,
že ti l'udie neumierajú,
řkúce, že jsú na věky žívi:
avšakž sú v té řěči křívi;
neb řěky i moře splyne'
což na světě, všecko mine,
kromě slov božích jeďné.

Po těch inhed málem dále
patrujúce svého krále,
hlučnynni zástupy diechu,
již |eho rodina biechu,
dvadcěci cis'úcóv plně'
již všicci v hedbábnéj vlně
biechu, u přědrahém rúšě'
jakž takým kníežatóm slušie.
Ti všícci biechu na přědku.
Sám králjďeše na prosřědku'
jenž pro veliké ozračstvo,
pro rozkoš i pro bohatstvo

iědieše na vozě visatém,
a ten veš hořieše zlatem.
Avšak netolik po zlatě,

iímž bě vóz zděIán bohatě
po všěch stranách oba poly,
jakž ojěmi' tako koly'
ale po drahém kamení
dal sě bě v takém znameď,
jakož v té úpravě bylo'
že jho moci nic nezbylo.
Nad vozem pak vz letňú zparu'

ahá,

tá,

tý šal.
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proti slunečnému varu
orlicě bě povýšena,
iěž bě chytřě vymyšlena,
aby pod ňú horkost styďa;
a ta jmieše zlatá křídla.
o vozě pak bez oděďe
jeho bližné přirozenie,
dvě stě junoš výbornějšíctr,
svú šlechtú přirozenějších,
biechu mu přisluhujúce,
obyčeně při ňem súce
s poslušenstvím čsti nemalé
v komorničstvě svého krále.
Ti vždy byďili při dvořě'
majúc péču o komořě.
Avšak napřěd přěde všěmi
kniežěcími junošěmi
diechu spolu iako Stlúpem'
držiece sě s svým zástupem,
dvacěci cis'úcóv poně,
každý u svého komoně,
s drahotú přieliš nemalú
vypraviv sě na přěchvalu
svým oděním i sqým ščítem
i pak přědrahým kuršítem.
A ti vši byli rytieři,
těch komonstvo pod kropieři
bez poz|aty polúzené,
kopie majě neruzené
barbú ot cinobra v7'atu,
ale vlastně rudú zlatú.
Ješčež viece kromě toho
l'uda seho neb onoho
něco málem sprostnějšieho
mějieše l'uda pěšieho,
příčinně v dobrém odění
vňuž ten, jenž všú mocú miení
potkati sě bojem sílně.
Tak ty bě vypravil pílně,
by pro jich moc i pro hrózu
neplotřěl sě lap kto k vozu.
I byl ten sr,yčěj v tu dobu,
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že vždy pojímali s sobú,
což kaké čeledi měli,
kdyžto na vojnu kam jěli.
I vzal byl král téže chvíle
sobě na většie úsilé
máteř i svú sestru, ženu'
na ztátu sobě súzenú;
nechtě, by co v tom byl mina,
pojal bě s sobú i syna,
veza sě také se všěmi
své králové junošěmi,
což jich paddesát vóz táhlo;
vše, Že jmu k boju neníhlo.
A což pak tři sta velblúdóv
a patset mzhóv silných údóv
poklada s ním mohli nésti,
to bylo vždy s ním nalézti.
Zatiemjiná sbroiě vždy šla'
jěž sobě nejměla čísla.

Iužb|tz sebe stáchu dvojě
řěčské i pohanské vojě,
čekajúce s obú stranú
druhého dne světlost ranú;
neb iim bě věděti dáno'
žejakž jutřě bude ráno,
kda sě slunce prosvietí,
tu sě spolu voiem snieti
i dojíti bylo bojě.
Tehdy král Darius stojě
k slym vojem při jedné hořě
mluvi u velí pokořě,
jakž, ktož tu bieše, taký -

leč bohat i chudý - všaký
jeho řěč pokornú slyšě,
an k nim mluvi velmi tíšě,
neby tak srdcě tvrdého,
by nepol'utoval jeho.

,,Slyšte,.. vecě, ,,čstní otčíci,
všie šlechty přědší děďci!
Každý vás svú šlechtu vzvěda,
vzpoměň sě na svého děda'
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z kakéhos pošel poroda.
Nenie tak wrda příhoda,
by té nemohl podržěti,
chceš-li svú šlechtu pomnieti,
kak jest spáčiti dóstojna,
jěž sě nynie děje vojna,
kdežto jest sluha vz hospodu,
vňuŽ mladý zvěř plóve vz vodu.
Neb i posléz vezme škodu.
Takéž to bláznivé robě,
jež mě vzbuzuje proti sobě;
na ňehož nalehu tako,
jakž mne nezbude nikako.
Co je vzpáchal, sami vizte,
jež protívno jest zajisté;
í vás každý div sě tomu,
když sě kto přiečí komu,
jehož sú sě mocní králi
i mocná kniežata báli.
Vzpoměňtež, že ste svobodni,
a tito hostie nehodní,
již sú porobeni vámi.
Pomyslite na to sami
pro svú čest i také pro mě:
ač ny svúi mocú polomie,
čest i sbožie potratíme'
jakž sě vec neopravíme
V vieřě sobě všitci sstojte
i mému sě snu okojte;
nebo sě ten, ač bóh ráčí'
po méj čsti na jěvě zračí:
viděch ve sně řěčské stany'
jěž sú nám, bohdá, poddány,
an ide po nich oheň taký'
ot země až pod oblaky;
a jich král stáše přěde mnu'
chtě cosi mluviti se mnu,
a na ňem zlaté okovy
a plášč aksamita nový;
i postá přěde mnú málo.
Toť mi sě jest ve sně zdálo.
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Ješče viec lepšieho vědě,
ježto vám potom povědě...

on tak ještě mluvě stojí,
až přiteče z řěčských vojí
posel, pravě ty noviny,
že juž řěčské hrdiny
s svým králem i s svú všú rnocú
zasě běžie i dnem i nocú
kromě cěsty v hory, skály.
By křik u vojech nemalý,
ancie sč všickni veselé
a koně přidati velé.
A jakž jim koní přidachu
a přěs řěku sě přěbrachu,
kromě rozmyšlenie všeho,
netbajúc na krále svého,
coŽ mohú vybósti z koní,
to bez cěsty každý honí'
chtě po nich prvé utéci,
mniece, by běŽěli Řěci.
Kam wá, král'u, moc pospiechá,
kdež ti nebude do smiecha?
Kam tak nevěhlasně běŽíš?
Kamo takú zbroju stěžíš?
Za mniš, že by tam utěžal'
za mníš, že by přěd tobú běžal'
jehoŽ jest jeďna péčě'
by ty nezbyljeho mečě?

l už' bttz Saracéni biechu
k městu, jemuž Iskon diechu,
v ňemž králřěčský tehdy bieše'
kdež s svymi vojny ležieše.
Tehdy řěčská strážě pozna,
že pohanswa zbrojě hrozna.
A snadno bieše poznati,
komuž bylo na to ptáti:
neb jich bě mnoho bez čísla'
každý žena bez rozmysla;
a kadyž koii hnáchu'
jakŽto mhla bieše ot prachu.
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Sehna jězdec s strážě náhlý,
pravě, že pohani přitáhli.
Tu křik sprostřěchu veliký,
odění chce rád všeliký;
a jakž který panošě slóve,
tak toho pán jeho zóve:
on Radvana, sen Mladotu,
a sen Jana, on Radotu;
on spalnieř juž ra sě vleče
a sen potřěbuje mečě,
nánom jlž že|eza.btrue,
a sen tepruv vsýpá brně;
některý juŽ vzpiná pláty
a sen iuž drži ščit zLaý;
onen juž seď na koni,
a sen dospěv' oř juž prohoní.
Druh druhu koně přidává
poďé vojenského práva.
Za ma|ý čas pohověchu,
až vši zajedno dospěchu;
však najprvé král byl dospěl,
a ktož mohl, ten po ňem pospěl.
V tu dobu spolu sě potkachu'
zpořiedivše všichnu svú dráhu.
Král řěčský náprvé vzváza
a všěm sqfm téže rozkáza;
rytierswo sě o ňem shrnu.
Tu k nepřátelóm poprnu,
jakžto koli vlk zamrlý,
jenž pro hlad owěsí krli,
za nimž lační ščenci tekú,
hladem sotně nohy vlekú,
potekú za nim mlaščiece,
přijiesti sě ráď chtiece;
a kdeŽ uzřie stádo v poli,
vysunúce sě na ňe s dolí.
Takž vlku přibude síly
a ščenci mu budú číli;
a jakž sě k stádu připrne,
každé skotě strachy Strne,
nesmieti sě bude hnúti
ani kamo poběhnúti.
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Jakož vlcie činie stádu,
tak Řěci v pohany spadu.
Král pohanský by tiem vztizen;
uzřěv to, že jest oblúzen,
otstúpi ho všě nádějě,
nevědieše, co žív zdějě;
tak sě bieše hrozně ustrašil
a k tomu vešken l'ud splašil,
počě sě stavěti ochotně,
že strachy mluvieše sotně!
Náhlost sě ničemu nehodí;
ktož sě s krotkost,ú obchodí.
nad nepřátely vévodí.
Avšak sě domysli toho,
majě viece l'udí mnoho,
a řka: Jakž nastúp'u na ně,
osadě jě v každé straně,
polom'u jě bez pakosti. . .
Dobřě bě umysliltako,
ale však sě sta iinako;
nebo ktož sám sobě hřímá'
tomu búřě nic negtjímá,
leč bud' léto, leč bud' zima.

Juž na špici právě stáše
král řěčský' kdeŽ bojě čekáše,
zpořiediv každého k tomu,
v kterém křídle býti komu,
a sám přěd zástupem v čele
k bojovi hotov dospěle.
Podlé ňeho s pravé strany
biechu vítězi stav'ani:
syn Permenióv Nikanor,
a jeho bratr Folykanor,
za tiem Cenos, Ptolomeus,
Perďkas, Klitus, Tydeus.
To všecko junošě miadé
a každý zástupem viade.
Po těch pai< na levéj straně,
kdež počátek každé ráně,
Permenio bieše posiaven,
požitý muŽ, však nezbaven;
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za tiem ieho syn Filota.
To pak bieše lepšie rota.
Tu bieše Antigon, Kraterus
a po těch vítěz Severus.
Jakž ti prav'u' to ti biechu,
j ež zástupy vládniechu.
Tehdy král kopie dosáhna,
malečko ořě povztáhrra,
své šlechticě upomanu;
zřě nánu i na s'ú Stranu'
chtě poznati jich útrobu,
kto s ním miení v tu dobu;
neb co které srdce miení,
v kteréj vóli neb ve chtění,
to vše znáti na vezřění.
Pány prosbú ochocuje
a chuzším dary sl'ubuje.
Za ttem malečko postojě,
prvé než dojědú bojě:
,,Ktož ste,.. vecě, ,,sěm pozváni,
chuzšie panošsťvo i páni,
vaši dědové i přědci _
rozliční sú na to svědci _
jsú nepokoj vešdy střěli'
proňežto jsú i čest vzěli;
A jakŽ jsú byli dědové,
takež bud'te i vnukové,
každý na svój rod vzpomana.
Dnes vám jest čest v rucě dána,
ač jedno budete chtieti
svú šlechtu i rod pomnieti.
Dnes jest juž čas přišal toho,
jehož sem žádal přěmnoho,
dnes nepokoj bude krácen
a vás každý pobohacen;
mně dobrého slova přějte
a sobě vše sbožie měite!
Patři každý nány vojě,
kakt' sě uzlativše stojie!
Snad jsú sě na jhru vybrali,
a ne proto, by boj brali?
Vizte, kakt' na nich zlato hoří,
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pro ňežto dnes budú v hoři,
kdyžto pro kořist jě svlačie
a koňmi jě náhy stlačie.
Kakt' stojie sebe širocě!
Viz'u, že sú na poskocě'
Což mluv'u, dobřě poznáte,
až skrzě jich ščíty zlaté
železná kopie proskočre
azjich srdcě krve utočie.
Ješče bych k vám mluvilviece,
aie strach, že poběhnú k řěcě.
Pospěšmyž - juŽ ti sršie,
dřieve než sě pryč rozpršie!..
Řka tak, kopie navrže,
spade v nepřátely brže,
než kdy kánren vrhú z praka.
Taký křik i hróza taká
by u vojech stranú obú,
jakož sě zdáše v tu dobu,
by sě juž vesvět bořil.
Taky sě tu křik bě swořil,
ande koni v tieskni řehcú
a meči v oděď skřehcú
ande z lučišt' neiedna střěla
lrynde i z samostřiela.
Nikdy z přievala ijednoho
nespadne kropí tak mnoho!

juž bě trub nic neslyšěti,
pro prach nebě neviděti.
Tehdy na prvniem pohnání,
kdež lepší stáchu pohani,
kdežto sě korúhvy stviechu,
kdež sě ščíti zlatem lsknieclru,
tam sě král řěčský oboři,
vznírnajě sě na svérn oři,
patřě' by sě čstný nahodil,
jehož by sě kopím hoďl.
Sta sě mu čstná příhoda,
potka jej syrský vévoda,
Aretas bě menova'ný,
najlepší mezi pohany;
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ten jmieše na helmě kámen
PFoP, jenŽ svietí vňuž plamen.
Ten potka krále řěčského;
prvú ranú kopie svého

405 prosřěd ščíta sě ho hodi,
zetřě kopie, však neuškoď.
Král sě mu brzo oplati
a rychle mu živótka ukráti;
neb jakož jej rychle potka'

41o nejmě přěd ním živótka:
ščít' pláty' brně jmu protče,
on spade, kóň sě mu potče'- 
v samém srdci kopie přěkla;
ten prvý jide do pekla.

(Vynechtino zde 161 oeršú, a nichž se podrobně ličí kruté boje jednotlixců')

Juž bieše neznati trávy
z|,ldí tu pro potok krvavý,
jakŽkaždý dól krv'ú natekl
a druhde sě prach krv'ú spekl:
avšak viece s oné strany,
otňadžto sěkli pohany.
By zástup pohanský řiedek,
obráti sě týlem v přědek.
Za ma|ý čas přiě poběhu
tam k eufrateskému břěhu;
kakž jich koli mnoho bylo,
však k sěči jich málo zbylo.
Macedonský král to vida,
jako sě jmu moci přida;
uzřěvše to také Řěci,
vsěkú jě i zbodú v pleci.
Kdež rneě i nejedna střěla,
kdež ležie ubitá těla,
tady hnáchu bez rozpači.
Ach, co sě tu čsných těl stlači!
Kam sě kto obráti koli,
byly zbitcóv hory, doli.
Nejeden umřěl bez časa:
on juž leží, nohú třasa,
druhý juů, |ežě umierá

MI
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Nadpis: -Issos m,
vtextu Iskon-L bli:
8 hadyž kudy; upřin
15 komoň ,sttň; hrzal
rannl oblohu -24zlň

28:. iak pohansM
b||1_ 34 pop |<něz; aJ

48 mdlem o mi:J.t
zavěšený - 64 oba pt
není nic ncmoŽné -'

z€nswo (pokrevnt) -

85 o komořě o majetr
poně asi _ 95 kuršít <
pokrývka na koně - !
netuzené barbú ot ci
činněro:roclé, s velkor
rodiny - 120: nechtč
(k mezh) pět set me

L37 jutřě rdno z
přědší přednl (předni
nost, rozpomeň se .

vydrŽeti - 158.159:
- L6O az hospodu Pr(
nelgfu1g, stísním _ 1
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a sen ješče dušu sbierá;
některého koňmi tlačie
a po sem sě drobi vláčie;
on leží s zbitú hlavú
a sen Ínra vt'ď zuby v trávu;
on leŽí zabit ot mlata
a semu pak hlava sťata;
on sě iešče žív obracie
a sen juž mra krv'ú wacie;
onomu krev z srdcě teče,

45o seho kóň po sobě vleče;
onomu ut'ata ruka,
sen sě sotně drží luka;
za ostrohu visí mnohý
a mnohému st'aty nohy;

455 mnohý ješče čweřno lazí
a druzí jl:Ž ležíe nini.
Nikdy ote dne prvého
až snad i do dne súdného
ani bude, ni jest byla,

460 jakož tu bn zbiqých síla.

Nadpis: Issos město v Mďé Asii' kde Alexander porazil Daria r. 333; srov. i dďe
v textla' Iskon - L bliz blízko - 3 Babylonský král Darius _ 4 bezpokojie nepokoi, válka -
8 kadyž ktlďy; upřiemd pitmá_ L0 tu ,dálo m. tu událo _ 12 jedyžto když - |4 šal zwk-
|5 komoň kttň1' hrzal tŽá| - L6 potvrzal činil tvrdými - 23: takový zvuk se šířil (šel) pod
ranní oblohu _24tlňuž jako

28: jak pohanská víra přikazuje (srov. v předešlé části poznámku k v. 131) - 30 broni
bl]1 _ 34 pop l<né4 ofěry oběti _ 40 činu způsobu _ 44:. a|e v té věci, v tom se mýlí

48 mdlem o málo _ 49 patrujúce opatruiíce, pečujíce _ 58 ozračstzso nádhera _ 60 zlisatý
zavěšený - 64 oba poly s obou stran_ 67-69: vypravil se tak, že nádhera ukazovala, že mu
nerú nic nemožné _ 70 az zparu ptott horku - 76 o zlozě okolo vozu - 77z jeho blízké příbu-
zenstvo (pokrevní) - 79.. svým původem (šlechtickým) urozenějších _8L obyčeně obvykle -
85 o homořě o majetek, příjmy - 88 jako stlúpem jako sloupoví - 89: dráce se v zástupu - 90
poně asi _ 95 kuršit oblek přes brněrú, zpraviďa kožešinový _ 97 komonstoo koně; kropieř
pokrývka na koně - 98: bez pozlátka nepravého - 99 majě maje (komonstvo ,j7zda,) - 99-100
neruzené barbú ot cinobra ozatú lenačerveněné rumělkou _ LoL olastně skutečně _ Lo6 pří-
činně moclé, s velkou mocí - L|L lap Éro ledakdo _ LLZ szlyčěj obyčej _ LL4 čeled příslušníci
rodiny - 120: nechtě nic opomenouri - L25: vše, Že do boje nespěchal - L27 patset mzhw
(kmezh) pět set mezků -L3L nejměla člslabyta nesčíslná

l37 jutřě ráno átra ráno - 139 oojetn sě nieti bojovlě se utkati _ L43 aeli velihý - 151
přědšipřednl (přednější) _ L52-L53 soú šlechtu ozoěda,azpottaěň sě kdvŽ poznáš svou uroze-
!ost, rozpomeň se - l54:. z jakého isi rodu - 155: situace není tak těžká' abys ji nemohl
vydrŽeti- 158-159: jak je důstojno ii (t.i. šlechtickou urozenost) obnoviti v nyněiší válce
_L60 tlz hospodu proti pánu _ I6L oňuž jako _ 164 vzbuzuje podněcuje, lut1 _ L65 nalehu
nalehnu, stísním _ t66:. že mně niiak neunikne _ l70 přieči sá protiví se - 174 hostie cianci
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_ L78 ač ny polomie píemohou-li nás - l80: takže se vÍc nezmůžeme - 181: věmě všichni vytr.
vejte _ 182: a mým snem se upokojte _ L83 ač jestliže - L84 sě na jěoě zračí zjevně (ve sku.
tečnosti) se splrú - L93 postti postál - 195-L96 aědě...pooědě vím'..poúm

L98 až kďyž., přiteče přiběhl _ 205 ande a onde - 2|| xybósti bodnutÍm vynutiti *
2|7 neuěhlasná nemouďe _ 218: kam takouý zástup vedeš _ 2L9 za zda;by utěžal bys ziska|
- 222 by ty nezbyl abys ty neunild

223 Saracéni o Peršanecl5 protože se líčí boje Alexandra s Peršany iako křižácké
tažení - 226 s aojny (kaojen) s vojíny _ 228 zbrojě zástup _ 234 jakžto jako _235: přihnal
se se stÍážnéhomísta rychlý iezdec - 237 sprostřěchu vydali _ 238 ašeliký každý - 243 spalnieř
ramenní pláty brněrú _ 245 ntÍnom na onom; železa brnie že|ezné brněnt řinčí - 246: telto
teprve na sebe (rychle) obléká brnění _ 250 dospěa isa hotov -257 sě potkac}l utkali se -
258 zpořiedioše saú drtihu spořádavše vojenský zástup - 259 ndprzlé nejprve; zlzzldza uvázal
si helmici (přichystal se k boji) _ 260 téže totéž _ 261: rytíři se shrnuli okolo něho - 262 po.
prnu (A|exalder) dď se do běhu -263 jakžto koli jako; zamrlý zmořený _264 otzlěsi krli
svěsí krk _ 265 ščenci tekú štěřnta, mlaď vlci utíkají - 267 mIaščiece mlaskaiíce _ 268 při-
jiesti sě nasytiti se _ 270 s doll šťastně' s úspěchem _ 273 připrne sá přihrne se _ 274 skotě
dobytče _275.. neodvaŽí se pohnout _277 alcie vtcí-279 ozrúzen (kozrúditi) zarÍnoucen
_28o oblúzen oklamán_ 28| otstúpi opustila_ 282 co žío zdějě (přechod. přítom') co má
učiniti, aby zůstď na živu - 285: počal se rychle chystati (k boii) _ 286 sotně sowa- 287
ničemu k ničemu - 288: kdo s klidem (mírností) jedná _ 29o domysli sě toho pojď tento zá.
m& - 292-294 (přímá řeč): jak je napadnu, obklíčím ie na každé stfaně, přemohu je beze
zttáty _ 299 leč bud, at je

302 zpořiediv určiv _ 305 dospěle úplně - 307 staa, ani stavěni _ 3I7 požitý letttyi tezba.
aen totiž sily_319 rotazástup_322 prao,u pral'ím -327: podlva| se na onu i na tuto
stranu - 328 útroba mysl. _ 329 s nim miení s ním smýšlí (dobře) _ 333 ochocuj e láká, ziskává -
341: boj vždyšířili-343-344jakž...takež jad..,takoví (iak. . .tak)_347 ač jedno jesttže jen-
351: dnes boj bude skončen - 353 dobrého slozla s|ávy _ 355 ndny zlojě v ona vojska (perská)
_ 36I splačie vysvlekou _362 stlačie zdeptaji_ 363 sebe od sebe - 364: viďm, že jsou k běhu
připraveni _ 368 utoěie prolijí - 37t sršie běží _ 373 naz'lrže vyhodil - 374 brže ďíve - 378
jakož takže _ 379 aeszsět (z oeš szlět) celý svět - 38 L p tieskni v tísni - 384 tlynde vyjde, vyléme
_385 ijednoho žádného _386 kropi krůpějí, kapek

389 na pohntiní při útoku - 396: aby ho kopím zasáhl - 4o2 pyrop granát (ohnivý kámen)
_ 4o5 sě ho hodi zasríhl ho _ 406 zetřě rozštipl - 409: neboé jakmile jej trefil _ 4L2 potče sě
klopýtl - 413 přěkla zlomil - 4L4 jide šel

4|8 druhde rrrÍsty - 42o otňadžto odkud _ 433 bez rozpači bezválnání - 436 zbitcózl ubi.
týclr _ 437 bez časa předčasně _ 442: a za tlrÍ7to se vnitřnosti vlekou - 448 kro,ú rsracie |<tev
rvtacÍ - 455 čtz.leřno po všech čtyřech _ 460 zbitých ubitých; síla množsM

(TAŽENÍ Do EGYPTA A LIBYE)

TehdyŽ sě dotáza rady,
obsadi města i hrady;
pokl'udiv všě zemské věci,
počě na větší čest sieci

s do Ejipta přědsě dále.
Pomeškav tu dosti u mále'
tu všu zem'u pod sě pobi.
Zatsem dale přědsě vhlobi

:36



zmůžeme - l81: věrně všichni wtr-
l84 sě na jěaě zrači zjevlě (ve Jku-
lědě vfim '. . povím
-'21l aybósti bodnutim vynutiti -
|-219 za zda;b! utěžal bys ziska!

lexandra s Peršany jako křižácké
tp - 234 jakžto jako _ 235: přihnal
i _ Z38 ašeliký tažd:i _ 243 spalnieř
lže|ezné brnění řinčí _246: tento
totov _257 sě potkachu utkďi se -
i9 ntipraé nejprve; ozzláza uváza|
íři se shrnuli okolo něho _ 262 bo.
zamrlý zmořený _ 264 otoěsi LrIi
67 mlaščiece mlaskajÍce _ 268 bři-
připrne sě přihrne se _ 274 siotě
ozrúzen (k uzrúditi) zafmoucen

, zdějě (přecÍlod. přítom.) co má
(k uoiD - 286 sotně sotva - 287
)0 domysli sě toho poiď tento zá-
r kaŽdé straně, přemohu je beze

stavěni - 3l7 požitý hettý; nezba-
7: poďval se na onu i na tuto
bře) - 333 ochocuje!étká, získává -
, l*) _ zql ač jedno jestliže jen -
ndny aojě na ona vojska (perská)
:be_364: viďm, že jsou k běhu
z vyhodil _ 374 brže dřive _ 378
' tísni - 384 xynde vyjde,vylétne

,0.2 p1rop granát (ohnivý kámen)
jakmiie jej trefil _ 472 potěe sě

či bezváháru _ 436 zbitcózl ubi.
i vlekou - 448 kra'ú r.lracie ktev
; o/c množsM

BYE)

15

do Libye' v zem'u takú'
kdež vzě škodu nejednakú.
Jest ta země všě bez vody,
pusta ote všie úrody,
ani kde v ní ptáček zpievá,
ani kde viděti dřěva,
nikde sledu člověčieho.
ani také zvieřěcieho;
ot horkosti vše v niei polí,
nikde cěsty znáti v poli,
jedno piesek znáti všady
v tei zemi zde i onady.
Král Macedo' když to pozna,
že v tej zemi věc tak hrozna,
nechtě sě však rozpáčiti'
káza sě všěm hotoviti,
jěž chtieše s sobú pojieti'
vešdy tamo chtě dojěti'
kdež pohanská modla bieše;
tu v iednom dubě sedieše
v tei zemi velmi daleko.
Kak tam dojěti nelehko!
Nejednoho zby člověka.
By sic byla mořská řěka'
asi by bylo bez diva:
ande jedno piesek vzp|ývá'
a to ot slunečné vzpá|y
tak sě onen piesek kalí'
mútě sě vňuž moře samo.
A když juž pojidu tamo'
koni idúc cěstu ubichu;
větrové sě obořichu'
rnnoho sto koní uyázltl'
s nimiž i l'udé zaltÍazu
v onom piescě' an sě mútí'
jakž sě lepké moře krútí.
Dřieve než šest dní pominu,
až ztrati l'udu třetinu,
jěž v tom piescě stonuchu.
A když šest dď pominuchu,
a sedmý slunce osvieti,
uda sě mu tu přijěti'

45
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kdežto ta moďa přěbyvá'
u niež l'udí síla b1fuá'
v lesě, ienž Hamon slóve.
Tu kraššie studnicě plóve,
neŽ |u vídal člověk který.
Tu poďé pohanské viery,
ktož chce u té moďy b;iti'
musí z té studnicě píti.
Jest ta toho obyčějě,
žekdyž slunce z hory spěje,
tak sě jejie voda vzvaří,
iakž horký úkrop, tak paří;
jakž slunce v polodne vzmiení,
tak sě ta voda promění,
tak i'útě bude studena,
iakžto ledu nakladena;
a kdyŽ slunce k hořě spěší,
opět sě voda rozřěší,
tu jiej horkosti přibude;
té pakli prvé nezbude,
jeliž bude ku pólnoci,
opět iiej přibude moci,
studenosti jiej přibývá'
vňužto kdý poledne byvá.
Tehdyž král, dav běsu obět,
musi sě vrátiti opět,
kak bě přič přědsě pomienil,
by byt toho neproměnil
posel, jenž sě za ním přibral,
pravě, že sě Darius sebral,
chtě ho podstúpiti bojem.
Káza sě vrátiti vojem,
s nimř chtieše na Muříny,
by nezvěděl té noviny.
Toho sě najviece ubá,
že sě po ňem vojna hrubá
bieše vzbudila v tej chvíli,
doňadžto v Libyi byli'
jěž jdieše l'udu obojú
k strasti, k smutku, k nepokoiu,
k času ovšem ukrutnému,
zajisté přieliš k smutnému.

L dotóza sě
Alexandra s hleď
sě pobi podrobil l
(k' poleti) žbne - 1
poimouti -3L zb3
diviti - 34 ande j

oňuž vtše se iako
lq2Řl lepkavé (Ru
@ z hory\spějew
naplněoá._ 67 Ř l
noci sl|y _74 aňu;
úmysl iíti dále dc
řtny do Aethiopie

( Alext
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fuá,

)ve.
óve,
|ý,
ťy,
'IE,

Pěje,

L dotáza sě rady poraďl se _ 3: spořádav všechny záleátosti země (líčí zde opět
Alexandra s hleďska domácÍho) _ 4-5 sieci do Ejipta bojem táhnouti do Egypta - 7 pod
sě pobi podrobil si-8ohlobi ptonlk|-I3-L4 ani kde ani nikde _14 dřězlo strom _ |'7 polí
$ poleti) žhne - 2L Macedo Macedoňan, t. j. Alexander _ 2? rozptičitd sě váhati _ 25 pojieti
pojmouti- 3L zby pozby| _ 32.33: kdyby to byl mořský proud, nebylo by se aspoň čemu
diviti-34 ande jeilno ale tam jen; azplýad vlní se _35 azpóly úpalu, vedra _37 mútě sě
tlňuž v(še se iako _ 39 ubichu udupali' ušlapali _ 4L uzltizu uvázti _ 42 zahřazu utonuli - 44
lepké |ep|<avé (Rudé moře se naa.ývalo lepké moře) _ 54 studnicě plóoe pramen plyne, teče _
60 z hory|qěje vycháá _ 63 jakž jakmile, kdyfi ozmieni změď (svou dráhu) _ 66: jako ledem
naplněná - 67 k hořě spěší zapadá _ 68 rozřěší sě rozrl7tzle, toztaje _ 7L jeliž až' kdyŽ _ 72
moci sl|y _74 r:ňužto jako _ 75 běsupohalskému bohu' t. j. Jovovi Ammonskému - 77: ačpojal
úmysl iíti dále dopředu _ 8l: chtěje ho bojem napadnouti _ 82 aojem vojskům _ 83 na Mu-
řízy do Aethiopie _ 86 po ňem za ni,rn _ 89 l,udu obojú |idu jich obou (t. j. Alexandra a Daria)

(ALEXANDER v BABYLoNĚ)

( Alexander z:jel do Babylona; jemu na počest pořtidrin rytiřský turnaj. )

To rytierské kratochvílé
postá dosci ďúhé chvíle'
až sám král l'udem pokynu;
takž ta chvíle byvši, minu.
Tehdy coŽ bě měščan přědních
hi jiných pánóv l'udí úřěclních'
pojidu přěd svého krále,
nesúce dary nemalé
se čst'ú dóstojenswa jeho
sbožie onoho hi seho,
iežto člověčiemu oku
l'ubosci dává posoku
ot daróv drahoty všaké,
přěchvalú čsti ne|ednaké.
Zaiem povezu pardusy,
lvy hi mnohé velé štrusy
hi což iíné ptačie sběři
hi přěl'úté divie zvěři,
ješto, kletcěmi lomieci'
řula, své schrány nechtieci.
Což by lepšieho kde jměli
neb co l'ubého vědě[,
ješto by jmu bylo vzácno,
to jmu bě dáti vše lacno.
A to vše v takém veselí'
jakéhož nikdy nejměli'
ot hercóv, ot metcóv všakých'

afi;
zmiení'

tsl,

á,
Ět,

nil,

ral,

10

t5

koju,
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piesnoworóv všelikakých,
iimižto plny uiicě
radosci také hi sicie
hi chutost'ú všaké hudby.
TohoŽ veselé dotud by,
jeliž všěcka ta noc sjide'
toliž l'ud pak domóv jide.
Nikďe nečtem, by tak velé
byvalo v světě veselé,
ani když římská moc svého
volitra krále kterého,
by v tak velikéj radosci
hi v tak přěmnoženéj cnosci
svého ciesařě přijala
neb takú čest pokázala.

A s právem sě jmu to dálo,
což sě jmu jest čsti kde stalo,
že sě vybrav s máiem l'uda
hi pojměv mnoho nekl'uda,
svú věcú tak snažně pílil,
až sě imu veš svět pochýlil.
By bóh uslyšěti ráčil
své křestěnstvo hi to zračil'
by takýž byi českým králem:
úfal bych v to, ž'by za máletn
leč bud, Liwa,leč Tateři,
kakž sú menováni kteří,
Besermené nebo Frusi.
leč nepowrzení Rusi,
přišli by k takéj přípřětě''..
jakž by sě krsta přichopiece
byli svých moď otstúpiece.
Hi to by sě státi mohlo,
ač by to co jtrž pomohl.o,
Že Němci, jř sú zde hoscie
chtie doždaci, by rra moscě
Prazě, jehož bóh snad nechá,
nebylo viděti Čecha:
hi rnohlo by sě brž státi,
by jich bylo nevídati.
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Divž sě, Babylone město!
K divut' jest podoben' věz to'
wój král, přieval všeho světa,
všěch jiných králóv přípřčta,
o řremž Danielem prorokcnr
jest pisáno dávným rokem'
jakož jemu ot póinoci
bylo příti v silnéj moci,
čuž o jednom rozě kozlu
tomu beranovi po zlu
jenžto jmělsilná dva rohy;
ten přěd ním spadl, sehnuv nohy.
TenŽ juž taký hi tak mocný
hi svéj postati pomocný,
Babylo, tvým kraiem bude'
pod nímžto tvá čest probude,
jehoŽto by veš svět žádal,
by sě tomu jedno nadál'
by sstál v té mysli dobrotě'
južto jest proměnil pro tě,
tvému sě sbožú obloživ'
jehož byliest málo poživ'
zradív sě nečstným opilstvem
hi také tiem zrádným smilstvem'
jehož viece nenie poně
nikdie než u Babyloně,
kdežto malého dle mýta
dci mateřú jest neskryta.
Tiem všiem wój král sě oleniv'
by všu moc srdcě lypleniv.

Ale, ač pravdu poviemy'
hi iinde toho něč viemy,
o ňemž by v mlýně co hudli'
snad by pod střěchú oškludli.

Y tejž rozkoši, v tejž ozrači
Alexander myslomrači,
třidcěti dnóv otpočívav'
po svéj vóli tu přěb1Ívav'
by byl jho kto tdy nadtrútiv
nebo kterú válkú mútiv'

loscr

drílo,
italo,
Lda
da,

lit.

il'
)m:
ílern
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bylby velím viece mdlejí'
iímžto sě mněl sa čilejí.

110 A všakž' kak nerad, ztévó|e
musi ven ďeti na pole.

2 postti trvalo _ I2l,ubosci posofra příiemnou past\ru _ 14: velkým oslavným vzdáváním
neobyčejné pocty _ L5 pardusy pardály _ t6 zlelé štrusy ve|iké pštrosy _ 20 řula Íva|a
_24 lacno snadné _27-28.. od kejklířů' od různých tanečrúku' od rozličných hudebrrÍků -
30 také hi sicie takové i iinaké _ 3L chutost'ú lahodou, příjemnosť _ 33-34 jeliž '..totiž až
kdyŽ_40omosc i vwc té

47 pílil přičinil se - 48 pochýlil sě poklonil se - 50 zraěil vkáza|, způsobil - 53 leč bud, , . .
leč at. '. aé - 55 Besertnené tltkotatars\ý národ - 56 nepotzlrzení (t. j. papežem) nesjednocení,
schismatičtí _ 57 h připřětě ke strachu _ 58 jakž takže

70 přiezlal zkáza - 72z pod|e proroka Daniela (kap.8) beran označoval krále medského
a perského' kozel krá'le řeckého, t. j. Alexandra _ 75 přiti přijíti - 76 -77: totř kozlu o jednom
rohu na z|é (na neštěsd) tomu beranovi _8L postati lidu, čeleď _83 probude pronikne-85
Óy kdyby - 86 b9 sstál aby vytrvď _ 88: tvému bohatswí se oddav - 89: jehož nakrátko uŽil
* 90 zradia sá dav se zraditi, ztazela _ 92 poně snad - 94 dle týta za poplatek - 96 sě olenia
zmalátněv - 99 něč néco, trochu _ 100: kdyby se nadarmo, zbytečně namáhali - l0l- oškludli
óy vyhladověli by

|02 o tejž ozrači v témŽ lesku, v téže nádheře - 103 omrači zachmuřil _ 106.107:
kdyby ho byl někdo tehdy napadl nebo ho válkou znepokojil _ |08 oelim mnohem - 109:
čÍm se dorrrúval, že je čilejší - 110: ale přece, ač tterad, z té nevázanosti _ ll1: musil ven
jíti do pole

(DVĚ ÚVAHY)

Ach, světe, kak si obludný
kak jest tvój přiebytek trudný!
Vědě' že vždy péčě nabývá'
ktož na tobě čsti dobyvá;

s mdle posedí na tom stole'
ktož čsti žádána tvém kole.
ochoten jsi na počátcě,
ale však velmi krátcě:
ač kde počátek osladíš,

10 jědem skončenie obnadíš,
podáš sebe s prva lacně'
čest datú otplatíš pracně.
Dobřě slóveš svět, že jsi světel,
že jsi náš zjěvný nepřietel;

15 protivně sě však svět vzýváš'
nebo nevždy světel b1iíváš:
ač sě komu v čem prosvietíš,
tiem jedno l'ud k sobě dřietíš'
jakž brzo člověka vzplodíš,

20 zlého jmu opět dohodíš.

2,

2 taój přiebyteh t
- 5 na stole na stolci
(někdy) -L0 jědem a
s námahou _ 13 a 1.
rlllzýýéLš _ 17: jestliže l
mile člověka povýšíš
o nás se staúš _ 26 p

28 krnet seďak'
ozieti skllzeti - 36 P
opadly běchu spaďy,
nikoho, kdo by je zn
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i vóle

'14: velkým oslavným vzdávánim
y vďiké pštrosy _ 20 řula řvala
úků, od rozličných hudebnÍků -
emnosd - 33-34 jeliž . ..totiž až

il ukázal,způsobil - 53 leč bud,.. .,zmi (t. j.papežem) nesjednoceď,

beran označoval kráIe medského
íjÍn' _ 76 -77: totiŽ kozlu o jednom
Bleď _ 83 probude pronikne _ 85
: oddav _ 89: jehoŽ nakrátko rlžil
|e mýta za poplatek - 96 sě olenia
zbytečně namáhď - Io7 oškludli

3 omraii zachmuřii - 106-t07:
iil - 108 aelim mnohem _ 109:
té nevázanosti - 1l1: musil ven

tní
ldný!
,á,

e.

V tom sě dobřě dáváš znáti,
že nemóŽeš na dlúzě trváti,
co na tobě kde přěb1vá'
i v jedné čsti nepřěb1;ívá.
Zle sě námi, světe, pečeš'

iakžto ptáčkóm pruhla léčeš,
a iakžto róžě brzo stečeš.

Kmet, jenž orai po všě léta'
i jenž robil' ploty pleta,

30 v ony u pokojné časy,
nemohl uŽiti nekrasy'
musiliíti, nesa kopie'
jenžlépe věděl o snopě'
i ten, jenž věděl o cěpu

35 nebo kdy čas vzieti řěpu.
Prázden cěp každý ležieše,
kto by mlátil, nikte nebieše;
ležiechu prázdny motyky
a vzdýcháše vól všeliký'

40 ande nenie kto iím ořě'
nebieše kto hromad bořě
ani křovie kto kopajě;
opadly běchu vŠě stájě,
nebieše žív kto 1ich pleta:

45 přišla běchu Smutná léta.

2 taój přiebytek přebývání na tobě _ 3 aědě vim; péčě nabýzlti dosahuje, dostává starosti
-5nastole na stolci_6 na koleto'1ž štěstěny.7 ochotenlaskav_9 ačkde jestl iže někde
(někdy)-|0 jědem obnadiš otrávíš-11: nabízíš se zprvu lehko, bez obtíží-|2 pracně

s námahou _ 73 a |6 sz;ětel zjevný, zÍejmý, jasný, svltící _ 15: nesprávně se však světem
nazýváš-17: jestl ižeseněkomuvněčemukáŽešsvětl1im-78jednojenidř iet išvábl\-19: jak-

mile člověka povýšíš _23 přěbýad trvale bývá _ 24 i a jedné v žádné_25 ndmi sě pečeš

o nás se staráš - 26 pruhla léčky, tenata - 27 stečeš opadáš
28 kmet seďá'k, poddaný - 3l: nic mu nebyla platna jeho nezpůsobilost (k boji) - 35

azieti sk|1zett _ 36 prázden nezaměstnán, nepoužid _ 37 nikte nikdo _ 40 ande neboé - 43
opadly běchu spaďy, sesypaly sei stdjě obydlí, chaty (pletené, sr. v. 44) _ 44: nebylo vůbec
nikoho, kdo by je znovu zbudoval

( zRADA)

Ten den minu, noc přistúpi
a v staniech lehše zástupi,
pomlúvali řěč rozpačnú'
se hi ono chvil'ú mračnú.

ětel,

.s,

.s,
íš,
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Ande sě z1á věst pronášie
v onom zámutném rozprašě,
kdežto Bessus s Narbazonem,
zavše sě radiece o ňem,
sobě všu noc setky nedal,
chtě vžda, by svój čas uhlédal'

Noc jest děju všemu mátě,
jakžto zisku tako ztrátě;
noc jest zlému čas útratný,
v ňemž udaten jest núdatný;
noc jest, v ňemž sě zlý nestydí,
pobdě, ž, jebo dobrý neviď.
Avšakž často v tej rozpači
mnohý skutek sě otvlačí
poďé l'udského dómysla,
jehožto b;ývá bez čísla;
když juž mní kto, by byl zíščě,
všakž ho strach bude ottiščě,
jakž ten zisk, jenžto mní majě,
otloží' časa čakajě.
Takž ona své děnie dlúhé
doložista noci druhé.

Ta noc byvši hi otjide.
Mezi tiem, jakž slunce vznide,
Bessus šed přěd čstného mužě,
vzmluvi, na Patrona túžě
a řka: ''Král'u, iuž to viz'u,
iehoŽ sě řéci nestyz'u,
že sě sbožně vzyváš králem,
jaks nyníe pokázal málem,
že js' iho slyšěti nerodil
v tom, v ňemž by nám rád poškodil,
l'udem čstně tobú vzchovaným
hi tobě věrně poddaným,
jižto tobě všie čsti přějú
a pro tě vše sdieti smějú.
Ale tito, již sú tací,
již po mršě jakžto ptáci
sěm hi tamo sobú mecú
a zisku ďe všady lécú,
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zdaby ztich kto cuzích uživ
byl tu, kdež byt dřéve slúživ;
hi jest to král'u, bez diva,
ž' sě taký v sujnú řěč vs1fvá'
tobě na našu čest radě -

zle ny jest tak s tobú vadě -

nejmajě sám nikdie Stal'u'
v ňemž by mohlkde skryti hlavu.
Ten pro zběstvo, pro chudobu
sěm hi tamo točě sobú
jakžto tÍest, iam vieter pochýlí'
tam taký člověk sě schýlí.
A|e jáz hi iiní hpáni'
jižto sme tobú vzchováni,
tobě věrní býti musím
hi s tobú všeho pokusím'
k ňemuŽ dobré právo imámn
ž' sě pro tě hi na smrt dámy.
Protož tobě děkujem'
že juž na tobě to čujem'
jaks sě věrně s námi smířil'
když si na ny neuvěřil
tak nevěrné mysli l'udem,
jinž juŽ bezpečnější budem...

V tej řěči minu ta ďeka;
an, čstný kmet, jakž znalčlověka,
potaknu jmu ve všiej řěči'
jakž jest obyčěj člověčí'
jemužto juž příde k tomu,
že nevie, kak řéci komu;
věda dobřě, že řěč kříva,
však jie, kakž moha, pozbyvá.

Ten den opět byv hi minu
zlého zámysla v témž činu,
jenž těmi l'udmi uložen -

a do té noci otložen -

čstnému mužu velmi strastně
ot jeho postati vlastnie.
A juž slunce v svém západě
pošed ne v svéj svyčnéj vnadě,

L
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připřělo sě bě u břěha'
povzdalujě svého běha
budúcie věci zámutkem
hi tak zrádné věci skutkem,
kdežto sluha své hospody
hledal tak přěhrubé škody.
Měsiec také v svém pobězě
vzpieti sě na mořském břězě,
nechtě sě vzdvihnúti z mořě,
vše pro to budúcie hoře
té přěnevěrné prorady'
jiež nelzé juž zb;ýti kady'
takž jakž jest pojíti všemu
vždy k času ustavenému.

Měsiecu sě uda vznítí
a sluncu pod zem'u sníti,
a vojska šla v stanovišče;
sde pak čstný kmet sobě stýščě
seď sám, sqých stanóv střěha,
ande jho každý pobiehá,
kdež sám s sobú vzímal radu
sqých posledních dnóv v západu'
kdež juž čsti miesta nedadie,
seď sám sě s sobú radě;
ale nestatečna rada
iest, kdež spadne ta přievada
ve čsti od svých vlastních l'udí,
tu hi každá myslzablúdí.

Takž přěbierajě řěč mnohú'
sedí mďý král vzdyšě k bohu
a řka: ,,Mocný hospodine,
jehož chtěnie ničs nemine,
ani kto móž lap čso moci,
k ňemuž wé nenie pomoci!
Čím sem, bože, sě dopustil,
že js' na mě těžcě přěpustil
tak rozličných pohub zffety'
ž'sem člověk všie čsti otjatý
ni jmám miesta mezi mými,
jež sem vzploďl dary sqými?

t 1 5
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Ti mi nepřějúce sdravie,
strojie smrt méj staréj hlavě;
a ten mój nevěrný sluha,
jehož sem otial ot pluha,
ten na mě mečě pobrúsil,
a chtě, by jho mnú pokusil.
Která, bože' mojě vina?
Či sem byl v čem právo mina,
že pro mě kto zbyl dědiny
bez ptáva nebo bez viny,
a já súd kdy v čem přěvrátil,
by pro to kto sbožie ztratil?

Či sem kdy komu povolil,
aby kto proň svú krev prolil?
Či sem ten byl, na ňemŽ ktos by
své pokorné núžil prosby
při kterém právě neb súdě,
ajázbyl čso křívě súdě
mirno právo dary bera?
Či plakala vdova která,
zbyvši pro mě svého mužě'
jenžto mi byl věrně slúžě,
a mnú, nepomniece na to,
bylo jí sbožie otiato?
Či sě stalo kda dědicu,
by pro mě stál v smutném lícu,
z svého sbožie jsa lryveden?
Buď těch viece nebo jeden,
což jest bylo mých zem obcě,
\,Tstupte na mě žalobcě,
a já, coŽ sě neoprav'u,
v tom sě s právem své čsti zbav'u
ž'sern byl nečstně život veda;
proč mi žívu b]1íti tehda?
Buďž inhed Bessus udaten
hi ten, jenž jmu iest postaten,
ten s nírn přída, viecež nedli
tiem, což sú zla na mě svedli.
Pakli sem byl pravdy bráně'
držav svój l'ud v věrnéj schráně,
nebyv ni v čemž mysl'ú křivú,
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proč mi tdy nebyti žívu?
Buď ten brže smrtci uživ,
ktoŽ jest iie s právem zasluŽiv. . .,,

2lehše (přech. min.)ulehnuvše_3 pomlúvali promlouvali;rozpačnýbeznadějný,zoufalý-
4mračýnoční-5andeatam; věs tzpráva_6zdmutnýsmutný; t rozprašěvroz t ržce,ve
zmatku - 8 zatše vždy' stále - 9 r.lšu zoc po celou noci setky setkánÍ - L0 by sl:ój čas uhlédal
aby si zvolil vhodný čas

IL děju děnÍ, událostem; mtitě matka - 13 útratný drahý drahocenný - 14 núdatrý
neudatný _ 16 pobdě cítě _ 17 a tej rozpači v té pochybnosti, v tom váhání _ L8 sě otriači
oddálí se - 20 bez ěísla bez počtu, velmi mnoho _ 2L by byl ziščě že by získal - 22 bude
ottiščě oďsttčL _ 23 jakž takže - 26 doložista (duál) oďožili

28 zlznide lryšlo - 30 túžě (přech. přít.) Žaluje _ 35 žes ho neposlouchal - 37, 58
azchoaaný rrychovaný - 43: sern i tam se vrhají _ 44 lécú líčí, nástrany činí - 48 sujný neuži-
tečný, pomlouvačný; z.lsýllti powšti se do čeho _ 5L stau stanoviště, příbpek _ 53 zběstuo
vyhnanství - 54 točě sobú toče se, zmítaje se - 55: jako třtina kam i vítr nakloní _ 57 hpáni
páni _ 60 pokusim zkusíme _ 64 čujem cítíme - 66 na ny na nás, proti nám

69 dieka děkování - 7| potaknu přisvědčil _ 76 pozbývá zbavuje se - 79 uložen ly.
myšlen, připraven _ 82 ot postati zllastnie od vlastních lidí _ 84 a sayčnéj onadě obvyk|ým
způsobem _ 85 připřělo sá zastavilo se _ 86 poazdalujě zdtžujic _ 87 zdmutken smutkem-
89 své hospody svého pána _ 9L a saém pobězě ve svém běhu _ 92 azpieti sá zastavil se -

96 zbýti zbaviti se-97 pojitipřijlti
100 sniti zajiti' zapadnouti _ 102 stýščě sobě naříkaje si - 104 ande a tami pobiehd

míjí, opouští- 105: kde se raďl sám se sebou_ |o9 nestatečný špatný, neužitečný- l10
přieaada překážka _ |I7 lap čso něco _ I19 dopustil sáprovinil se, prohřešil se- I2L pohuba
záiauba, neštěstí _ I22 otjatý zbavený _ 124 z:zplodil povznesl _ 130: aby ho na mně zkusil
- 132 byl jsem mina opomenul jsem

|4o núžilneuž||_ L45 zbyaši pozbyvši- I47 nepomniece na to aniž jsem na to pamatoval
_ 150 o smutném licu smlJterl _ I55 což sě neopraa,u z čeho se neospravedlním _ l58 tehda
tedy - 160 postaten pomocný - L6L nedli neprodlévej _ L64 schrdna ochrana _ |65 křit'lý
ztádný, falešný- 167 brže rychleji, spiše; smrtci dat. (smrtcě zďtob'k smrt)

P o z n á m k y  e d i č n í

Stč. Alexandreida je dochována neúplně v jednom zlomku rozsáhlém a v sedmi malých:
1. zlomek Svatovítský (V) o 2460 verších, Kap. Praž' N 10' fol. l57b-169b z počátku 15.
století - 2. Jinďichohradecký (ř/) o 492 verších, Mus. 1 Ac 53, 3 listy ze 3. desítiletí 14.
století _ 3. Vídeňský (Víd) o 109 verších nesouvislých, Nár. knihovna ve Vídni Series nova
3431, horní část dvoulistí z poloviny 14. století _ 4. Budějovický (B) o 342 verších, Měst.
mus. v BudějovicÍch P 44' 2listy z 1. čtvrtiny 14. století - 5. Budějovickomusejní (BM)
o 346 verších, Mus. I Ac 54' dva listy z té}rož pergam. kodexu jako B - 6. Museiní (M)
o 124 verších nesouvislých, Mus. 1 Ac 58' tři pergamenové prouŽky ze dvou listů z polo-
viny 14. století - 7. Šafaříkův (Š) o so verších nesouvislých (zčásti nečitelných), Mus.
1 Ac 58' tři prouŽky dvoulistí z poloviny 14' století. _ 8. byly nalezeny nové zlomky ostři-
homské, které vydal P. Király' ostřihomský zlomek stč. Alexandreidy, Studia slavica II,
Budapešé 7956' 157 -l84.

Rkpy ř/ a Vid obsahují místa paralelrú k trz, ostatní zlomky úryvky z dalších čásd
Alexandreidy ve Z nezachovaných (V totuLž obsahuje začátek skladby). Rkp ř1 má text ob-
šírnější nežV a představuje jinou redakci' která byla donedávna podle qikladťr Havlíkoqých
pokládána za starší. Znovu to přesvědčivě dokázal V. Janouch (srov. ČMF 27, I94L, 404rĎ.

14t3
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mku rozsáhlém a v sedmi mďých:
Q fol. l57b-169b z počátku 15.
Ac53' 3listy ze 3. desítiletí 14.
:. knihovna ve Vídni Series nova
iovický (B) o 342 verších, Měst.
- 5. Budějovickomusejní (BM)

rdexu jako B- 6. Musejnl (M)
é proužky ze dvou listů z polo-
ých (zčásti nečitelných), Mus.
/y nalezeny nové zlomky Ostři-
Ale:<andreidy, Studia slavica II,

zlorrky úryvky z dalších čásd
k skladby)' Rkp řr má text ob-
'vna poďe výkladů Havlíkoých
ch (srov. ČMF 27, t941,4o4n).

Všechny rkpy (mimo Víd)vydány paleograficky (spolehlivě, ale s nevyhovuiícím přepi-

sem) od Hattďy aPatery (Hat-Pat) r, 188 1. Později na|ezený z|omekVid vydálr F. Menčíkem

vČČtu oa,tsg 9,37I-373.Text t€konstÍuovaný (ne vždy správně) s komentařem F. x. Prusíka

vyšel r. 1896. Nové vydání v pův. pravopise, ale kriticky, s aparátem, glosářem a popisem

rkpů pořídil R. Trautmann, Die alttschechische Alexandreis, Heidelberg L9L6 (Traut).

Náposledy rrydaltranskribovaný text V. Yážný, Alexandreis (Památky 4) Praha 1947 (Vdž).

Literaturu o Alexandreidě, pokud není u Trautmanna a u Jakubce, Dějiny I, 97n,

má A. Pražák ve spise Stč. báseň o Alexandru Velikém, Pr abLa 1945 a V. VáŽný ve svém vydá.

nt (L76-L77); srov. též Fr. Sveikovský, Alexandreida, Čes. literatura 4, L956,119-135. Po-

měrem k německé Alexandreidě se zab1ival znovu L. ZatočL| (K stč. Alexandreidě, sborník

Pocta Fr. Trávníčkovi a Fr. Wollmanovi, Brno L948,446-459), V. Janouch(O poměruAlexan.

dreidy staročeské k Ulrichovi von Eschenbach, VKČSN 1950) a H. H. Bielfeldt v stuďi Die

Quellen der alttschechischen Alexandreis, Berlin 1951 (krit. ref. Jos. Hrabák, Čes. literatura 1,

tósz, zz.qs a U. Johanssen, ZS1Ph 22, |953, L69-L74), Nové textově kritické příspěvky

otiskl Fr. Ryšánek v LF 76 (I), 1953, L2L-L30.

Naše ukázky jsou vzaty zrkpiV,H a B. Následující kritické poznámky obsahu!í pouze

opraw a úpravy t<ritického vydání Vážného. opravy a úpravy textu rkpů, literé přijal

Trautmann do textu aYážný zaÍadt| do sqich poznámek, neuváďme.

Pro pďeografické vydárú Hat-Pat, kritické Traut aVdž nenltřeba dbáti zde růzností
pravopisu rkpů; jen obecně připomínáme, že pozdn1 rkp Z nepíše zcela důsledně d a

má,u jjž většinou přehlasované v i. oboií jsme obnovili, abychom neporušovali jednotu to-

hoto období. Rkp B (a rovněž BM) má v základě pravopis shodný s psaním legend (viz str.

l84-21l),píše yl,yrzaslabičnér,/(vnašíukázce:pylny29,zyrdczie97),asimilovanégdeatd.
(v uašem přepise zde nezachováváme), spolku hi: rkp ř1 se rovněŽ v něčem tomuto pťavo.

pisu blížÍ (na př. v naší ukázce: hyrzal |5' potwirzal |6, pilnye 52 a j,). Oba tyto rkpy píší

přesoě 4 mají nepřehlasované,uazčástt píšíc (ca) zať (H: dwadczieczi czizuczow 52'9o;

B: radofc, 30,39 a j.), coŽ zde ponecháváme jako diďektismus.

( Úvod)

V. 1-68 :  z l .V v.I-68
36.37 chlbí oerš rýmujíci se s oeršetn 36. Lze doplnit: kdaŽ kto co učirú v nově (podle

Guahher a, zs. Kroh 6t L892t 337)

(Rady Ar is tote lovy)

V. 1-99 : zl. V v. 202-300.
3 kněŽskéj] knyeíky V _ 22 chce Trautf ktye Iz, kce Vdž - 83 slibnéj] ||ybny V

(Symbol ické dary Dar iovy a A lexandrovy)

V. 1-169 -- zl.V v.935-LL03
22 jmieše] gmyegefye V, oprazlu žtiddnetrum a sroa. zs. |5_ 61 jsem Ryš]fyeV

(Boj  s  vojsky Dar iovými u Issu)

v. 1-131 : z|, H v. L9-!49 (parďelď k z|. V v. 1188.1280). Z para(e|n(ch 50 veršů
rkpu 7 uvádíme zde předem textové variantn kterých není třeba dále ke kritice textu, podle

/1, abychom ukázďi čtenáři, jak podstatný je rozď1 meá oběma redakcemi.

3 Babytonský ř/] kfál Darius V_ 6 jenžto na ieho čest ř1] jenžna ieho vši čestV _

7 irůed J{ s vojmi Z - 8 upřiemá ř/] upřiemnáV _ 9 proti nepřátelóm ř/] proti Alexan.
dfuI/- 10: Byt sě událo tu býtí V-LI co iest řr] cobyV _L2:když sě hnuchu ottud voziIl
- 13 A co jest řI] A to by V _ L4.z,lučlý H]htoznýV _ 15 Neieden ř1] A nejedenI/_ 18: ne-

i!É
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jedny zubrové trúby V - L9 zprostřěly ří] prostřěly V - 20 Tak ř/] jakžV - 21 sbořily řI]
bořily Z_ 25 by H] bě V _ 27 v samém čele ří] právě v čele Iz- 28 v ňemž Hl jenŽ V _

30 byli všicci ř/] biechu všickni v _ 32 |eža|a H] |ežieše V _ 33 -34 chybějt oe V _ 36 kdež
iich viera i všě hróza V _ 38 iichž Hl jic}:.V _ 43: řkúc: Sú na věky živi V _ 44 avšakž ..
řěči //] avšak .. vieřě Z-45 i moře.čí] moře'vše 7- 48-50 jen: Zatimvozembliz jeďe-
c}lrttV

B0 -131 misto nich je ae V podstatně jiých 24 oeršů:

Málo dále pak přěd těmi
královskými junošěmi
deset tis'úciev v zástupě,
jěž ďechu vši v jednom slúpě.
To vše výborní rytieři
těch komonstvo pod kropieři,
mtiště iich postřiebřena
a kopie všě pozlacena.
Ješčež kromě toho všebo
imějieše l'uda pěšieho
dvakrát tis'úciev třidcěti.
Ti biechu na to poiěti,
aby pro těch l'uď hrózu
neprotřěl sě nikte k vozu.
Bě obyčěi časa toho,
jakože doma nikoho
své čeledi neostavili,
ženn děti, všě pojěli.
A bieše král vzal v tu dobu
matku, Ženu' děti s sobú
a coť mzhóv patset možiechu'
to s ním poklada nesiechu.
Zatiem lehčější l'ud příde'
jenž množswem z čísla vynide.

10 'dálo Váž| da|o ř/, vdalo V _ L4 zwčrýj wzuchzni řI' vzučný Vdž _ 30' 53' 56
všicci] wfficzi .tI' všici Váž .l27 patset] patczet H,patcetVóž

Y . 132-460 : V v. 728L-L563; L725-l770 (k v . L32.L46 paraleloú H v. L50-L64). Vari-
anty z H pto základní text nepoťřebné zde neuvádíme.

l42 jedné] gedny V, gedne ří' jedný Vóž - 187 an jde Ryš] andeV,Vdž - L97 m|uvé
stoj1 Jir, Prus, Ttaut a j.] |togye mluwy Z, stoie m|avt Vtiž _2L7 tak Ryš] tam V'Váž .
235 s sttážě ná}a|ý Ertll |aazye nahly V,s stÍáŽě náh|y (ada.) Prus, sttážě (akus.) láh|y
Výb' Jir' strážě náhlý (apoice k jezdec) Kořínek LF 12' 276,Vdž _ 254 vši) wiychny Z -
257 sě potkacltuV, Hat, Patf potahú Prus, Traut,Vóž (pro rým) - 270 s dolí Geb, Hat,
Vóž| zďo|y V' z do17 Prus (: ze slují) -282 co Žív zďějě (přech. přít.)] zďyegyeV' 3, sg.
Prus, Traut, Vóž (chybně) _ 294 zde aynechdtt. zserš _ 306 s pravé strany řlat, Par] lprawe
|ttany V, v pravé strani l)rzs, Váž _ 3|3 v|ade Trautf wladne V'Vdž - 315 každé ráně]
kazdy ranye V'každý úně Vóž

(TaŽení  do  Egyp ta  a  L i bye )

Y . l-92 : z|. V v. 2143-2234 (k v. 20-37 ' 59.76 paralelní Vid v. 56-9L).
35 vzpéty| |pa|y V' wzpa|y Víd, spá|y Vtiž
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V. l-111 : zl ' B v' L'

56.57 clubí oerš rým

(Dvě úvahy)

v . ý n : z | . V v . t 9
12 datul data 7' dant

(Ztada)

V. 1-168 : zl ' BM'
9 setkY PeI LF 19' 1

SIw.l' 209b



,n,T*.H] i*ž V _ 21 sbořily řl]l-leleV _ 28 v ňemž H] jenž V _Y- 33-34 chybějí ae v _ia, yar:z

(A lcxander v Babyloně)

V. 1-1ll : zl. B v. 178-288
56-57 ch,bt oerš rýmujicí se s a.571, Pelikdn, Ertl doplňují: a což pohan na všem světě

(Dvě úvahy)
y.l-27 : zl.V v.1937-I95!v.28-45 : zl.V a.224L-2258
12 datu] dataV, ďarti Traut,Váž

(Zrada)

V. l-168 : zl. BM v. 178-346
9 set&y Pel LF 19, 1892, 99; Vdž] zzetky BM; sedky (: odpoěinutí) Výb 1, 1258, Geb

Slw. 1. 209b

Súna věky živi V _ 44 avša|<ž . .
jm: Za tim vozem bliz jeďe-

ni.H, vzučný Vdž _ 30, 53, 56az
.6 paralelnÍ H v. L5O-I64). Vari-

e,Ryš] ande V,Vdž _ t97 mluvě,di 
.2I7 tak Ryš] tamV,Vdž -

l:|-.) Prus' sttážě (akus') láh|y
,'Vd: 

. 254 vši) w|ychÁy V _'', '!r.) - 270 s doli Geb, Hat,
!?rec,h. 

přít.)] zdyegye V,3. sg.
Prav_e strany Hat, patl vprawe
lne V,Vciž _ 3ls kažté raně]

lVíd  v .56-9 l ) .
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DALIMILOVA KRONIKA

oblíbenou folmou středověkého literárního projevu byla kronika. Autoři se neobraceli
ke kronikářské práci ien proto, aby zaanamenávali historické události, nýbrž často vystrr-
povala tu snaha zdiraznit některé událostiz minulostivzhledemkurčiqimpotřebámsou.
časnosti. Byla tedy volba určována snahou po aktualisaci historických udá6stí. Svá zpra-
cování i výběr látky naplňovali kronikáři tendencí, někdy oslavnou, iindy kritickou, podle
potřeb své doby a podle společenského určení díla. Přitom se nejednou projevoval i vý-
razný zřete| uměleck1ý' k němuž patřila i volba veršované formy. Počátky t. zv. 4ýmova.
ných kronik nalézáme sice v tvorbě latinské, neivětšího rozvoje však dosahuií ve chvílí,
kdyžuž autoři nepíší jen pro úzký kruh vzdělanců, kdy už nesahají k latině, nýbtžk jazy-
kům domácírn a obracejí se tak i k jiným složkám středověké společnosti. Mezi ně patří
i t. zv. Dalimilooa kronika.

Tímto jménem označujeme tradičně první česky psanou qfrnovanou kroniku, která
byla sePsána v letech 1308-1314 a vypravuje ve sto šesti kapitolách české dějiny od při
chodu Cechů do země až po nastoupení Jana Lucemburského, do roku l31l. Kronikář za-
číná osobním úvodem o vlastním díle a před vypsání českých clějin předesílá v středo-
věhých kronikách užtradiční kapitolu o rozchodu národů při stavbě babylonské věže.
V líčení starších dob českých dějiu přidržuie se Kosmy a jeho pokračovatelů i legend,
nechybě|í však ani zde vlastní přídavky autorovy' zakJádajicí se místy patrně na ústní
traďci. Proti Kosmovi se rozepisuie i o církevně slovanském období naší vzdělanosti a
netají se sympatiemik němu. Jako pramen historický má cenu hlavně v posledních částech,
kde se autol opírá o vlastní zkušenosti; ty jsou v ďle dosvědčeny již v líčení doby brani
borské (|éta 1279-L283).

o autorovi nevíme nic b[žšího, neznáme ani jeho skutečné jméno (označení,Dali-
milova. je ze 17 , století); přes několik pokusů nalézt v někom ze známých osobností autora
kronikn nepodařilo se badatelům podat obecně přijatelný a přesvědčiqý důkaz. Autor
kroniky není jen mluvčírn mocných feudálů, ale všech, kdo se cítíhospodářskypoškozováni
zejména bohaým němec\im měšťanstvem. Proto nejednou otevřeně zdůrazňuie při
líčení děiin hospodářské momenty (kdyŽ na př. vyrýká Václavovi I.,že dává pozemky
Němcům) a přitom uýrazně vyzdvihuje své vlastenectví, pojaté ovšem v duchu feudálním.
Vidí příval Němď do státní i církevní správy a bohatnoucí německé měšéanstvo, vidí,
iak je česká šlechta ochuzována, a to v něm vyvolává na jedné straně nechué a nenávist
k Němcům, zejména k němechým měšťanům, na druhé straně pocit sounáležitosti s čes-
kým lidem; myslí reálně, a právě proto si uvědomuje, že ieho zájmůmje bližší český seďá&
než německý měšťan. V tom smyslu lze mluvit o Dalimilově vlastenectví, které dospívá
k určitému pochopení významu lidor"ých vrstev i proživotfeudálníhopolitickéhocelku;
touto sftánkou svého dila vlastně předjímá některé prvkn které se výrazně projevily
v době husitské. - Nově se dívá i na funkci vladaře; neviď v něm jen suveréna, ale pře-
devším nositele vůle šlechty. Dalimil klade důraz na to, že Stát má být prostředkem k do-
sažení obecného blaha (srov. na př. často citovaný výrok,,obec jest každého ohrada..).
Věrnost vladaře ,,národu.. klade nad věrnost,,národa.. vladaři a naznačuje i možnost
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u byla kronika' Autoři se neobraceli
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I8. DalinLilova kronika rukopis Cambridžshil
(rukopis z poloviny 14. stol .  knihovna Trinity Col lege, Cambridge)
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literatuře.

Dalimilova kron
máIní, na některé tr
a Malé Růžové zat
něiším staročeským
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20. Dalimiloz.;a kroniha - rukopis Lobkoxický s obrázhe;n sxatého Vojtěcha
(rukopis z prvé poloviny 15. sto]. _ Nárocní a universitní knihovna, Praha)
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vzpoury. odpor k němecwí ho vede k traďcionalismu a nechuti k rytířským mravům, jež
k nám přicházejí z ciziny.

Po stránce umělecké vyznačuje se Dalimilova kronika prosým vyprávěcím slohem
a nehledanou dikcí, opl1ývající lídovými rčeními a úslovími. Tradičních básnických ozdob
užívá jen zřídka, a tak představuje epiku směřující daleko méně k ozdobnému slohu než
Alexandreida. Je to dílo uvědoměle tendenční; jeho skladatel má přitom smysl i pro Ža-
iímavost děje. V úvodních částech kroniky je q1iznamná zmínka o cizích látkách v české
literatuře.

Dalimilova kronika měla značný literární význam,a to jak pro svůi vliv, ideovýifor-
mflní, na některé pozdější autory české, jako je autor legendy o sv. Prokopu, Ezopa
a Malé Růžové zahtady, tak pro velké rozšíření. Po celá staletí náležela k nejčte-
nějším staročeským skladbám, jak to dokládá nezvykle velký počet zachovaných rrebo
nepřímo dosvědčených rukopisů s textem stále přepracovávaným; byla take již ve 14.
století přeložena do němčiny, rovněž v rýrnovaných verších. Znovu ožila pak v 1. polor'ině
15. století a byla přepracována v novou) druhou redakci s rozšířením některých míst;
z této redakce byl pořízen v 1. polovině 15. století nový německý překlad prozaický. V 15.
století vznikla pak ještě redakce třetí, na druhé nezávislá, s úpravami spíše formálními.
RovněŽ prozaické Krátké sebránie z kronik českých, vzniklé patrně v době husitské, cituje
z Dalimilovy kroniky ponejvíce místa vlasteneckých projevů národního uvědomění a
národního boje. Veliká obliba, které se skladba těšila v 15. století, jistě lryplývala z toho,
že dílo bylo po ideologické stránce blízké snažení husitské doby. odtud pramení bo-
hatství dochovaných opisů, celých i zlomkovitých; rovněž vydávání této památky tiskem
v důležidch chvílích politického a kulturního vyvoje našich zemi (v období stavovského
povstání r. 1620 vyšlo lrydání Ješínovo, v počátcích obrození vydánr Procházkovo a v první
polovině 19. století - po značných potížích censurních - vydání Hankovo).

Náš kronikář na|ez|brzy pokračovatele a napodobitele, kteří jeho kroniku, snad ještě
před rokem 1326,rozšiři|i o čtyři přídavky' týkající se událostí v letech 1315-1326.

( Ú v o  D  )

Počíná  s ě  k r on i k a  ě e s k á

Mnozí pověsti hledajú,
v tom múdřě i dvorně činie,
ale že své země netbajú,
tíern svój rod sprostenstvím vinie.
Neb by sě do nich které cti nadieli,
své by země knihy jměli'
z níchŽ by svój rod veš poznali,
otkud jsú přišli' vzvěděli.
láz těch knih dávno hledaju
a vešdy toho žádaju,
by sě v to někto múdrý uváz'a|,
všě české skutky v jedno svázal.
A dotad sem toho žádal'
doňud sem toho právě nezbadal,
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že v to sě nikte nechce otdati;
proto sě sám v to drb'u uvázati.

Ale věz, Žeé úsilno jest tuto kroniku psád
žeé drb'u z rozličných jednu shledati.
Neb to za jisté povědě,
Žeé nikdiež cělé kroniky nevědě;
nebé jejie vši písaři nevelmi sú snažni byli'
proto sú jie mnoho opustili,
jedno o svém kraju, a jiného mrilo mluviece,
jiného mnoho opustiece,
někde velmi krátiece
a tiem pravý sled tratiece.

Nalez kroniku u knězě starého v Boleslavi'
ta všěcky jiné oslavi'
a mi jístě vlastiné bojě zpravi'
mnoho neznámého vypravi.
Proto, budeš-li Pražskú neb Břevnovskú kroniku čísti'
tiemto sě právě uiisti'
že na niej jest méňe postaveno'
ale slov úece mluveno.
opatovická, ta často blúď'
ačť viece mluví, však tebú slúď.
Vyšehrazská, ta mi sě najméňe sl'úbila'
najlepšie na Boleslavi byla.
To račtď všickni věděti'
ež té chcu sě podržěti.
Ale nalezneš-li kde co jinak než tuto mluveno,
věz, ež to jest mú vol'ú neproměňeno,
ale jakžto jest tam postaveno'
takežé iest i mnú ustaveno.

Řěči prázdné, jelikož mohu, myšl'u ukráti{
avšak smyslcělý myšl'u položiti,
aby sě tiem mohl každý radějí učiti,
k svému sě jazyku viece snažiti:
neb uslyšav múdrý řěč múdrú múďějí bude'
tužebný tiemto túhy zbude.
!áz tltto sprostně položu
a na to lepšíeho prošu,

55

60

2 daorně pěkně' l
neboť by se od nich ně
sLm_ L9-2o poaědě...n
jenom - 26 tatieceztrt

27n: kronikou na
rqýše str' 61-75), které
o pokračovatele Kosm
podala bezpečnou zpl
37 sl,úbila sě za|1bt|a
jazyh nároď, národno
spŤostt,ě prostě, neumi
já jsem si toho sám vě<
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I

oniku psáti,
dati.

aby pro našie země čest
i pro našich nepřátel lest

55 opravil mú řěč rýmem krásným
a oslavil blaholem iasným,
a ÍIrne tiemto nehanějě
řka: ,,Plete sě neumějě...
láz sě v tom sám dobřě znaju,

ó0 kromě žeť o svém jazycě velmi tbaju.
To mě jest k tomu vzbudilo
i mě k úsil'ú připudilo.

2 duorně pěkně' dobře _ 4 sprostenstzlím zlinie obviňují z neumělosti, hlouposti - 5:
neboť by se od nich nějaké cti nadáli - L4 doňud dokud - L5 nihte nikdo _ 16 a 18 drb,u mu-
sLm-L9-20poaědě,..neaědě povím. ,.nev1m_22: pÍotoz nÍmnohé vynechali_23 jedno jen,
jenom _ 26 tratiece ztrácejíce

27n: kronikou nalezenou v Boleslavi mínÍ snad autor latinskou kroniku Kosmovu (viz
qýše str. 61.75)' které skutečně užíval; ostatní uvedené kroniky je těŽko určovat, snad jde
o pokÍačovatele Kosmovy a jiné kronikáře (viz str. 75-85) _ 28 oslaai převýšila _ 29: ta Íni
podala bezpečnou zprávu o boiích vlasti - 33 na niej na ní - 36 tebú slúdí ok|ame tě _

37 sl,úbila sě zalíbila se - 40 ež Že _ 45 a j. myšl,u mys|lrn, zamýšlÍm, hodlám _ 48 a j.
jazyh národ, národnost; snažiti sě (k čemu) přičiňovati se oč - 50 túžebný dychtivý -51

sprostně prostě, neuměle; položu naplši' složím - 54 lest závist - 55 rýmem veršem _ 59-60:
já jsem si toho sám vědom, ale velrni dbám o svůj národ

( L I BUŠINo  PRoRoCTvÍ )

o L 'ubušinu proročství

Tdy L'ubušě otpovědě
řkúc: ,,To vám beze lsti povědě,
kak koli ste mě uhanili,
kdyŽ ste mě tak potupili.
Z1ý člověk to drbí býti'
kterýŽ pro své dobré dá obci zl1ým užiti.
obec jest každého ohrada,
ktož ju tupí' minulaé jej rada.
Ztratě obcu, neúfaj do hrada,
bez obcě dobude tebe všeliká sváda.
L|e jáz vám své škody nedám z|ým užía,
chcu vám beze lsti raditi.
Radějši byste mohli mój súd ffpěti'
než drbíte zaLaěz silného mužě jmieti.
Lehčějieť tepe ďevčie ruka,
ot mužské rránv bÝvá veliká muka.

užní byli,

l mluviece,

ir Boleslavi,

rovskú kroniku ěísd

bila,

o mluveno,
Iot

'u uluátiti,
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Tu mně tehdy uvěříte,
kdyŽ svého |<nězě za že|ezným stolcem jědúc uzříte.
Bude-li nad vámi cuzozemec vlásti,

20 nemoci bude dlúho váš jazyk trváti.
Túhaé jest každého mezi cuzími
a smutný utěší sě mezi známými.
I(aždý kraluje přátely svými
ijeden múdrý neraď sě s cuzími.

25 Fojmeé k sobě l'ud jazyka svého,
budeé vždy hledati vašeho z|ého,
na váš l'ud bude hledati viny
a svým rozdělí vašě děďny.
Češte své, ač í krastavo,

30 nedaj v své cuzozemcu, ěeská hlavo!
Tomué vy učí ženská hlava,
kde jeden jazyk, tu jeho sláva...

1 tdy teďy' tehdy - 2 beze lsti bez přetvářkn upřímně _ 3 kak koli ačkolri,i kďyŽ _ 5 drbí
musí - 6: který obci pro své dobré uškodí _ 7 ohrada zášita _ 8 minulať jej rada minul se
s rozumem - 1 1: ďe já vám za uškození neodplatím z|ým _ 18: kdyŽ uvidíte svého kníŽete,
jak j1 zaže|ezným stolem-21: kaŽdého mezi cizinci jímá tesknota _28 dědiny dědičné pol-
nosti, statky _ 29 češte češte, pročesávejte, zušlechťujte; krastaao prašivé, nepěstěné; smysl:
své spory si vyřizujte sami mezi sebou

( o  z A LoŽENÍ  PRAHY )

Přěmysl bieše múdré mysli,
on s L'ubušú vše právo zamysli.
Tehdy L'ubušě povědě:
',láz l jedno miesto vědě,
to bude slovútno po světu,
jako slunce v svém osvětu.
Pomněte všickni slova mého!
Vyndeta dvě olivě zlatlej z íeho,
Václav bude jmě olivě prvéj
a Vojtěch olivě druhéj.
Tě ot pokolenie mého
vzendeta až do královstvie nebeského.
Tě to město oslavíta,
a juž pohřebená všu zem'u obráníta.
Stavte město, to vem kážu,
tu kdežto jáz vám ukážu:

25

2 zamysli vymYsl
vzeidou; doě oliaě zla
.9Vticlazs kníŽeVácla
vystoupí, dostanou se

o
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i'ého,
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ýn stolcem jědúc uzříte.
:c vlásti,
rk trváti.
Žími
nými.
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á hlavo!
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_3 kak koli ačkolt,ikdyž_ 5 drbí
tita-8 minulať jej rada minul se
t - 18: kdý uviďte svého knížete,
tesknota - 28 dědiny dědičné pol.
,astaoo ptašivé, nepěstěné; smysl:

:Y )

rysli,
Lysli.

:beského.

bráníta.

u Vltavy pod Petřínem,
kdež tesař činí práh s svýrn synem.
Pro práh městu vzděchu Praha.
Toho města bude veliká dráha.
Neb jako i kniežata i králové,
l'udie silní jako lvové,
proti prahu klanějú hlavu,
aby ju jměli zdrávu,
takéŽ proti Prazě, městu mému;
neb bude čest i chvála jemu...

2 zanysli vymyslil - 6 z stsém oszsětu ve svém zéierú, pro svou jasnost _ 8 zlyndeta (duá|)
vzejdou; dr:ě oliaě zlatiej (duá|) rraútžka na Zjev. LI'4-73 srov. i u Kosmn zde na stÍ. 57
-9Vdclaaknže Václav- L}VojtěchbiskupVojtěch_ 11- L2tě. . .ozendera (duál) ti. . . vzejdou,
vystoupí, dostanou se - 15 gern vám - 19 azděchu dali by jméno - 20 drdha velikost, moc

(DÍvČÍ vÁLKA)

o vá lcě,  ješto d ievky s  mužmi jmiechu

Skoněě svói život L'ubušě,
pohřebu ju ve vsi, jiež diechu L'ubušě.
Po niej jejie knieně válku počěchu
a právě podobnú k smiechu;
neb tomu za právo chtiechu,. . .
aby takéž ďevka zem'ú vláďa,
a mužie sě držěli rádla.
Chtiece své řěči užiti,
jěchu sě hradu staviti.
Dievky hradu Děvín vzděchu
a Vlastu za knieňu vzěchu.
Ta po svéi zemi posla posly
řkúc: ,,Podbímy pod sě ty bradaté kozly...
Neb sě tehdy po pohansku jmiechu,
mužie dlúhé brady nosiechu.
Vecě Vlasta: ,,Která |eží na nich moc?
Zapijfi sě vždy na každú noc.
Když nad nimi svítězímy,
co chtiece z nich učinímy...
Pro tu řěč mnoho sě dievek k Vlastě obra,
na šest set iich sě do Děvína sebra.
Jako holubi letíec z svých kotcóv,

!
eho,
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takež sě dievky bráchu ot svých otcóv.
Když bieše mužóm to brániti,
každému svú dceru bíti,
dvorno iim to bieše viděti
i jěchu sě tomu smieti,
že dievka okročmo na koni jězdieše,
druhá po niej prázdný kóň vodieše.
Mužie z smiecha nemúdrého
dojidu smutka velikého;
mohúc to zlé slovem uhasiti,
i dachu zlému vzhóru jíti.
Snad sú byli nepomněli'
že múdří za příslovie jměli
řkúq Ktož chce v domu škody zb1ýti'
nedaj jiskřě uhlem býti;
neb uhelčasto ohňem býá,
proňž bohatý sbožie zbýruá.

Tak mužie, mohúc slovem obrániti'
i dachu z má|a vojsku býti.
Kněz Přěmysl chtieše toho brániti,
páni řěchu: ,,Pokusmy, co mohú učiniti...
Vecě Fřěmysl: ,,Viděch ve sně ďevku krev ločúce'
v svéj zemi jako vzteklú běhajúce.
Pro ten sen boju sě zemi zlé1ro...
Páni na smiech obrátichu sen knězě svého.

o t  V l a s t i n y  múd ré  r ad y

Když ďevky ot otcóv sě brachu,
a na Děvín sě vzebrachu,
dci otcu na život otpovědě,
sestra bratru to povědě:
''JuŽ já nejsem nice tobě,
každý měj péču o sobě...
Pak sobě sl'úbichu vieru.
Vlasta da jim u piťú srnieru,
aby své tlustosti zbyly
a čerstvy i múdry byly.
Potom jě na tré rozděli
a úřady jě poděli.

ó0
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Múdřějším svój hrad poruči,
v radě jě sedieci zuči
řkúc: ''Ktožti rád sedí v radě,
tené ostojí v každéj svádě...
Krásným sě káza líčiti
a chytréj řěči učiti
řkúc: ,,Tiemto mužóm poleku,
kdežto mocú nedoteku...
Třetím káza s lučišči jězditi'
mužě jako psa zabiti.

o  p r vém d i e vč i em  p l e n ě

Když sě dievky spolu svyku,
na koních jězditi obyku,
jěchu sě země pleniti
a všě mužě pořád bíti.
V div sě dievčie srdcě proměnichu,
proti mužóm jako kámen bychu.
Ijedna přátel nebránieše'
dci na svého otcě vedieše.
Kněz Přěmysl da to všiej zemi věděti'
mužie nevědúc, co tomu sdieti'
neb oděnie nemějiechu,
na iich koďch dievky iězdiechu,
jakž mohúce sě sebrachu,
přěd Děvín sě položichu,
mniec, by dievky měchýřem zabnali,
a mniec, by jich na hradě nedočakaly.
Přěmyslnerodi s nimi jěti
řka: ,,Rod mój drbil by toho škodu vzietj;
neb vědě, že dievčie lsti nemóžem zbýti,
ot nich vem jest pobitu byti.
Ž,by mě u prvém boju pobily,
mój by rod nepřietelé skóro zbili.
Proto s vámi nechcu jíti'
ni vem raz'u S nimi sě sníti..C
Muž;e jeho rady netbachu'
proti jeho vóli přěd Děvín sě brachu.
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Mužie, kdýto hrad uzřěchu,
k dievkám sě tu velmi vzsmiechu.
Kdež Bojiště slóve, přěd Vyšehradem, tu stojiechu.
Dievky, když jě dobřě sezřěchu,
všěcky sě tu poraďvše,
u vieřě sě powrďvše,
pojědu s Vlastú, napřěd mocnějšie
postavivše, v prostřěd múdřějšie.
A když na pol'u stojiechu.
když sě sníti spolu chtiechu,
Masta na koňu k šturmu stojieše,
k svému vojsku tak mluvieše:
,'Dievky, šlechetné stvořenie,
v světě šlechetnějších nenie!
Držte sě šlechetenstvie svého,
dobyvajte sobě mene dobrého.
Buď vám mílo málo úsilé podjieti
a skrzě to věčný pokoj i čest jmieti.
Ač jě nynie potepemy'
věčnú chválu i pamět vezmemy.
Budem sobě mužě voliti,
když chtiece, budem iě bíti.
Budem jako amazonské panie.
Ty sú poručily muŽóm oránie
a samy svú zem'ú vladu.
Ty sú měly s ciesařem Cyrem svádu,
ty šlechetně sú toho ciesařě pobily,
jemše jej v krvi utopily
řkúc: ,,Krev si žádal, tyŽ krev pí,
viec na světě l'udí nebí...
Ty isú sě proti Alexandrovi udatně jměly,
s iinými králi sú sě bíti směly.
Majú toho po světu čest i chválu,
pojměvše u boju prácu malú.
Též vám, panny šlechetné, slušie učiniti!
Nebo dámy-[ sě nynie těmto bradáčóm zbíti,
budú šlechetnými pannamí chtapi smiech pobíjěti,
a viec ny mužie budú za robotné jmieti.
Bí kaŽdá bratra nebo otcě svého,
by sobě mohla dobyri života pokojného.
Lépe by bylo nem čstně zbitu byti,
než těmto chlapóm bradatým na milost jíti!

140
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Bude-li ot nÍís která běžěti chtieti,
hiechu.
!šelrradem, tu stojiechu.
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140

145

věz to' žeť nebude s námi tovarystva jmieti.
A moci-li budem kdy s ňu býtí'
smrti jiej nelzě bude zbýti.
Pakli bude která jata,
jáz jmám sklep plný L'ubušina zlata,
a to vám za jísto prav'u,
že to vše pro vy jednu zvážu...

lab'Ž té řěči brzo přěsta,
ihned sě hnuchu s toho miesta.
A jakŽť na mužě vyniku'
tak všěcky plavecky křiku'
obsuchu mužě ďevěie střěly,
Vlasta mužě oščěpem rozděli.
Dřéve než sqých Vlasta dohna,
sedm lepších oštěpem prohna.

Mlada, Hodka a Svatava,
Radka také i Častava
poďé své knieně vešdy biechu,
dobrodružsky vždy činiechu.
Mužóm do smiecha nebieše,
na tři sta mužóv juž ležieše.
A by tu tak bliz les nebyl,
ijeden z mtlžóv Žív by nebyl.
Na Mastu iieden sě newátil:
nerad bych jiej škopka přěvrátil.

ljieše,

0r
to.
djieti
jmieti.

150

my. 155

160

o  mužském o s t r a beňú  a  o  V yšeh r adě

165

Po póllétu mužie sě ostrabichu,
smolníkóv i koní dobychu;
však dievek bojem podstúpiti nesmějiechu,
ale bliz jich hrad postaviti chtiechu.
Dievky jě dvakrát otpudichu,
až však takto jě přělstichu.
Mužie lséú přěd L'ubušu padu.
Tehdy dievkn vzemše radu,
podjemše sě z svého sboru,
jědu bránit svého dvoru.

170
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Mužie síly sě bojiece,
v L'ubuši lehu, sě tajiece.
V tu dobu Přěmysl s svú radú
připraviv, coŽ slušíe k hradu,
jedné noci vzvede dřěvenr hrad,
|emuž vzděchu Vyšehrad.
S toho váléchu let pět,
až mužóm by úzek svět.
Neb dievky mužóv na hradě neimiechu,
proto sě zrady nebojiechu;
ale ďevky na Vyšehradu biechu.
KdyŽ mužie kam jěti chtiechu,
dievky dievkám pronesiechu;
tak na cěstě dievky mužě ztepiechu.
Také k ženám jdieše Vlastin list,
proňž nebieše sobú ijeden muž jíst.
Neb veliká túha v zemi bieše,
z jednoho slova žena mužě tepieše.
Tehdy mnoho mužóv nalézáchu na|oži
zbodených noži.
Proto mužie v noci stáju
jmieváchu často v hustém háiu,
aby dievěie l'uti zbyli
a životóv neztratili.

234
195

(Vynechdno doanlct oeršů obecné úoahy.)

o  r o z l ičný ch  d i e včí ch  l e s t i e c h

Potom dachu sě dievky na rozličné lsti,
pro něž mužie zbychu své cti.
Uzřěvše, že na Vyšehradě jest veliký hlad'
za příměřím pozvachu jich na svój hrad.
Tu s nimi krásné panny posadiechu,
jenž chytré řěči mnoho umiechu.
Ty diechu: ,,lázbych tvá ráda byla,
by má matka žíva nebyla.
Chtělby ty mě sobě mieti,
musil by jiej život otjieti.
A toé sě móž dobřě státi'
chceš-li jie na tejto cěstě ždáti.
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210 Jmá tú cěstú sama desátá jěti,
móžeš ji s jejie tovaryškami jieti...
Tak nebožátka přělúďece,
zástavu jim zastaviece,
tiem činem mnoho dobrých zbichu,
tak mocnějších nepřátel zbychu.
Pak jedna jednomu skutky zěvováše,
velikú mu vieru sl'ubováše
řkúc: ,,Mrzíť mě v tomto přiebytku býti;
chceš-Ii mój muž milý býti,
chcu ti jáz Děvin' zraditt.,,
I jě sě jeho učiti,
kak jest jim k tomu přijíti.
Když to kněz Přěmysl vzvědě,
tako jim všěm otpovědě:
,,Raz'u vem, nerodťe jim věřiti;
věřte mi, ež vy chtie tiem činem zbiti,,,
Mužie nerodichu jmu v tom uvěřiti,
podlé dievčie rady chtiechu v hrad jíti.
A když juž v onen hrad vnidu,
tu na ně ďevky vynidu:
přěkotem jě všěcky zbichu,
ijednoho neživichu.

o  C t i r a do v ě  z r a d ě

Jeden dobrý ostal bieše,
sobě jmě Ctirad jmieše.
O tom sě jěchu bráti lest.
Sebravše sě dievek šest,
i nalezu jednu radu.
Vzvěděvše, že kl,uďti jěde jednu svádu,
ulíčivše najkraššú ladu,
na jeho cěstě vsadichu ju na kládu.
Tiej dievcě Šárka diechu,
tu za najkraššú mezi sobú imiechu.
Položichu u nie trubicu
a medu velikú lahvicu.
Svázánu ostavichu ju na lesě.
Jednoť Ctirad povleče sě,
uzřě, nali dievka pláče
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a nad ní inhed wan kváče,
jenž snad bieše prorok smrti ieho.
Štoaa toho druha dobrého!
Otáza jie' co by tu činila,
proč-li by tak kvielila?
Vecě: ,,}sem z Óskořína dci toho pána,
i sem ot těch zlých dievek svázána.
Chtiec mě násilím na svój hrad vésti
a k svéj zlobě mě přivésti,
ale jakž qy uzřěchu,
mne svázány tuto otběhu...
Když na dievcě vše|to ztáza,
ssěd s koně, paÍrnu tozváza.
Panna s pláčem jě sě jeho prositi,
aby v niej ráčil všě panny uctiti,
i ráčil ju k ótcu se céú donésti,
řkúc: ,,Nevědě, co sobě sdieti...
Ctirad poďé panny sě posadi,
l'udi okolo sebe zsaď,
i jě sě s ňú medu píti
a v tu trubicu trúbiti.
Po trúbě dievky urozuměchu,
že Ctirada jako u měchu mějiechu.
Dievky tu koňóv podpěclru
a svá lučiščě napěclru.
Jakž na Ctirada vyniku,
hlasem vysokým na ně křiku.
Dřéve než mužie k koňóm dospěchu,
až iě iako ptaky jěchu.
Inhed všěcky l,uďi zbichu,
Ctirada přěd Vyšehradem na kolo vzbichu.
Čertie sě tej věci smějú,
i dnes tomu miestu Šarta aejri.

Tak zbichu toho Ctirada.
Naleze to dievčie rada,
by všú zem'ú Vlasta vláďa,
mužie držěli sě ráďa.
Vlasta sě v zem'u uváza,
na dievkách ptáva potáza,
Dievky jí to právo dachu,
inhed po všiej zemi poslachu
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táče,
rsmrti jeho.
reho!
Ia,

l dci toho pána,
lek svázána.
t'ój hrad vésti
)ri,

u.t '

án,
áza.
ro prositi,
ry uctiti,
onésti,
sdieti."
osaď,

řkúc: ,,Kterýť sě pacholík naroď,
ať sě viec k boju nehoď,
pravý palec mu urúbiti,
a pravé oko vylúpiti,
by mečě nemohl držěti
a za ščítem nemohl by viděti...
Někdy témuž jsú pohani ot žídóv chtěli,
snad sú byly to dievky uslyšěly.
Ač sú to samy zamyslily,
znamenie jest, žeé sú múdré byly.
opět Vlasta tomu z práva chtěla,
to všie| zemi vzpověděla,
by dievka toho za muž měla,
kterémuž by sama chtěla;
u dvora by žena byla'
mužě v ďelo porobila.
S tiem právem svú milost Vlasta všěm vzpovědě
a mír v zemi zapovědě.

o  mužské j  l s t i  p r o t i  d i e v k ám

Kněz Přěmysl, když tu řěč vzvědě,
tajně na snem zapovědě.
I jěchu sě tu raďti,
kak by sě mohli obrániti.
Přěmyslovi vieru sl'úbichu,
u vieřě sě potvrdichu.
Přěd Děvín jězd jěchu sě činiti
a na cěstách díevky bíti.
Naleze to mužská nevěrná rada.
Pozvavše za mírem slovútnějších do Vyšehrada,
mnoho ďevek pohanichu,
za praým mírem cti jě zbavichu.
Ty inhed všu sílu i udatstvo ztratichu,
hanbú sě viec do Děvína newátichu.

o  d ievčie j  smrt i

Když to uslyšě Vlasta l'uticě,
vzřu žaloséú jako nedvěďcě,

!chu,
mějiechu.
hu
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335

všěm mužóm na život otpovědě.
Přěmysl jiej po poslu povědě:
,,K vám sě nevěrú nestyďmy'
neb ju ot vás vždy viďmy.
Byste byly k nám vietu zdržaly,
ot nás byste nevěry neohlédaly.
Ale že Ste vy směly v nevěrný plášček sě odieti,
přějte jeho také jiným pojmieti...
Dievky sě všěcky sebrachu
a přěd Vyšehrad sě brachu,
chtiece jeho mocú dobyti,
všěcky mužě na ňem zbíti.
Mužie proti nim vynidu,
a jakž sě brzo snidu,
Vlasta sě z sqich nemúdřě vyrazi,
mezi nepřátely sě vrazi.
Sedm junochóv sě k niej otda,
jimž ona ni v čem sě nepodda.
Tu ju jejie náhlost omýli,
že mnieše, by za ňú ďevky zbyly.
Když v húšču nemože oščěpem ani mečem vlásti,
tu doiide veliké strasti.
Tu ju noži rozebrachu,
po boju psóm ju rozmetachu.
Když ďevky šípy rozplískachu,
oščěpóv jim jich mlazšie přidávachu.
Plačúc spieše u boj jdiechu,
mužie jě pořád tepiechu.
I(dyž dievek na dvě stě smrti dachu,
jiné sě na běh otdachu.
Dřéve než na hrad přiběhu,
mužie na most vzvoditý po nich vzběhu.
Sěč veliká by na mostě,
a z btány zle tščiechu hostě.
Mužie o tom málo tbachu,
rnocú sě tu v hrad sebrachu.
Tu dievky bratřú pozne'chu
a na ně sílně volachu.
Některé přěd nimi vzklekáchu,
některé sě k nim vlísáchu.
A což kolivěk činiechu,
mužských srdec neuměkčiechu.
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365 Krásná tělcě smrti dáváchu'
přětínaiúc jě s hradu metíchu.
Tak ten veš sbor i pohynu
a ta válka tak i zminu.

2 pohřebu pohřbili; diechu ř1ka7t _ 3 knieně kaěžny (dívky z knížecÍ druŽioy) _ 8 řěči užiti
níti užitek z řeči_ L0 z:zděchu dali jméno; Děvín stál na náwší nad Zlíchovem _ L3 podbímy
pod sě podmaňme si - L7 zapijúť sě opijí se - 20 sě obra odebralo se _ 22 z kotcóo z budek'
z holubníků - 24: ačkoli měli muŽové tomu brániti _ 26 doorno podivné _ 29 po niej za nl _
3| dojidu došti - 36 zbýti zbaviti se _ 39 sbožie zbýzldmajetku pozbývá _ 40 obróniti zameziti
- 42 kttěz kníže - 44 ločúce lokající

50 dci dcen.' otpnědě ohlásila nepřátelsM, vypověděla boj _ 52 tice gic - 55 smieru
pravou, náleátou mÍru - 6I zuči naučila - 63: ten obstojí v každém sporu - 66 poleku po-
ltčím - 67 neťhteku nedosáhnu

Nadpis: o plmě o kořisti - 7o szryku sě zvykly si _ 71 obyku lavyÚy si _ 73 pořtid na.
pořád - 74 z: dh: ku podivu _ 76 ijedna žedná _ 77: dceta šla proti svému otci _ 79 sdieti
učiniti - 86 nerodi nechtěl _ 87 drbil áy musil by - 88: neboť vím, že z dtvéí lsti nemůžeme
vyváznouti - 89 oen vám - 90 ž,by kdyby _ 9L skóro brzo _ 93:. ani vám neraďm utkati se
s nimi - 97 zlzsmiechu sě zača|t se smát - 99 sezřěchu sÍůéďly - 10l: upevnivše si svou věrnost
-l02 pojědu jelry _ LL2 podjieti podstoupiti _ LL4 ač jestliŽe _ 118: ýká se pověsti o válce
penkého krále Kyra se skythskou královnou Tomyridou _ I2L szlódtl spot _ t22 šlechetně
ctně, statečně - L23 iemše zajavše _ L24 tyž pí a ty pij (zesílené) _ L26 jměly sě počÍnďy si;
Alexander Veliký' makedonský kÍál. (356.323 př. n. t.) _ t27 směly odváži|y se _ t28 majú
toho maj|z toho - L29 pojměz:še prdcu vykonavše práci _ L3o též totéž _ L32 smiech pobíjěti
smích si tropiti - |33 ny mlžie nás muŽové _ t36 nem nám - L39:. véz, že ztrat7 svazek s námi
- l40: dostaneme-li ji někdy do rukou - L4l srnrti aójÍll uniknouti smrti - |44 za jísto
prau,u jako 1.istou věc pravím _ L45 pro oy jednu pro jednu kaŽdou z vás1' zotÍžu naváŽlm

|48 agniku vyrazily - I49 plazlecky jako Polovci' bojovný kmen turkotatarský - I50 ob-
ruthu zasypaly

l57: vedly si stále statečně (jako dobří druzi ,stateční dnrhové.) _ |60 bliz blízko -
l6L ijeden žádný_162: na Vlastu se žádný neobráď (neútoěil) _L63 škopka nádobu s pi-
Ém (bych přěz:rdtil l. os. místo obecného podmětu, kdokoli); smysl: nerad by ji byl po-
dráždil

Nadpis: o ostrabeňú o zotavení - 164 sě ostrabichu zotavi|i se - 165 smolníkoa smolných
kabátu, řeménkových krunýřů zpevněných smolou _ |66 bojem podstúpiti (někoho) pustiti
se do zápasu (s někým) _ L72 podjernše sě zdvihnuvše se - L74 mužie síly mužské síly
- t75 lehu položily se _ 178 zsztsede zveď, postavi|i dřěxem ze dřeva _ L79 ozděchu da|t
jméno - L8o oáléchu válčili - L86 pronesiecha prozraďli _ L90 túha zármutek - I9L z jednoho
slotsa pro iedno slovo _ L94.|95 stáju jmievdcha byďili' nocovali - L96 l,uti aóyli unikli
krutosti, ďvokosti

206 chtěl óy ry kdybys chtěl ty _ 2o9 žddti čekati _ 2lo sama desdttž s devíti jinými -
21| jieti chytiti - 2L2 přělúdiece oklamajíce _ 213: nástrahu jim nastrojÍce - 276 skutky zězlo-
tdšedáva\a na jevo lásku - 225:.radirn vám, nevěřte jim (nechtějte iim věřit) - 226 tiem
činem t1m způsobem _ 229 vnidu vešly - 23o zrynidu vyšly, vyrazily _ 231 přěkoten o překot
- 232 nežiaicha nenechaly na Živu

235:, jema počaly klásti |est - 237: učinily rozhodnutí _ 238 kl,uditi szsódu tovnati
pot _ 239 ulíčivše vyzdobivše; ladu panr;ru _ 243 trubicu trubku _ 246:. sortaŽe Ctirad

přitahl - 247 nali I.Íe _ 248 inhed ibneď; oran havtan _ 250 druha dobrého statečného drutra
_253 z Óskořína jde buď o okoř nebo Kokořín _ 258: ode mne svázané tu odběhly _ 259
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ztdza wpta| se - 264. řkouc: Nevlm, co si počíti _ 266 zsadi rozsadil _ 269 urozuměchu
srozuměly, poznaly _ 27o u měchu v pytli - 27L podpěchu poboďy (aby se vzepjalt) _ 273
ayniku vyrazily - 276 až a jtž

2BL: zbichu zabily - 285: Vlasta se ujala vlády v zemi - 286 prdva potdza dožá.
dala se práva (na radě svolané) _ 295 térnuž totéž _ 297 ač jestliže; sú zatnyslily vymyslily -
299 z práua poďe práva - 300 a 305 azpoaěděla,ozpoaědě vyhlásila - 306 zapoaědě tozkaaeÚ
ohlásila

307 ozaědě zvěděl - 308 na snem zapotlědě svolal sněm _ 3|3 jězd (gen. pl.) výpady-
3L6 za mírem za účelem míru

322 azřu zařva|a _ 323 na žioot otpooědě opověděla boi na život a na smrt _ 327 zdr.
žaly ldrže|y - 328 neohlédaly nenaléza|y _ 336 nidu sě sešli se, utkali se - 339 sě k niej otda
r'rhlo se na ni - 347 rozplískachuvyp|ýtva|y _ 348 jich mlazšie je|ich mladšt' učednice, po.
mocnice- 349 spieše spěšně_352: jinésedalyna utěk-354tlzt:oditýzvedaďiazběhuvyběI.tly
_ 356 tščiecha tiskln tlačily; hostě (acc, pl.) cizince - 359 bratřú bratry - 36L azklektichu
začaly klekat _365 tělcě tÍlka-368 zminupřešla'zaš|a

(BoŘIvoJ A svAToPLUK)

ot  Boř ivo iě ,  prvého křeséanského kniežěte

Kněz Hostivít potom snide,
Bořivoi na otcóv stolec vznide.
Tehdy Svatopluk u Moravě králem bieše,
kněz český jemu slúžieše.
Jednú kněz Bořivoj přijěde k královu dvoru,
král mu učiď velikú vzdoru.
Káza jemu za stolem na zemi seděti
a řka: ,,Slušie tobě to věděti,
že neslušie pohanu
za roveň býti křesťanu.
Seď se psy' toé jest wé právo,
ne kněže, ale nemúdrá hlavo,
že netbáš na tvorcě svého,
majě za bóh vyra ušatého...
Kněz to uslyšav sě zapole,
a jahž btzo by po stole,
prosi křsta Bořivoj ot Svatopluka' krále moravského,
a ot Metudějě, arcibiskupa velehÍadského.
Ten arcibiskup Rusín bieše,
mšu svú slovensky služieše.
Ten Velehradě křstil Čecha pÍvého'
Bořivojě' knězě českého'
léta ot narozenie syna boŽieho
po osmi Set po devietidcát čtwtého.
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- 266 zsadi rozsaďl _ 269 urozuměchu
úpěchupobod|y (aby se vzepjati) _ 2?3

dy v zemi - 286 práz:a pottiza dožá-,97.' 
1č 

jestLtže., sú zamyslily vymyslily -
tlědě vyttlástla _ 306 zapozlědě rozkazem

ú sněm - 3|3 jězd (gen. pl.) výpady-

šla boj na život a na smrt _ 327 zdr-
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Když kněz Bořivoj tak stav svój směni,
svět potupiv, v svatost sě proměni.
Almužny veliké činieše
a domy božie stavieše.
Prvý kostel v Hradci postavi'
svatému Klimentu jej oslavi.
Druhý svaté Mařie na Prazě
ot velikých vrat inhed m dtázě.

o t  S v a t op l u k a ,  mo r a v s kého  k r á l e

Tuto mušu do moravské kroniky má|o zajía'
abych mohlk svéi cti i řěči slíčně přiiíti.
Kako jest korona z Moravy vyšla,
pověděé, kako jest ta země k Čechám přišla.
Král moravský ciesařovu sestru za sobú měiieše,
tej velmi násilen bieše;
a proto naň ciesař jide
a král moravský s ciesařem u boj vnide.
Pohřiechu tu král boj ztrati,
žalostívě sě do Velehrada wátí.
Ciesař za lim do země pojide'
král hanbú u púšču vnide
řka: ',Radějí chcu konvršem b1ýti
než králem a s nepřátely sě nebiti.
Proto v lesě přěb1ýváše
a za obyčěj s pústenníčky motykú kopáše.

Po sedmi let král s ďúhú bradú
jěde přěd ciesařovu radu.
Jě sě na ciesařě žalovati
řka:,,Kniežata' račte poslúchati!
Mú mi zem'u otjal bez práva
a má žena jest v jeho dvořě ješče zdtáva.
Ciesař tiej řěči jě sě smieti'
což mnich mluvieše, jě sě přieti'
Mnich tako počě mluviti:
toho chce svým mečem dolíčiti.
Kniežata mnicha neznajiechu,
avšak jemu pověděchu:
''Když si směltu řěč na ciesařě mluviti,

\
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musíš toho sám svým meěem dolíčiti...
Mnich tej řěči počě prositi roka'
ciesař naň vyvrže svého soka.
Pojide ciesařóv sok v okol a zpievajě
a na mnicha nic netbajě.
Mnich dosáh mečě sědacieho,
přětě soku ščít i jej samého.
Ciesař pozvav mnicha do svého dvoru,
jide jemu u pokoru.

Král Svatopluk da sě král'u poznati,
ciesař jě sě ve všem znáti.
Vráti jemu zem'u i královstvie
i da Moravě vše svobodenstvie.
A což by mohl uherské země dobyti'
da jemu moc k svéj zemi osobiti.
V kcátcě ktáťu Svatoplukovi žena snide
a král vojensky na Uhry jide.
Uhři krále tu pobichu
a mnoho mu l'uď zbichu.
Král pozvav knězě českého'
přěd ciesařem postúpi jemu královswie svého.
opět jeho Uhři pobichu
a Moravan mnoho zbichu.
Tiem sě počě král velmi styděti
a hanbú nesmě k sqim jěti.
I jide tajně na púšču
i by do své smrti v tom húšču.
I dnes na tom miestě černí mnišie pějú
a tomu ldášteru v Uhřiech Zabor děiú.

L snide zemřel _2 qsznide vystoupil, nastoupil -3: Svatopluk Velkomoravský vládl
v letech 870-894 - 4 slúžieše slouŽil, byl poddán - 6 azdoru nepříjemnost, projev odporu -
L3 na tzlorcě na swořitele - L5 sě zapole zapálil se, zapýřil se - 16: a jakmile bylo po hostině -
L? prosi Řřsra poprosil o pokřtění _ 18 or Metudějě sv. Metoděj' arcibiskup moravský v le-
tech 870-885 _ 19 Rusín Rus - 20 sloaensky slovansky _ 2L Velehradá na Velebradě;
křstil kšti| - 24: po r. 894 - 25 směni proměnil, zaměnil _ 26 szlět potupizl světem pohrdnuv;
7) suatost v svatého člověka _ 29 a Hradci na Levém Hradci _ 30 oslavi zasvětil _ 3L (kostel)
szlaté Mařie na Prazě tento kostel byl obieven při archeologickém průzkumu praŽského
Hradu r. 1950 v místech mezi dnešním prvním a druhým nádvořím _ 32 na drázě na cesté

33 do moravské kronikg do moravských déjin_34slíčněpěkně, správně _36pozlěděť povím
_ 37 za sobú mějieše měl za manželku - 40 u boj onide dal se do boje - 45 konuršem klášterním
laikem - 48 za obyčěj ze zvyku, obyčeině, stá|e., s pústenníčky s poustevníky _ 56 přieti popitatt _
58 doličiti dokázatt_ 6L když si smělkdyž ses odváŽil _ 63: mnich počal prositi o lhůtu, kdy má
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ilovswie svého.

prokízati pravďvost svých slov _ 64 zlyarže vydal, ustanovil, určil _ 65 okol ohtazené místo'
v kterém se konala ,,sedáď.., souboje _ 67 sědací meě meč vhodný k sedánt' t. j. soudďmu
souboji - 70: pokořil se mu' poddal se v jeho moc - 72: císař se začat pžiznávai ke všemu
_76 osobiti přiv|astniti, připoiiti _78-79: t.ýká se poplenění Moravy Uhry a Arnulfem t.892 -

86 nesmě neodváŽil se - 89 pějú odřIkávají modlitby (je tam klášter. . .) _ 90 Zabor Zobor,
klášter sv. Beneďkta na hoře Sobor, sev. od Nitry

(oLDŘICH A BoŽENA)

o sed lč ie  kn ien i  Boženě

Kněz oldřich o Postoloprtiech lovieše.
Sta sě, když skrzě jednu ves jědieše'
azÍě, že seďská dievka na potocě stáše
bosa i bez rukávóv rúcho práše;

s a sedlka krásná velmi bieše,
a k tomu ovšem styďivé nravy jmieše.
Počě sě jejiej krásě diviti stojě
a inhed ju sobě za knieňu pojě.
Ta knieni šlechetna bieše,

lo sobě jmě Božena |mieše.
Páni jmu z toho za zlé počěchu jmieti.
Kněz vecě: ,,Pání, račte slyšěti:
Z chtapóv šlechtici bývajú
a šlechtici syny chlapy imievajú'
neb ostaralé střiebro šlechtu činí'
a často šlechticě chudoba chlapstvem viní.
Vyšli smy všicní z otcě jednoho
a ten sě čte šlechticem, jehoŽ otec jměl stříebra mnoho.
A když jest tak šlechta s chlapswem smiešena,
bude Božena má žena.
Raděií sě chcu s českú sedlkú snieti
než královnu němečskú zaženll imieti.
Vřeé každému srdce po jazyku svému'
a proto Němkyně méňe bude přieti l,udu mému,
Něrrrkyně němečskú čeled bude jmieti
a němečsky bude učiti mé děti.
A proto bude jazyka rozdělenie
a inhed země jisté zkažente.
Páni, neviete dobra svého,
lajúce mi z malženstva mého.
Kde byste řěčníky brali'
když byste přěd knieňťr stáli?..

r5

šie pějú
r dějú.

Svatopluk Velkomoravský vládl.z nepříjemnost, projev odporu _
: - 16: a jakmile bylo po hostině _
:toděj, arcíbiskup moravský v le-
r 
.- 2L Velehradě na Velebradě;

l! w! noyuoizl světem pohrdnuv;
:t - 30 oslaai zasvětil _ 3l (kostelj
ologickém průzkumu praŽského
nádvořím _ 32 na drázě na cestě
těkně,.správně _ 36 poaěděť povtm
oo boje - 45 konaršem klášterďm
poustevníky - 56 příeti popfuati _
uch počal prositi o lhůtu, kdy má
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Nadpis: o sedlěie knieni o selské kněžně _| o Postoloprtiech oko|o Postoloprt _6 nraoy

mravy- LL jmu mu (jemu) -|3 chlap poddaný sedlák- L5 ostaralé staré- L6 chlapsnan

olní obviňuje z příslušenství k selskému stavu - 17 smysl: všichni pocházíme z Adama - 18
čte sě pok|ádá se, počítá se - 24 přieti přáti.3o z malženstv)a pto manŽelství _ 3L řěčniky
mluvčí _32 přěd knieňú před kněžnou

( o  VLADI s LAvoV I  A  SoBĚSLAvov I )

o t  V lad i s lava '  d ruhého krá le  českého

Pak sníde kněz šlechetný Soběslav,
po ňem by knězem Syn ieho Vlaďslav.
Ten nenásledováše otcě svého,
přietel bieše jazyka němeěského.

s Ten hrďnswa v ničemž nepokázal,
jedno že s ciesařem sě u přiezen svázal.
Ciesař Bedřich Vlaďslava do Řezna pozva,
v Řezně jeho českým králem korunova.
KrálVladislav pod korunú jěda u Prahu,
veda s sobú Němcóv velikú dráhu'
smějě sě k Čechóm počě mluviti:
,,Juž-li věříte, žebez vás mohlsem čsti dojíti?..
Synu jeho počě ta řěč nepodobna sě zdáti,
i jě sě z té řěči zemanóm na otcě žalovati
řka: ,,Nechcu bi;ti dlužen věrú otcu mému,
když viz'u, že je nevěren jazyku svému...
Páni, když to znamenachu,
ku královicu sě sebrachu.
I jěchu sě tu s královicem Soběslavem raďti'
uraďvše sě' jěchu sě královi mluviti
řkúc: ,,Rač svých zeman slovo slyšěti,
a což budú mluviti, neroď řěčníku za z|é jmiei.
Kmetie tebe tiežú, kto tě k tomu snuzil,
že jsi svú moc i čest súžil?
Však smy koruny s ťvým otcem našimi životy boiem dobyli
a sqimi živory smy ciesařovy moci zbyli.
Kakos ty smělžív korunu v Němcích bez nás přijieti'
a tys ji beze všěch dieky mohl u Prazě vzieti?
Když chceš s Němci přěb1vati'
kako sě žív móžeš českým králem nazývati?..
Král déle neda řěčníku mluviti
i počě jim ciesařem hroziti.
Zeměné chtiechu krále inhed zabiti,
ukrry sě' král muši z země jíti.
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lloJa1yecn okolo Postoloprt_ 6 nraÚy
|ák-15 ostaralé staré _ t6 chlapstveí
npi: všichni pocházime z Adama _ 18
v]ženstaa pro manželství _ 3I řěčníky
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35

o t  Sobě s l a va ,  p ř i e t e l e  českého

Po královi syn jeho knězem bieše.
Ten' kteréhož Němcě uzřieše,
k sobě přivésti kázáše
a nos jemu uřězáše
řka: ,,Němče, po světu nesled',
v svéj zemi mezi svými seď!
Po dobrés ot svých nevyšel,
pověz, proč si mezi ctlzie přišel?..
Jiní ot knězě vidúce,
kdeŽ uzřěchu Němcě jdúce,
jako na vlka voláchu,
uši a nosy jim řězáchu.
Ktož jemu němečských nosóv ščít přinesieše,
inhed jemu sto hřiven dadieše.
Po všěch Němciech pověst jdieše,
že Soběslav jich nenávidieše.
Múdrý jemu za dobré jmieše'
že cuzozemcě v zem'u nepúštieše
řka: ,,Dobrý svój jazyk plodí'
nevěrný o svém jazyku neroď
řkúc: Země jest mátě každého,
ktož jiej nepřěje, nemám jeho za šlechetného...
Tkačata sě země české obíjiechu,
neb sě knězě Soběslava stydiechu.

Král sě na Čechy přěd ciesařem jě žalovati,
ciesař jemu káza málo počakati
řka: ,,Pro wého syna chcu všě Čechy zbíti
a v Čechách chcu tě němečským králem učiniti...
Hrabie jeden, tu řěč když o Čechách vzvědě,
tuto tobě já dívně povědě'
nemože do Čech posla imieti,
až muši iednoho najieti.
Soběslav ve mši nemluvieše,
ani kterého poselswie slyšieše.
Posel, chtě knězě brzo zb1ýti,
počě ve mši poselstvie kněz'u mluviti.
Kněz, sě na posla ochek, k bohu vzdeše,
Němec užasna sě zdeše.
Ciesař Čechóm otpověděti chtieše,

45
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ale posla imieti nemožieše.
75 Jeden udatný rytieř sě obra

a s tiem poselstvím sě do Čech ubra
řka: ,,Kto by co tú hrozú bonil?
Však sem často sám na desět honil.
Bude-li mi co chtieti učiniti'

80 a já sě budu s ním bítí...
A když uzřě knězě posel,
sta užas sě ;.ako osel.
Kněz ku poslu bliz postúpi'
z posla dušě strachy vystúpi.

L snide zemřel _ 2: Vlaďslav II. byl synem Vlaďslava I., ne Soběslava - 5 nepokdzal
neukázal _6 u přiezen v přátelství, příbuzenství _7 ciesař Bedřich Fridrich Barbarossa
(1152-1190) - 8: korunovace Vlaďslava II. se konala 11. ledna 1158 - Lo dráhu zástup,
mnoŽství - t3 nepodobna neuvěřitelná, nevhodná _ L5 býti dlužen oěrú b;fti povinen věr-
ností - L7 znarnmacha uviděli' zpozorovali - 22 neroď jmieti neměj _ 23 kmetie tiežú staře-
šinové se táž\ snuzil přinutil -24 súžil zkrátl|, poškodil- 26 zbyli zbavili se; qÍká se So-
běslavova vítězství nad Lotharem u Chlumce l LL26 _ 27 kakos ty směl žítl jak ses vůbec
rnohl odváŽiti _ 28 beze z:šěch dieky bez souhlasu všech, proti vůli všech _ 3L řěčnik mluvčí

39 nesleď nesliď - 4L po dobré pro dobré, pro dobro _ 48 dadieše dal - 53-54: dobrý
rozmnoŽuje svůj národ nevěrný o svůj národ nedbá_ 57:- tu|áci se vyhýbali české zemi-
58 stydiechu sě ostýchali se, báli se _ 59 Árdl Vlaďsiav _ 60 počakati počkati _ 63 z'lzoědě
dověděl se _ 66 najieti najmouti - 69 zbýti zbaviu se - 71 ochek sě obrátiv se s hněviqfm
posunkem; azdeše vzdychl _ 72 zdeše zdechl, zemřel _ 73 otpooěděti lypověděti boj _ 75
obra sě odebral se, vydal se na cestu _ 77: kdo by strašil (?) _ 78: však jsem často jediný
útočil proti desíti - 82 sta užas sě zůstal stát úŽasem *83 bliz bbzko

( s  oBĚ  s LAvovY  RADY  SYNÚM)

Ciesař Soběslavovi vieru sl'ubujě,
a jeho dietky česky otučuje.
Káza sě jima němečsky učiti
a domóv jich nerodi pustiti.

s Když juž málo česky umiešta,
po poslu to vzvěděšta,
že jich otec velmi nemóže.
Vecěsta: ,,Snad bez nájú umřieti móže.,,
I bez otpuščenie sě do Čech vrátista,

10 otcě nemocna zastúpista.
otec jě sě jima mluviti
řka: ,,Chcu vy učiti.
Nemáé nikte nic věrnějšieho
než matku a otcě svého.
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sYNŮM)

1'ubujě,

',

.ieti móže...
vrátista,

Protož věrně chcu vy učiti'
jímž móžete cti dojíti.
Zem,u váma ostavuju,
jazyk váš váma porúčěju,
abysta jej vŽdy ploďla,
v zem'u Němcóv nepustila.
Když němečský jazyk v Čechách vstane'
tehdy našeho rodu všě čest stane.
Neb zradie zem'u i knieŽata'
pro ně bude našě koruna do Němec vzata.
Němciť sě najprvé krotie,
a|e jaL<ž sě rozplodie,
tehdy o svéj hospodě netbajú,
z své zemé pána sobě hledajú'
Bych mohl i po ptáčku vzvěděti'
že budeta k Němcóm držěti,
kázal bych vajú v koŽený měch vloŽiti
a u měšě u Vltavě utopiti.
Neb bych snadnějí vaiú ožělel'
než bych svého jazyka hanby, i mrtev.'ležě, žěIel^.,,
I káza přěd sě zemanóm jíti
i jě sě k nim takto mluviti:

,,lávám děku|u z vašie viery'
neb ste ju ke mně jměli bez miery.
Prošu, túž jmějte k dětem mým'
ačť budú držěti k svým.
Nebudú-lié sqých milovati'
neÍodte o nich nice tbáti'
všie viery k nim prázdni buďte
a knězě sobě oráčě ot pluha dobuďte.
Spieše oráč dobrým knězem bude,
než taký Němec věrně s Čechy zbude.

I tsietu vérnost _ 3 ktiza přikázal; jima (duá|) jim - 4 nerodi necÍ.*ěl - 5-6 umiešta. . .

an:ěděšta (duál) uměli... zvěděli _ 7 aelmi nemóžejetěžce nemocen -9zlecěsta (dláI)

ptavi1l; bez najú (duál) bez nás _ 9 bez otpuščenie bez dovolení odejít, bez rozloučení;

tsrdtista sá (duál) vrátili se _ |o zastúpisra (duál) zastihli _t3nikte nikdo_ 16 jimžtomu'

čím _ 17 otima (dváI) vám _ 18 porúčěju svěřuii (v ochranu) _ 19 plodila (duál) rozmnožovali,

podporovali _ 2| l'lstane vzm.iže se _ 22 stane zaslavi se přestane _ 26 rozplodie sá rozmohou

se - 27: pak neberou ohled na svélro hostitele (pána) _ 29 azaěděti dověděti se _ 30 budeta

k Němcóm držěti (duá|) spolčíte se s Němci - 3| aajú (duál) vás _ 32 u měšě v p'.t.11 - 37

z tlašie aiery za vaši věrnost _ 40 ačť iestliže - 42: nedbejte nic o ně - 46 zbude obstoji
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( o  PŘEMYSLU  oTAKARU  I I . )

o t  d ruhého P řěmys la ,  pá tého krá le  českého

Toho léta král Václav snide,
po ňem Přěmysl jako krásný květ pojide.
Jako róžu prostřěd lúky postavi,
takež bóh českú zem'u Přěmyslem oslavi.

s Krásné nravy ovšem jmieše,
životem hrrtinsftýp 6i"5".
V radě netřěba múdřějšieho,
nikdiež kniežěte ščedřějšieho.
Uměl rozuměti každému stavu'

10 smějě sě' každému pokloni hlavu.
Prvú vojnu na Prusy učini,
z pohan mnoho křeséanóv zěini.

(Ndsleduje líčení jeho bojů s Bazlory a oložka o sehtě nahdčů prošlé Čechami.)

Pak kněz jide na Bělu, na krále uherského,
na svého nepřietele dávného.

15 Kdý Čechy u Stožcě leŽiechu,
hrabie z Crdika a Vejzové na jíezdě biechu.
Na ty Rakúsicě Plavci udeřichu,
a mnoho Rakúsóv zbichu.
Pak Čechy a Uhři proti sobě jidu,

20 o řěku Moravu sě snidu.
Uhři na tom miestě dva dni státi sl'úbichu,
a Čechy za sě ustúpichu.
Uhři své viery nesdržiechu
a té noci na Čechy udeřiti chtiechu.

25 A jakž brzo Moravu přěbřidu'
inhed na Čechy pojidu.
Kněz český na Uhry sě wáti,
jě sě s nimi bojovati.
Róžě naiprvé Plavcě pobi,

30 Boreš uherského krále vozóv doby.
KdÉ ty vozy domóv přiveze,
svatého Jana Křstitele mezi klénoty prst naleze.
Ktož by chtěl ten svatý prst viděti'
na osěcě mohl by jej ohlédati.

35 Tehdy kněz český ctně krále uherského pobi,
mnoho měst a hradóv dobv.

40

L Vóclazl snide z

nrÍaw - 6: byl hrdint
,r,.ýprava do Prus vzi

děiiště biwy mezr ul

Raktisicě Rakušany;

řeky; sě snidu stazill

li slovo - 25 p řěbřidu 1
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lenu il.;

o krále českého

E,
květ poiide.
rvi,
islem oslavi.

u,
lvu.

ú.

tě nahóčů prošlé Čechami.)

rále uherského,

l,

iezdě biechu.
u,

du,

áti sl'úbichu,

:chu.

'by.

loty prst naleze.
lěti'

erského pobi,

Kněz Rakúsy po ženě jmieše,
ottud do mořě všě země držieše.
Potom sě kněz koronova
a tiem svú čest všu osnova.

I Václaa snide zemie| (22. zář1 |253) _2 pojide přišel, rrzešel - 4 takež tak_ 5 nravy
mmvy - 6: byl hrďnského Života (instr. vlastnosti) _ 8 nikdiež nikde - 11: první Přemyslova
qiprava do Prus v zimě L254 -L255 _ L2 zěini učinil - 13: Béla Iv . (L235 -L27o) _ L5 Stožec
děiiště biwy mezi Uhry a Rakušany 26' čewna L260 - |6 na jiezdě na válečné qipravě - 17
Raktisicě Rakušany; Plaaci Po\ovci (bojovný kmen turkotatarslqý) _ 20 o řěku s obou st'an
řeky; sá snidu srazili se v boii _ 22 za sě ustúpichu ustoupiu _ 23 viery nesdržiechu nedodrže-
|lslovo_25přěbřidupřebrodi|i - 29 Róžěpán z RoŽmberka (Vok) - 30 Boreš z Riesenburka - 34
ohlédatijej poďvati se na něj _35 ctně se ctí_ 40 osnooa za|ožtl

o  ČEsKÝcH  PÁNÓV  z LÝCH  oBYČĚJÍCH

Pak sě češčí páni zlých obyčějóv přijěchu,
za kratochvíl v kostky jhrajiechu.
Toho sě sami naši páni přijěchu'
z ňehož dřéve lotróm za zlé jrniechu

s řkúc: ,,To v jiných zemiech lotři činie
a velikým bláznovswím sě vinie...
obyčějě sě zlého přijímáchu
a dobrého nic netbáchu.
Chceš-li sě čstných obyčějóv ty přijieti'

10 hlédai' móžeš-li v kteréj zemi uzřieti,
by cuzozemcě při sobě jměli
a v svú radu jej púščěli.
By vy sě téhož přiiěli'
toho by úžitek i čest jměli.
Ale ot zlého nečstného obyčějě sě přijieti,
to jest, ztratě čstné jmě' z|é jmieti.
A pro z1ý příklad na svój jazyk juž' nic netbajú
a za čest v kostky hrajú.
Tehdy sě jěchu bez popruhóv kláti
a paÍrny jimza dary počěchu chrústóv slátí.
Jěchu sě cuzím paniem slúŽiti,
toho bieše viece, ale mrzí mě mluviti.
Tak páni svú kratochvíl'u jmiechu
a menší zem,u hubiechu.
Neby' kto sě za ptávo postavě,
ni kto českú čest opravě.
Páni kostku, klánie plodiechu
a měščěné s hostmi o nich sě raďechu.

12 . Výbor z české literatury 177



neb měščěné nesmějiechu nikam vyněti,
30 proto jim nemohu déle hověti.

Pan Jindřich a pan Jan v Sedlcu biesta,
Rémunt a Hynek u Prazě svú kratochvíljmiesta.
Ty pány Horníci s měščany jednoho dne iěchu
a životy jim otjieti inhed chtěchu.

35 Toho někteří učiniti nedadiechu,
však jě twdě schovachu.
Juž vidíte, ktoŽ na vysokém stavu jmá výhledí'
a vždy kratochvíl imajě, na radě neseď,
ten má v svú rukú jistú škodu

40 i sobě i svému rodu.
Ta sě hanba šlechticóm nikdy nestávala
a ta příhoda jiným chlapóm vnadu dala.
By chtěli právě to rozuměti,
nedafi by jim v Čechách té moci jmieti.

45 Neustavični jsú časové:
již dnes střiebro dávaií' zajtra budú vrahové.
Chlap svú vol'ú tobě nic nedá,
pánkajě tobě, svého ěasu hledá.
Moci-liť bude kdy s tě byti'

50 krížeť své i s lichvú zaplatiti.
Juž vidíte, páni' dobré-li ste rady,
dávajúce Němcóm v zemi hrady.
By byli vás nejměli kde schovati,
nedrzli by byli na vy vstáti.

55 Přietelé těch pánóv dotad sě ruěiechu,
až jě však i vypravichu.
Však za chlapie syny své dcery otdati musichu,
ale však jim potom jich děti vrátichu.
Neb dietky o rocě a málem stařějšie biechu

60 a šlechetné dietky u Horníkóv zemřieti chtiechu.
A proto jě i vrátichu
a také' že přietelé za to mluvichu.

Ipř i jěchusěobyčějózlosvoji l is iobyčeje_4zňehožzčebož_6:azvelképošeti losti jsou
obviňováni -7 přijimdchu sáchápalise - 10 hlédajh|eď' ďvej se _L3by zy kdybyste - 19:
tehdy začali v turnaiích zápasiti nepřivrízáni _ 20 chrústótl nějaké odměny (trety n. konfety);
s/drl posílati _ 24 menší nižší' méně urozenÍ _ 25 -26: Nebylo nikoho, kdo by se postavil za
právo, ani kdo by obnovil českou čest_27 kostkuhru v kostky; plodiechu pěstovali_2S
s hostmi s cizinci _29 nesmějiechu leoďvažova|i se1, oynětl vyjeti -30 hoaěti trpěti-3l:
Jinďich z Lipé' podkomoří a neivyšší maršálek, a Jal z Vartmberka (ze Stráže), nejvyšší
číšník, byli přepadeni 15. února 1309 kutnohorskými měšéany v klášteře v Sedtci -32: tétrož
dne byli vPtaze zajati Raimund z Lichtenburka a kanovník Hynek ŽákzDubé _33 Horníci
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v}Ilěti,

ilcu biesta,
l kratochvíl jmiesta.
ednoho dne jěchu
chu.
hu,

avu jmá vyhleď,
lě neseď,

lestávala
adu dala.

i jmieti.

udú vrahové.

echu,

dati musichu,
:hu.
Íie biechu
nřieti chtiechu.

Ť:h:'- 6: a z velké pošetilosti isoutu: 
:: 

- t3 by uy kdybyste _ 19:
ne'ake odměny (trety n. konfety);
ylo nikoho, kdo by se posravil za
] 'ko,Tyi plodiechu pěstovali _ 28
7J vy,etl -30 houěti trpěti_3l:
VaftT|:rka (ze Stráže), nejvyššÍ
n-y- v kláš-teře v Sedlci - 32: téhož
:Hynek ŽákzDubé _ 33 lrorníci

Kutnohorští _35 nedadiechu nedali_36 tardě schozlachu dali do wrdého vězenl _37:

kdo se na vše ďvá svrchu, kdo všechno podceňuie - 39 zl soú rukú ve sqich rukou _ 42
chlapóm nevtozenými zlnadu vnadidlo, chué - 43: kdyby byli správně chápali - 45 neusta-
lrcrri nestálí - 46 již ti' kteřÍ; z;rahoaé nepřátelé _ 47 saú zlol,ú ze své vůle, dobrovotně _ 48
ptinkajě řlkaje pane, poklonkuie - 49 s tě býti na tebe stačiti _ 50 s lichuú s úrokem - 54:
nebyli by se osmělili proti vám povstati - 55 ručiechu sě dávali záruku _ 56 uypraaichu
\rysvoboÍlili _ 57 chlapie nešlechtické; otdati zasnoubiti - 60 šlechetné šlechtické; zemřieti
chtiechu by|y by zemřely

o  VEL IKÉJ  PovoDNI

Léta ot narozenie syna boŽieho
po tis'úcu po třech stech desátého
v rozličných krajích taká povodeň byla,
jakž mnoho vsí i l'udí zhubila.

5 V L'utomyšli v Heřmanicích tanec i s piščcem vzala.
A ta božie spústa den svatého Jakuba sě dála.
V druhý den v Kladščě podměstie vše potopila
a tu na dva tis'úcě l'uda ztopila.
ZvieÍata pod Kladsko na kládí řevúce ploviechu,

l0 domové cělí, a na nich l'udé sediechu.
To otec ot syna' mátě ote dceře,
syn ot otcě' dci ot mateře,
preč plovúce, žalostívě otpuščenie bráchu,
muž ot žely, žena ot mužě, nebo svú smrt znamenáchu.

15 JuŽ tonúce, však v náději druh k druhu sě zpoviedáchu
a přietelé, po nich hlediece, s pláčem vlasy s svých hlav dráchu.
Pak na dřieví kolébky s dětmi živými naleáchu,
a domovité věci po dřieví sbieráchu.
Tiem přáslem voda mnoho vsí zkazila

20 a mnoho l'udí ztopila.

4 jakž že - 5 taneci s piščcem tanečníky s pištcem, s hudebníkem _7 o Kladščě pod-
městie předměstí Kladska - 9 na kládi na kladách _ Ll to hle - 13 otpttšěmie brdchu |ou&li
se-|4 znamenrichu poznávali, uvědomovali si- 17 na dřietí na stromol'í, na stromech-
t8 domoaité domácl _ L9 přtislern pruhem, kteý byl postižen průtrŽí mračen

( z^vÉ.R  KRoNIKY )

ot  k rá le  Jana nyně jš ieho š lechetného

Potom kdyŽ Čechy uzřěchu,
že v Korutanském statka nejmiechu,
královnu Elžku za Jana ciesařovicě dachu,
a toho hrabí z Licmburka na královstvie pozvachu.

s Pro Míšňany Korutanského vyhnachu,
a Jana z Licmburka králem českým korunovachu.
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Toho, bože, rač ďúho uzdraviti
i rač jeho, tvorče' naučiti,
aby miloval zemany

lo a v svéj radě jměl české pány'
nebo s těmi móže čsti dojíti'
a bez nich nemóž země upokojiti.
Nebo jemu zemanóm uvěřiti,
nebo se ctu z země jiti.

15 Pánóm raz'u múdru býti,
kdež mohúc, zetni pokoj činiti.
Neb vám lépe jest zem'u samým pokojiti'
než vaši nepřietelé budú vás súditi,
dobrých junochóv v životech nehubte,

20 nebo vem jich v skóřě třěba bude, to vězte.
Raz'u vem, smysl svój při sobě jmějte'
hostí v zem'u nepúščějte.
Nechcete-li v tom múdři býti'
bude sěkyra na sě ďubny činiti.

25 Raz'u vem, přijde-li vem které volenie,
chovajte sě skrzě les na křivá drva chozenie.
Coé tiem mieňu, sám znamenaj:
vol z svého jazyka, cuzieho nechaj.
Pomni' čemué L'ubušě jest učila,

30 jenž v svéj řěči nikdy nezkřivila.
Mnoho by bylo jiného mluviti,
ale v tom chcu dosti učiniti.
Ta kronika mluví ot narozenie Jezukrista, pána našeho,
do léta po tis'úci po třech stech po dvúdcátú až šestého.

2 1) Korutanském v lindřichu Korutanském; statka nejmiechu neměli opory - 3 Elžku
Elišku; za ciesařoaicě za císařova syna - 4 z Licmburka z Lucemburka _ 5 pro Míšňany
t. j. které si povolal Jinďich Korutanský na pomoc do Čech _7 uzdrapiti ve zdraví zacho-
vati - 8 toorče stvořiteli - 13: buď je mu třeba (musí) zemanům důvěřovati _ L5 raz,u
raďm - L6 pokoj činiti mlt udrŽovati - L7 pokojiti upokoiovati, uklidňovati _ 20 oem vám;
a skóřě btzy -2L smysl tozum_22 hostí cizinců _24 dlubny palice - 25 zsolenie volba - 26:
varujte se choďti na (křivé) dříví přes |es _ 27 mieňu minim; znarnenaj viz - 28 z saého
jazykaze svého národa -30nezkřir'ilanemluvila nepravdu-34 datumv závěru 1326 je chybné
m. 1314, jak mají jiné rukopisy

Poznámky ediční

Úplného kritického vydání Dalimilovy kroniky dosud nenÍ; lydání Josefa Jirečka
v Prameneclr děiin česlcých (FRB) III, 1882, třebaŽe uváď dost různočteď, nevyhovuie.
Nejnověji na zakladě rukopisu Lobkovického a s uvedenim hiavních variant z ostatních ru-
kopisů vydali kriticky Dalimilovu kroniku v Památkách (sv' 18) Bohuslav Hawánek a Jiří
Daňhelka (|957); tam i starší literatura; tíŽ vydavatelé připravují i úplné vydání kritické.
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pokojiti,
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' to vězte.
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chozenie.

o významu díla nověji
str. ó6.71.

Hrabák' O Dalimilově kronice, Nod život I' 1949' č. 8'

VydánÍ našich ukázek se opírá o rkp Cambridžský-C, vydaný E. Mourkem (2.
vyd. z r. 1910)' a o ostatní rkpy a zlomky t. zv. první redakce (Z-Vídeňský; F_Fran.
tiškánský a zlomky: S-Strahovský, ř/r-Hradecký, O/-Olomoucdi, řI-Hanušův; KK-Kle-
mentinsko-Křižovnický); k druhé redakci a k iiným pramenům textu (l-Lobkovický rkp'
Cr-Cerronslý' Fs-Fiirstenberský' P_Pelcltx; Z-Zebercrův; Jš-Ješínovo qydání z r. |620)
se přihlíží jen výjimečně. U poznámek ke kaŽdé ukázce je uvedeno, kte4i rkp je vzat za
základ. V poznámkách se uvádějí místa, kde se otištěné znění liší od rkpu ýzatéllo za
základ, a z ostatních, velmi četných různočtení jen ta, která mají ýznarl: pro otištěné
čted pro ostatní varianty třeba odkázati do vydánt v Památkách, a zejména do připravova-
ného velkého kritického vydání.

Při transkripci textu byla plně obnovena jotace a hláskový stav slov a iejich warů
předpřehláskotluvi apředďftongisacíovrro;oporoupřitom jsou zlomkya rkp C.oje-
ďněle se objevující průvodní samohlásky při slabikotvorném r a / jsou pominuty (sirdce 6,
23 a pod.).

(Úvod)

Poďe C, fol. 1a-3b.
2-3 pořad podleV a ost.f přehozeny zl C a (zl jiném znění) Fs; zliz o tom oe aydtiní a Pa.

mdtkdch _ L5 že V] zsyn. o C _ 16 v to V a aětš.] wt.u C _ 20 žet V a j.f zeď C _ 25 př euzat z P,
Fs a Cr (pod, Z a 1š)] t4lnech, a C, F,V, S (přeozat pro dosažení sdruženého rýtnu) - 29 vlasti-
né(rkpw|a|tynne) C] wlafryny V _ 36 ačtV a j.] acz gW C _37 sl'úbila Z] íbludyla C_
47 rudějl učiti Z a oětš.f vczyty radiegy vcTyty C - 56 hlaholem V a ost.f hlafem C

(L ibušino proroctví)

Kap. 4, v. L-32' poďe C, fol. 8b-lOa a poďe ř1r.
l Tdy ř/r] Gym G Tehdy V a zsětš, _ 5 to Hr 4 os'.] tu c,. dÍbí C] chcze řÍr, chtiel by

V 'muÍyFaos t . -6už i t iH ra j , f t ohouzy tyCa j . _9obcu]obczyC ,obcz i eFs ,obecVa j .
- l0 dobude tebe všeliká svádaV avětš.f pohyne wfielyka |wadaC,pod. F_L4než drbíte]
nez fye drbyte C, Nez chczete V a j,rnez mufite S 

" 
j. - 2L ouimiV a ost. pod.l fmutnymy

czyTgy C_23 přátelyV al;ětš.] przyetely C_25 Pojmeť k sobě S ar.] Poymyey
Íobye G Poymetfobie Z-30 v své C,-7š] v sěV a j.pod.; cuzozemcu, česká hlavo S a7.]
czefkahlawo czyuzozemczy C; czyzozemczomcze|kah(avoT/ _3L-32přeuzaty zv,q)nech. o C

(o založenl Prahy)

Kap. 7, v. 5 -30; podle C, fol. l3b-14b.
2právo Z] prawo zemfke C' ů r_8 z ňeho C a ost.] z pramene méhoV-L2vzendeta

Vaos t . )wende taC ' v ze jďe ta t - -13Tě toVa j ' ] ne toc_18 tesa řVaos t , j c zye |a r zC -L9
vzděchu C, F, L a j,lwzdyeyteV, S _20 veliká C] si|náV a ost.

(Dívčí válka)

Kap. 8-15; poďe C, fol. 14b-30b.
3 knieně V' L, Zl knyeznye C, kněžny S' .F; válku V a ost.) boyg C (a/e podobnú) -

za a.5 aynechtin a C jeden verš, který není doložen a nejstarších rukopisech (Z: i na to všěckny
tiehniechu) _ 6takéžV a ost.| taktez C- 10 Děvín V a ost.) dyewy C - 11 knieňu vzéchuV
a j.pod.)knyeznugmyechuC- 72V:Ta povšiezemidievkámposlaposly- L7 zapijntF a j.f
zapyet C _ 45 v svéj C] a po všiej ř1r, V a j. pod. _ 47 |<nězé Hr'Vf knyezete C' F

48 ot otcóv sě brachu Hr' V, F] otczye obrachu C _ 6L sedieci C, F] seděli Z
axětš._ 64 káza Hr a ost.f kazyu C

aista, pána našeho.
lvudcátú až šestéhá.
ejmiechu neměli opory - 3 EIžku
1"t-u.cem|urk3 ._ 5 pro lÝIíšňany
.tt - t .uzaravtn ve Zdravl Zacho_
:manům důvěřovati - !5 raz,u
]..l,Šud::""tí 

_ 20 aem vám;y.palce - 25 uolenie volba _ 26:ntm; znamenaj viz _ 28 z saého''r oatum v závěru |326 jechybné

rd.není; vydání Josefa Jirečka
1,.dosl'různ9čtení, nevyhovuie.
riavnrch variant z ostatních ru.. l8) Bohusiav Hawrínek a Jiřílravují i úplné vydánÍ kritické.
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70 Když Hr a ost'| Adyz C _ 92 jLtt Hr,% S] gyety c - 105 spolu chtiechu] fpotu fny
chtyechu C' chtyechu Ol, s'v _ |09V'.S: vás v světě šlechetněišiehonenie,7. pod-lL3
skrzě to V a oětš.l íkrzye wy to C - l24tyž krev pí] tyfl krew py C' krew ze py Z' krew
y pii F' krewz y pij S' krew Íy py ol _ L32 cb|apiol'V]cblapy brataty G.F; S; budú šl+
chetným pannám hlavu zbíjeti - 133 viec ol a j')weczC_I34ol: Bi každá jakopsa
bratra a otcě svého _ L40 ol: A moci kdy ii budu mied S.. A moci-li kdy budu sě s ní sníti -
156 knieně V,ol a j.] knyezny C a j._ 159ležieše C a j.|zbiýchležieše I S' Z_L6LV:
iieden by byl z muŽóv nezbyl, o/.. ijeden by z mužóv nesbyl_ 162 newátilV aoětš'|ne-
wraty C

176 s svú Z] íwu c_ 178 dřěvem C oj.] ďěvený V aj. _ 182 nejmiechu I/] nernnyechu
c- 188 také] taek C; jďeše V a ost.,! dyeÍÍe C - l89 sobú 7] febu C e ost._I92-L93V:
Tehdy mnoho mužóv na loži| nalézáchu, ani zbodeni noŽi _ I94 mužie V a ost.l qn,ech, a C

201 nasvój hradV aost.| nawyffehrad C_2o5 matka C,F] tetkaV a ost. - 206 cbtěl
by C] chtyelli byV aj. -209 chceš-li V aj,]chceÍÍ C _2|6PakV aos'.] Tak C _223knézV
o ost.l knyezye C

235bráti C, F] klásti V a ost. _ 238 že kl'uďti iěde F] oynech. o C,že má kliditi V _ 242
mezi sobúpodleo.L89| mery febu G z sebe V, s,F-244ameďu 7] medu C-248wan
C' P] wána s, F, V (s připsaným -a), .7š - 260 ssěd V] Íyed C _ 264 přeozlt z V, oynech.
v C a F _ 2ó5 sě posaď Z] poÍady |ye C (přehozeno pro rým)_275 k koňóm F] kuonÓ C'
k mečóm s' V' L - 279 věci C] zlobě F' lsti % radě Z

283 Vlasta v|áďa V 4 os'.] wlaďa wlafta C (přehozeno pro rým) _ 287 to právo C' F] to
za ptávo V a j. -294by F|aynech. o C,v!V_299 zptáva C,l zaptávoV a ost._302
kterémužC]kteréhoŽV,Saoětš._305-306vzpovědě. . .zapověděVaost .]wzpowye.
dyela .... zapowyedyela C

3L3 jézd' jěchu (rÉp: gehu) sě činiaV' pod. F] gyew chtyel c4myry C
324 povědě V a ost.l odpowyedye C _ 327 zdtža|y F] &zyely C, fdrzyely V (pře.

I)zato pro rým) _ 328 nevěry V,Ff zrynech. o C _ 342 zbyLy C] byly V a ost._346 V'
F: a (zrynech. o F) po boji psóm ji sniesti dachu, ost, pod. - 349 jďechu trz] dyechuC
_352 převzat z V, zrynech. o C, F-356 a z brány zle tščiechu hosté podle I/] . '. cztychu
hoítie 7' a z bran zle ctiechu hosté l, do brány tiskniechu se hostie F, v branu fye tyfknyechu
hufltye C-359-360 poznachu... volachu F aost.pod.)pozna|y . ' ' wolaly C- 360 na ně
V' F) nyanye C _ 366 přětlnajúc jéV, pod. Flprycz gye C

(Boř ivoj  a Svatopluk)

Kap. 23 a 24i poďe C, fol. 43a.47a.
Nadpis:k řesťanského]krzyei tanfkehoC-5př i jědeVaj .pod.]oynech.oC-7sedět i

Va i . ]ÍyeÍtyC'F (přeazatoprorým)_9žeVaj ,]cztyC(snadzkomolenozezty:eŽt i )_
17 křsta L) krzy|ta C, krfta Z - 18 Metudějě F] mytudyegye c, mutuďegie V _ 20 sloven.
sky V a osr.] flowynfky C'Ruíky Cr_2| Velehradě C] vwe|phradieV aost'-24setV aj,f
let C-27 činieše V a ost,l czynyechu C-28 staviešeV aost.f ftawyechu C-32na&ázéV
a ost.lna dworzye C

33 Tuto V a ost.l Puto C - 37 za sobú V' Fl za febu C _ 65 v okol F' V a oětš,| w krayfu
C-86 nesmě k srrým] nefmye k Íwvm neflmye C _ 87 jideV avětš,] gyede C _ 89 mnišie
Z] mnyeflfye C (pod prz:ním -e- tečka) _90 a tomu V aoětš.]oynech.o C;Zabor C aj.)zo.
borV aj.

O  sed lč ie  kn i en i  Boženě

Kap. 4l' v. |-3! poďe řl; C, fol. 78b.79b.
Nadpis: BoŽeně] borzienhie ří, Borzynye C, BozenieF, bozyenye V (ale Hjinde BoŽena

[boziena]) _ 8 za knieňu H' pod. Vf za ženu C, F - L0 a2o Božena ř/] borzena C _ Ll-l2
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oočěchu imieti |. . .ÍaČ

ílítyecnu C- 14 imiel
3DÍostenswím V -2L sn

Ňc*yn" C,pod.F,Cr
lmv budenye- C'V -l

,.poz. - 28 z|<aženie C

30 z malženswao H z,

F(-nyl zs H zkaž.,pít

(O Vladis lavovi  a

KaP. 66, v' 9-42'
zoačně mezelovitý.

2VLadis lavCao'
a j.-29 s Němci přěl

3gnes l edFaos t '
čakati Iz a i. pod.l pož

líc C

(Soběs lavovy rad1

KaP. 70, v' 5-50;
2 otučuie Zlowc

nice Cl nytcze V - 4

(o Přemyslu otat

KaP. 89, v' 1-1

23-26' které tu vynet
8 7: z mladu nil

F- 16 z Crdikal z c

weyzowie V -23-26

poiidul Poiidechu 7

kdYz C, F -37-38 P'

o českých pánó l

Kap. 102; poď
3 a4 o tkPech

t|i V (?řeozato ptt

i kostkY F -34 ogic

J{l muczichu I/ c c

o ve l ikéi  povo(

KaP. 105; Pod
3 povodeň F a

(Závét kroniky)

Kap. 10ó; pod
4, 6 z Licrnbu

TlnehubieceFct
syna božieho, pod.
tisíci po třech stec
Z: Léta po tisíci lét

-b----_-



,9 , t91:t.1" chtiechuJ flporu fnysrecnernějšieho nenie,7.. pod _ lt3
l:n.F.* Pý C, krew re PY V,I<rewy j cru,apy brataty G .F,. .9: budú šle-
y,:" 9 

_ |34 o1: Bí kďdá ;ato psa
d S.' A moci-Ii kdy budu sě s ní snÍti -;,a1,) zbiých|ežieše V, S, Z _ 16i. V:ov nesbyl - 162 newátil V a uětš.] ne.

! "i: . !?2 nejmiechu Zl nemnyechu
t ygbri ZJ febu C o ort.-_ lg2-Ig3 V:
Ť_ !94 mužieV a ost.f oynech. o C
$"c,r'] tetkaVa osr. - 206 chtěI
2ló Pak V a ost.)Tak C- 223 knězV

F] trynech. v C, žemá kliďti V - 242
-244 a medu Zl medu C _ 24g wan
J tyed C _ 264 přezlzat z V, aynech.
o rým)- 275 k koňóm F] kuouÓ C,

no pr: rjy) - 287 to právo C, F] to
z ptáva C] za právo V a ost. _ 3o2
.'. zapovědě V a ost.f wzpowye.

chtyel czSmyty C
ily.F] drzyely C, |drzyely V (pře-
I zbyly Cl byty V o irt. - 346 V,pod. - 

'349 iďechu Z] dyechu óqecnu iostě podle V] . . . cztychu
se hostie .F', v branu fye tvíknyichu
)oznaly . '. wolďy C_ 360 na ně

/.a j, pod.] oynech. o C _ 7 seděti
(snad zkomoleno z ezty: eŽ ti) _
9ýe C, mutuďegieV _ 20 sloven-
refphradie V a ost. _ 24 set V aj.l
ost.] |tawyechu C _ 32 na &áz{ ř

-.95 v:k9l F,V aaětš.! w krayiu
>.'V a uětš,] gyede C - 89 mnišie
lš.] oynech, zl C; Zabor C a j.) zo-

po&chu imieti |...ra&e slyšěti ř'' V (shod. s iwm slwosledem)f myegyechu|... nerady
ílyÍíyecbu C- 14 imievaji H a ost.pod.l bývajú C_ 1óchlapstvem Caost.lz4mech.tsH,
sprostensMm Z- 21 snieti Jš] fniti l' Fs; Ímiethi ř/' imyety C _ 22 němečskri H a j. pod.l
Němlqrňu C,pod, F, Cr _ 24 méně Z' F] mienhie H _ 25 Němk}mě ně. F] o H zkaž,,nyea-
kyly budenye- C'V _ 2ó němečsky bude C] o H zkaž. _27 jazyka rozdělenie C a ost.|zs H
zhaž, _ 28 zkaženie C a ost,f zkazienh H (nezřet.)_29Páni, neviete C a ost.f o H zkaž.-
30 z malŽenswa zl H zkaž., ale čitelné zamalz-) z manzelftwa C a ost. - 32 přéd knieňú Iz'
F(-ny)] ts H zkaž., přěd knězem C

(o Vladis lavovi  a Soběs lavovi)

Kap. 66, v.9-42' kap. 67' v. 1-50; poďe Z' fol. 19b-20a; v C fol. 114b-117a text
zuačně mezeroviý.

2Maďslav C aoětš.l wmtyílawV (stejněi ddleo,7 a9)_ 25 smy .L, P] my V,Íme F
a j,-29 s Němci přěbývati c, F] v nyemczych kralowaty Z' s Němci kralovati L a ost.

39nesleď F aost.] nefledy C; nehledV _ 45 voláchu C aost.f wzwolachuV _60po-
&katiI/ a i.pod.}poŽdati C'F _ 64 tuto toběZ]toběťF'tutovám L _83 b|izV aoětš'f
llc C

(Soběslavovy rady synům)

Kap. 7Q v. 5-50; poďe Z' fol. 20b; v C fol. ll8a-119a vynech. v. L-2, 13-32.
2 otučuie Zf owcaegseZ' otučige Z - 18 váš váma }i] was wem F, wama wagiV - 42

ntce Cl rytcze V - 44 ot pluba F' C, L'l oynech. oe V - 46 zbude C, L, Cr, P) bude V a j.

(o Přemyslu otakaru II .)

Kap. 89' v. I-|2' kap. 91' v. 1-28; poďe C' fo|. I46b-l47aa 149b-150! mimg y.
23-26'které tu vynech.; veV fo|.25a-25b.

8 Z.. z mladu nikďeŽ knězě ščeďějšieho - 15 u Stožcě C] u ftorfczie V, pod. L' v |tozie
F -t6 z Crďka] z crytdyÝ.a C' z cirdeka F, Z, crwdhila V; Yejzové'! weyzowe C' pod. F,
wepowie V_23.26 podleV'tlynech. o C -25 přěbřidu P] přěbřidechu Z' přebředu L_26
pojidu] pojidechu Iz' pojedu L aaětš.-32 prst V a ost.f oynech.tl C_33KtožV aoětš.|
kdfz C, F -37-38 podle V, oynech. o C

o českých pánóv z lých obyčěiích

Kap. l02; poďe tr/' fol..28a-28b; v C vynech.
3 a 4 o rhpech přehozeny _ 9 čstných Vf cizlch F a ost. - 12 púščěli] púštěli .F' pus-

tl|i V (přeazato pro rým) - 15 sě přijieti F] fie przigeli V _ 27 kostku, klánie Z] i klánie
ikostkyF-34otjieti L'pod.Faost.|otgechuV-43toV,loynech.oeF,L,Z_55ručiechu
}í] muczichu V a ost. pod. - 62 mluvichu F, L' Zf mluviechu Z

o ve l ikéj povodni

Kap. l05; poďe Z' fo|.29a-29b; v C není.
3 povodeň F a ost.f woden V _ LL To V] ra L 4 ost. . 16 s pláčem Lf p|aczem V

(Závét kroniky)

Kap. 106; poďe trz, fol. 30b; v C není.
4' 6 z Licmburka 7] z Lucemburka.F'- 16 zemi pokoj Z] dobď pokoi F- 19 nehubte

IrJ nehubiece F a ost. _ 20 to vězteVl vieceF a ost. - 33 F: Tato kronika mluví od narozenie
s1ma boáeho, pod. L' Z: Tato kronika má rozpravenie od syna božieho porozenie - 34 F.. po
tislci po ďech stech po desieti a čtvrtého; L: |éta po ticlsi po třech stech po desieti čtvrtého;
Z: lé*a po tisíci léta třistého a k tomu viece léta čtrnádctého

^bgz1enve V (ale H jinde Božena
u ljoŽena ř/] borzena C _ 7|-l2

A
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Na samém začátku 14. století nás překvapí skupina básnických legend složených
y{'p:lýT ja3y\em i^obratnou veršovou technikóu. 1e žřejmé, že ďneidň první pokusy
básnické v českém jazyce, aýbrž že předcházela starší v-eršovaná epika, nám neinání.
Ani zmíněná skupina legend nás nedošla celá' ale je dochována jeďve žlomcichlegald1
o apoštollch, o sesláni .Ducha soatého' o sv. Silaestru, o Panně Marii, o umučmIbáně,
o Pildtoz:i a o Jidóšozi.

Pro poměrně malý rozsah dochovaných zlomků nelze bezpečně rozhodnout, zda
jde o skladby básuíků dvou či jediného. Zachované zbytky špolu souvisí graficky,
svým.jednotnÍp trnem v9imi propracovaného a důsledného pravopisu i přesnoí repro.
dukcí původního ďla.(některé jsou zřejmě listy téhož kodéxu). šn"a6y naše jsou si
blízké i jazykem, a to jak z.naky Jokrilními (prothétické h zeiménave spojce z', p'{ivoaai
samohláska v slabičném r, /, snad i j, misto je, jesr), tak i znaky básnickými. Táké stovník
těchto skla9eb je jednotný. Proto - nejcle-li o 

-básnlka 
jednoho - můžeme mluvit o nej.

starší epické básnické škole.

LEGENDA o APoŠrorÍcrr
A o sEsLÁNÍ DUCHA sVATÉHo

Do:hgvané zlytky_rozsáhlé legendy o apoštolích líčí život.a.smrt apoštolů Jana,Matěje,}Íarka, Filip1,' Fetra a obou Jakubů; celé je zachováno jen riyprávění o rvr'těioui,
{Ia1koyi a Filipovi. Skladatel zřejmě postupoval podle nějakého látinského uyp.aícJ,
:!:9"Éno s Legendou zlatou Jakuba de Voragine, která vznikla v Italii prea roÉm tzoó.
V |aké souvislosti je s tímto textem zlomek výprávční o seslání Ducha siatého, není zcelajasné; snad je to počátek básně, jejímž vlastním thematem byly osudy apoštoíů po Ř.is-
tově nanebevstoupení.

-na9nik vypravuje 
"p:9't: 

a. stručně, v podstatě jen paraťrázuje veršem prozaiclý
text latinský, z něboŽpřejímá místy i básnické obtazy,přiróvnání u příl.žito'tněl htinské
etymologie.

Ukázky přinášejí celý dochovaný text dvou zlomků, zlomku Šafaříkova a Durvchova.

DUCHoVNÍ BpIKA

LEGEhTDA o .{PoŠToLÍCEI

(Svaty Jan)...
potom pak přišed do Ažie,
jat byl přěl'út;;hn pohanem,
ciesařem Domiciánem.
Tet jho chtě mučiti, vsaď

I
t
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P*:,i !u:".ny.h. iegend složených
:Í.:]^T'.'Že tu nejde o první pokusy
rst verŠovaná epika, nám nežnámá,
e oochována jen ve zlomcích legmdy
a, o Panně Marii, o umučetbaníě,

ů 
'nelze .bezpečně rozhodnout, zda

li.'-|y]!l'polu souvisí g..á.t]']
l.^T:.1"' p.":"p^lsu i přesnou repro-
l:ozl RogeTu). Skladby naše isou si
;: Í '.l*..n|ve spojce žl, průvodní
*.'ln{y básnickými. Také slovník' 'eonoho * můžeme mluvit o nei.

PIKA

oLÍCH
s vATÉHo

:J::.l_žl":. a. smrt .apoštolů Jana,':"-Y:/,." yrqráylní o Matějovi,
te ne'akeho. Iatinského vyprávění,
vznikla v ltalii před rokem 1260.
seslání Ducha svatého, není zcela
em byly osudy apoštolů po Kris-

n 
^parafrázuje' veršern prozaický

rrrovnání a příležl.tostněl latlnská

zlomku Šafaříkova a Durychova.

-ÍcH

l 5

v olej wúcí v plnéj kádi.
Když osta bez všie bolesti'
bez (všie h)any jmu vy|ézi.
Ten byv žív devět let ke stu,
bohem daný život (zvěs)tu'
kdež jedné chvíle nóchabil
píšě, až jho bóh povábil'
řka: ,,Věz, ž' budeš vzat v neděl'u
v to bydio, v ňemž sě neděl'u
ot tvé bratřie hí ot tebe,
chtě tě jmieti poďé sebe
v tej rozkoši oběcanéj'
tobě hi všěm sbožným danéj...
V tomž pak, uslyšav hlas boží,
na modliwě sě položi'
k smrti hotov sa dospěle.
By den té svaté neděle'
když juž' s svými učenníkn
rozmluviv jich stav všelikn
posledňú radú jě dařě,
rozkáza poďé oitářě
svému rovu dól vytieti,
počem sám svatú rn'šu pěti.
Dokončav pak tu mšu ovšem,
všie své rnluvy slově po všem'
kdyžto juže v ten dól sstúpi'
taká jho světlost ostúpi'
jakože při blsketu takém
nelzě by tam hnúti zrakem
po všern kostelu v Efežě,
takž rrrniece, by tu byl ležě.
Když pak ona světlost rrrinu,
l'ud sě o jho rově svinu:
nali nenie co zahřésti,
kroměž v rově by nalézti
mannu na dně po všem rově,
jakžto koli kdyžto v nově
piesek z studně, kdyžto blÍvá,
že sě s vodú smiesiv vzpiývá.

Matyáš' apoštolsvatý,
losem Judy miesto vzaý,

ret

)mt
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}udy řku' jenž na svú škodu
zraďl boha, svú hospodu.
Ten, jenž, když visal v osidle
přěveliké nevěry dle,
nemoha drobóv sdržěti,
musil sě v poly rozdřieti,
aby zlých úst čest v tom schoval,
iimiž byl boha cěloval,
by těch as tak nepoškvrďl.
Nebo byl hi to provinil,
by jho dušě nešla tadn

iadyž slovem zlé prorady
v cělováňú dal znamenie
hřiešnéj duši na ztracenie:
pro ňežto své droby prolil,
že v nichž své zradě povolil,
tej čúš ztadě, južto skutil,
s anjely vešcken svět smútil,
protož při nich sě nesmiestil,
ale k nimžto sě přičěstil'
při těchž skončal jest v tom bydle,
kdežto zlí duchové byďé.
V tohož miesto apoštola
Matyáš jest dosáhl stola,
na ňemž po velikém trudě
sěde l'udské viny súdě.
Ten Matyáš mnohé sdraviv,
mnohé l'udi hřiechóv zbaviv,
posadil jě v božiem lóně.
Bral sě pak do Macedonie,
kdež jmu pitie dáno bylo'
jimžto mnoho l'udí zbylo
napivše sě, svého zraku,
pro neštovičnú povlaku.
Tož jmu také dáno píti'
chtiece jho jím oslepiti.
Všakž je pil' netbajě o ňem,
hi dalopět všěm zrak oněm.
Potom tři dni jho hledavše,
tu, kdež při nich býval zavše,
nalézti jho nemohúce,
až pak sám dal sě jim v rucě.
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t,

r schoval,

ril.

Tuž inhed byl ot nich svázán
a v želái vsaditi kázán'.
Tehdy ty, jiŽ naň' nastáli'
tu, kdež přěd želářem stáli'
země, usta svá rozdřěvši,
pochytla jě' všě požřěvši.

Svaty Marek časa svého
trpěl mnoho protivného,
byďe u Penthanapoli.
Potom přišlo jmu tu k vóli'
ž' chtěldo Alexandřie jíti.
A když sě jmu tu da b;ý-ti'
svú krv'ú mnoho dúš pokúpi'
že sebravše sě biskupi
toho l'útého pohanstva,
minuvše moc svého panstva'
vláčilí ieho po městu,
všady krv'ú kropiece cěstu,
an obáě, co jmu toho dle,
daldušu bohu sě moďe.
Potom pak, chtěvše iho sžéci'
mohli věkem preč utéci
pro strach veliké hřímoty'
pro búřu hrozné blýskoty'
jiež sě byli tako lekli,
jakž |<aždý' jamž mohl' utekli;
tuž jho pohřebli křestěné.
Potom paky Benátčěné
tělo ieho ottad vzemše
a s velikú čst'ú přijemše,
do Benátek je přěnesli.
Pro ňeŽ sú viece prohlesli
jeho kostela drahotú
a najviece svatost pro tu'
jiež sě iim mnoho dostává'
žektož z nich na moři plavá'
ač jest kde v kterém nečasu,
vzdada prosbu svého hlasu,
v kteréjž koli práci bude'
té jeho pomocú zbude.
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Svad Filip šestého dne
přěd svú smrt'ú chvíle hodné,
sezvav sbor žákovstva svého,
což bylo z biskupstva jeho,
v Jerapolim toho města,
řekl: ,,Dietcě, to jest řěč zvěstá,
ž' mne bóh ješče jest poščiedil
šest dní, bych váš stav zpořiedil.
Protož prošu, by v tom stáli,
v ňemž byšte sě bohu vzdali.
Jázt, sě ot vás k ňemu blížu...
Řek to, by rozpat na křížu
v toho jmeni, o ňemž kázal
hi proňž svój Život posázal.

Svatý Petr po mnozě skutciech
hi po nejednakých smutciech,
v nichžto všdy byl uplakajě,

145 na tu chvíl'u vzpomínajě,
v niejžto sě byl otřekl boha'
sotně sobú vlásti moha
mdlobú hi postem velikýrn
hi svým nábožswem všelikým'

l50 ježto jmělbožie dle lásky'
jakž po jeho lícu vrásky
plakáním byly tak svadly
hi tak suchotú opaďy,
jakož po všem jeho lícu

l55 hi plakáním hi pak tščicú
byla všě plet jeho zprahla.

(Po mezeře patrně jednoho Iistu, t. j. 156 aeršů, pokračuje jiný dochol:aný list zs legendě
so. Petra a ličí bezbožné činy cisaře Nerona; z tohoto druhého listu, popsaného roaněž zle daou
sloupcich, zbyla jen horní polovina,)

nenie věrných srdec žieznt:.
pro ňež mi nelzě utéci,
hi mušu, ač nerad, řéci

160 o tolro ciesařě zlobě,
jemuž nesteklo po kobě;
neb což v světě l'úté zvěři,
tej sě ta zlob nepřimieří'
juž jest on jměl, ž' nel'utoval,
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(Lékaři tomu zabt
jiné přdní)

(V něm mu dali sp
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t65
hodné,
vého,

:no'

chtě vzvěděti, kak sě vzchoval,
když ležal mateři v břušě;
až jako řéci neslušie,
že jukáza| rozÍězati,
a chtě na to sám hlédati
na to zápovědné lože,
o ňemž až iéci nemóže,
když kto vezme nesmysltaký,
jenžto ani mezi ptáky,
ani je při hlúpém zvěřu
b1ývá' ač sám sobě věřu . ..

(Lékaři tomu zabrtÍni, protože není dozsoleno, aby sgn dal zabit matku, Nero tedy projeaí
jiné přdni)

vecě: ,,r\le tdy chcu tomu'
by nepraviece nikomu,
tak, ač chcte, by žívi byli,
by mi lékarstva dobyli,
jímž bych mohl dietě jnrieti;
neb chcu všdy tu strast vzvěděti'
južto má jest máti jměla
na porodě, když mě jměla,
hi chcu projíti tú cěstú.
Na to, což jčzdě po městu,
slyšal sem ženu plačúce,
dietětern usilujúce;
tohož sě nikakž nezbav'u,
bych nevzvěděl, to vem prav'u:
které žena jmá úsilé
při nepokoju té chvíle...
Lékaři dosti mluvivše
proti tomu, všakž nezbyvše
musichu jmu nápoj dáti ...

(V něm mu dali spolknout žribu; způsobili, že o něm rostla. Nero se poklddal za těhotného;
měl bolesti a žtidal proto, aby Iékaři uspišili porod.)

V tom miestě oni lékaři,
tu žábu, jakž v sě byl vchvátil,
dachu jmu, by ju vyvrátil.
trntredž onu žábu vzdulú,
až z|o Íéci, zle oplulu,

i zvěstá,
rščiedil
:pořiedil.
stáli,
udali.
]ižu.,,
Žu
zal
nl.
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Íech,
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20o vida, velmi sě užěse,
řka tak ,'Mói mi zlý nečěse!
Tolik sem byl I'udem hrozen
tdn kdyžto jsem byl porozen?..
Tehdy mistři sě sezřěvše,

2o5 dachu jmu řěč, jakž uměvše,
řkúc: ,,Rušils tiem jeho krásu,
ž' si nedoždal svého času...
V tomž hi v jiném blúdiv slepě
z|ý |<rá|, káza dietě v sklepě

2|o lékařóm tajně zazdiece
čstně chovati a krmiece.
Co řku pak o jinéj zlobě:
mužě za ženu vzem sobě ...

(Není jasné' zda skladatel oyprdz:ěl dóle o požáru Říma a jakou smrt pro Nerona oolil; Římané
pak nalezli také uhrytou žábu.)

nedavše jí jinak stéci'
2|5 kázachu hi s ním užéci;

pro ňež to miesto z Latrana
slóve hi dnes: Latens rana,
hi slóve tuže příčinú
',tajná žába.. po latinu,

220 také že hi mistr Seneka
vykládá sě,,sám sě sěka...

Věčší svatý Jakub slóve
činem trojie čsti hotovg
iuž jemu písmo vydává;

225 poďé těchto tří čstí práva,
iímž z jiných jest věcí mnohem:
ptvé,ž, dřéve pozván bohem
mezi všěmi učenníky,
pro ňežto slóve Veliký;

230 druhé, ž'mu bóh byl domovit,
hi byltiem všdy viece movit,
že jho všdy s sobú pozyval...

l Ažie dvouslab. (ie: dlouhé ě) - 4 tet jho ten ho - 8 detsět let ke stu sto devět let
(v Leg. aurea: nonaginta octo ,98.) _ 9 zz:ěstu zvěstovateli - 10: v němŽ (životě) žádnou chvíli
nepřestal (neochabl) psáti - Il poadbil zavolal k sobě _ L3 neděl,u sá neodděluji se _ 14
(a i.) hi i (zde: ani) - 16 oběcaný stibovaný _ 20 hotozs sa dospěIe připraven jsa úplně -
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23: promluviv o ieiic
slczlě po ošara po všt
sbrnul - 38: ale nerú

44-54t Skutk. 1'l
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5L tl poly rozdřieti l
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8 deaět let ke stu sto devět let
|0: vněmž (životě) žádnou chvtli
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l dospěle připraven isa úplně _
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ohem:
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23: promluviv o jejich záležitostech _ 26 rovu dól jámlu pro hrob _ 27 počem počav - 29
slně po ošan po všech slovech _ 32 při blsketu při záři _ 37: hd' se okolo jeho hrobu
shruul-38: ale není co pohřbíti (zahrabati) _ 39 krotněž ienom _ 43 ozplýod vyplouvá

44.54: Skutk. L,|5 -26 _ 45 Judy miesto mlsto Judy - 46 řku totiž * 47 saú hospodu svébo
páua - 48 o osidle ve smyčce, oprátce _ 49 nezlěry dle pto nevěru _ 50 drobozl vnitřností _
5| o poly rozdřieti v půlky roztrhnouti _ 52 schooal zachoval _ 54 as aspoň - 57 jadyž
kudy-61 tl nichž v nich _62 čúš tottži skutil lykonď, provedl (stov. skutek) _ 64: proto
u nich (andělů) se neumÍstil _ 65 přičěstil sě připoiil se - 69 stola stolce _ 72 sdrada uzdra.
viv - 75 do Macedonie (-nie či jednoslab.) - 76 pitie nápoj _ 77 zbylo pozbylo _ 79 poz:laka
povlečenÍ, záka|_ 83 ošěm oněm t. j. těm, kteří byli oslepeni oním rúpojem (poďe Leg. aurea)
-85 zac)še vždy - 90 naň nastdli k němu přistoupili (nepřátelsky) _ 92 rozdřěoši rozevřevši

96 u Penthanapolí patrně Pentapolis,,pětiměstí.í, v starověku různé seskupenl pěti
měst; zde buď jde o Pětiměstí v Palestině při Jordánu (Sodoma, Gomorra, Adam, Zehorin
a Zoa) anebo Pětiměstí v Kyréně na sev. pobřeží africkém; protoŽe dál je uvedena Ale-
xandrie, zmínka se spíš vztahuie ke Kyréně _ |00 pokúpi vykoupil - |oL bishupi kněŽí
(pohanštt) _ L03 minuzsše překročivše - 106: ale on přece nehledě rra to _ |09 oěkem sowa
_||3 jakž' jamž takže' kam- ll4 pohřebli pohřbil i _LL5 pahy však-116-117 ozemše,
pttjenše vzavše, přijavše - Ll9 prohlesll proslavili se * 120: týká se známého kostela v Be-
nátkách _ l2L gatost svatost (projevovaná zázraky) _ |26 a pttÍci v nesnáá _ L27 zbude
pozbude

t29 hodné vhodné _ l30 žákoastoo kněŽstvo _ t32 zl Jerapolim 4. pád latinský k Jero-
2olrs ,Svaté město. - t33 dietcě ďtky (pl' k dietce\ z1)ěstd s|aviÁ, zlámá _ |34 poščiedil
propůjčil - |35 odš stao zpoříedil vaše záůeátosti spořádď - |4L posdzal poloŽil (zpokládal)

|47 sotněso*a- L49 ndbožstoo nábožnost' zbožnost _ L55 tščicú postem
16l: jemuŽ se neveďo zdárně (podle přání) - 163: ani té (divoké zvěři) se ta zloba

nevyrovná - 17 0 z ópooědné za|<ázalé
|76 tdy tedy - L87 dietětem usilujúce pracujíď k ďtěti _ L89 gem vám - 790 úsilé rtá-

maha - |93 nezbjnše nezbavivše se ho
|99 ophnú oteklou (humoribus iďectam?) _ 2o0 užěse sá ulekl se - 201 zlý nečěse z1ý

nďasc, zlý čase' dá přÍho do - 204 sezřěoše sě pohlédnuvše na sebe - 207 si nedoždal nedočkal
jsi

2|4 stéci utéci (?) _ 2t5 užéci upáliti - 2L6 Latran název paláce v fumě - 2L8 ttižc
příčinúztéhoŽ důvodu

223 činem trojie čsti hotozsé pro trojí připravenou poctu _ 226 oěcí větší $menný war)
- 230 domol:it příbuzný _ 23L ztiece mooit c.enrtější, přednější

sEsLÁNÍ  oucHA  sVATÉHo

(Zlomek začinó zdzrahem, ozniklým po seslání so. Ducha na apoštoly, kteří začali
mluoit zlšemi jazyky; Iid se tomu divl:)

neslýchanú tú odivú'
řkúce: ,,To i'podobno k divu,
že tito, z Galilé jsúce,
cuzích krajóv nevědúce
všěch jazykóv řěči jmajú
a nás všakž obáč neznajú,
otňadž smy sě poroďli.

I
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Všelikyž sú tu nebyli,
kdež nás kto kde domem sedí:
my Partové, tito Médi
a tito jsú z Élamícka
a si z Mežopotamicka;
oni sú Kapadočěné
a si pak sú Ažiené;
ti z Ejipta, oni z Frýie,
tito sú pak z Pamfylijie;
sise z Libské země vzpáIy'
a znaji mořských měst skály.
Z Cyrenejska sú pak mnozí
a tito z fuma příchozí;
si z Arabie, oni z Kréty:
neznavše sě všěmi lety
ani jich dřéve vídavše,
všakž sú všěch zém řěči znavše.
Slýchal-li iest to kto živy
neb ta slova neb ty divy,
jěž tito činie ve mnozě,
mluviece k nám o svém bozě?((

V tej mluvě Svatý Petr vstana'
jakž jmu čest popovstvie ďána,
po l'udectrr málo popatřě;
,,Slyšte.., vecě,,,všicci bratřie,
kak ny jest bóh v to ustavil'
by nás každý pravdu pravii
tak' jakž bez všeho obludu
jest nám to svědčiti l'udu,
že j, na to bohem ustaven'
aby jím svět byl usdraven;
hi řku to bez řěči křivé,
že on hi mÍtvé hi živé
bude hi napokon súdě'
jakž svědčie, již v tom neblúďe'
proroci svědečstvem jistým'
že,|<toŽ ko1i srdcem čisrým
věrně bude k ňemu mieně'
ten vezme hřiechóv sproščenie...
Inhedž na všě, již tu stáchu
a slov jeho poslúcháchu'

1 3 . \ r ý b o r z č e s k ó
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dar svatého ducha spade
hi všěch jich myslobpopade
tak' jakž sě včěchu ďviu,
co by to jim chtělo b;;Íti'
že jsú ti' již nóbřězáni,
svatým duchem darováni,
a ti sú také nemalú
pověděli božú chválu.
Tehdy opět v tei pomluvě
vsta znova svatý Petr mluvě,
řka: ,,Bratřie' co v tom meškámy?
Čili snad vody nejrnámn
by tito svaty křest vzěli'
když sú svatý duch přijěli?..
Inhedž v Jesukrista jmeni
byli sú všěci pokrščeni.

Zatiem pak viec den ote dne,
všedše vlasti do nejedné,
každý svatý křest by množě
světu mluvě slovo božie,
druh na družní stav sě tiežě;
když biechu v miestě tudieže,
často bývajúce spolu,
pyta rád druh družňú vól'u.
Tu několik let přěbyvše
a nejednú spolu byvše,
druh družnie vzem otpuščenie,
jide na svět rozpuščeně,
takož snažně hi hotově
byl jest dušě bohu lově.

Hi jest při těch sloviech také
dary božie nejednaké,
ač na krátcě, pověděti,
by númělý mohl vzvěděti,
co v tom skutcě znamená sě,
že svatý duch při svém časě
rozlíčně sě pokazoval,
kdež koho kak navščěvoval,
čúš kako v rozličnéi tváři;
komu kde přišli jho daři'

'5E-
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hi kak sě rozlíčně zěvíl,
9c kak hi koho kde navščievil.

Najprvé na božiern krščení,
potom v holubiem vidění,
jakž die Lukáš' sšed naň jěsně,
duch vňlrž holub stál .tělesrrě.

95 Druhé obák v tvář jinacě
viděn vňuž v světlém oblacě,
když vza! své tváři proměnu
dřéve nikdy neviděnú;
nali juž hg uignníg|

l00 viděvše v tak světlém líci
poznali sú hi věděli'
že sě s člověčstvenr neděií...

I odiuú poďvanou, zázrakem - 2 to j, to je _ 6 obdč přece - 7: odkud pocházlme _ 8
ošetikyž na různých místech _ L0 Partozsé národ íránského původu _ |L Élamícko v Arabii
(Elamitae u Plinia) _ L2 (L4' 21) si tito - |4 Ažiené (čtyřslab.) Asiati - L5 Fýie Frygie'
maloasijské území u Egejského moře - 17 sise tj.tor z Libské země uzptily ze žhavé země libyjské
_ |9 CyrenejsÉo severoďrické ,6zem1-2L z Arabie tříslab. _ 22 zlšěmi lety po všecbna léta
_ 24 zém zemí (gen. pl.)

33 ny ntrs - 34 nds každý každý znás - 35 bez obludu bez klamu - 37 podmětem ne.
vysloveným }iristus - 4t napokon nakonec - 45: věrně bude s ním smýšleti _ 46 sproščenie
odpuštění - 50 obpopade obklopil, prostoupil - 5L llčěchu počali - 53 nóbřězdni neobřezáni -

57 a tej pomluoá při té promluvě, řeči
67 bg množě rozmnožoval - 69: druh na záležitosti (situaci) druha se táže - 70 tudieže

na témž rrístě _ 72: ptat se rád druh na vůli svého druha - 75: druh s druhem se rozloučiv
_ 76 rozpuščeně rozpý[ené

82 númělý nevědomý, neznalý - 87: totiŽ jakv rozličné podobě _B9 zěvil zjevt| _ 92
o holubiem viděni v podobě holuba _ 93 jěsně jasně _ 94 (96) aňuž jako _ 95 obák pak'
však.' jinacě iinak - 99 nali hle, ďe

LEGENDA o  PA I{NĚ  MARI I

Ze skladby je zachována jen část r,'yprávěiící o životě Mariiných rodičů podle apo-
kryfního evangelia Pseudomatoušova; s touž látkou se shledáváme později v české
literatuře ve veršované skladbě o dětství Ježíšově a v prozaickém Passionále. Líčení je
v legendě o Panně Marii podrobnější než v legendě apoštolské, nepostrádá lyrického
prvku a opravdu básnicky účinně r,ystihuje smutek sv. Anny. Význačné místo má přímá řeč.

(Zlomek z úoodní čdsti o rodičich P. Marie, Joachymoxi a sz:. Anně. -V něm uddlosti li-
čmé Oe g. 8-21 maji předcházeti před zdnnutkenz Joachyma,z:. ln' i Anny, a. 22n, z bezdět-
nosti.)

Sám v sobě svój smutek tlačě,
iniredž nice nepohýřě'
pojma s sobú své pastýřě
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a. 1rl, i Anny, z.s. 22n, z bezdět-
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člověk zamútiv životem,
hna sě preč v púšču S svým skotem'
tam, kdež ho měsiecóv pěti
nikte nemohl byl vzvěděti.
Tu jsa, jímž smutnějie choďl'
tiern bóh skot jho viece ploďl,
jakž ni jeden z toho krajě
byl, tak ÍIrnoho skota jmajě.
Takž tu vše své dobré děnie,
mlád sa, činil' k bolru mieně'
v junošstvě byďe z dětinu.
A když clvadcieti let minu,
pojal sobě ženě hpannu'
všie čsti dievku' jrnérrcrn Anrru'

ičž bě <lci IŽakarova'
r<,e]Ú  k  rá  I  c  I ) : !  \ . i { 'ov : ! '

S tú jsa tak, kterús rráhodú
dvadcieti let nejmě plodu.
Protož Anna smutna jsúci'

byia k bohu žalujúci
hi mluvila řkúcí: ,,Bože,
vědě, ž'wá moc všecko móže!
Proč sem jáz hi mój muž hyna,

ž, lámnedáš dcerky ni s1na?

Ješčež mi sě viece měte,
Ž, neviz,u mého druŽěte'
jímž sě l'udské řěči styz'u,
že pět měsiec ho neviz'u.
Bych as ÍnÍtva jho viděla'
péču bych o duši jměla'

ač bych mohla kterým skutkem...

Tú řěčú hí tiem zámutkem
šedši do své ščěpormicě
ha plačúci pade rricě,
k bohu vzdyšúci s pokolú'
Mezi tiem vezřieci vzhóru,
uzřě v hrušcě hniezdo vrabie'
a hájcě |ho sedí, vábě
vrabata' ana křičiece
vzdvíhaiú sě, z hniezda chtiece.
Takož náhle to uzřieci,

35
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45 vzedše plaěčívě mluvieci,
řkúci:,,Moorý hospodine,
jehož vól'u nic nemine
a jenŽ všěcky smutky cělíš,
hi' jakž chtě, dary své dělíš,

50 dávajě bravóm hi skotu
plemenité vóle lhotu
podlé všěch stvoření stava,
v ňemž sě každá wáÍ vyznává,
juž země neb moře plodí,

55 coŽli kde v povětřie vzchodí,
anebo kde v skalných brziech
neb kde u propastných wrziech
bydlí ot všeliké sběři'
jakž u ptačswě tako v zvěři,

6c chráně vše, což jest, ot hlada,
v ňemž si nezlišil hi hada,
že hi ten sě tdy raduje,
když sě plodem sbožen čuje.
Pro ňeŽ tobě jedinému

65 děkujú všdn tvorcu svému,
že dáváš komuž co ráčě,
svú vol'ú, nic neopáčě.
Hi jakžs chtěl, takžs vše obřiedil'
jediné mnes v to nedědil,

7O bych byla vňuž jíné tváři'
jěžFlá milost ščedřě daří'
hi sú plodem, jakž chceš, mocny
a sobě sbožně pomocny.
A všakž víeš to, silný bože,

75 což sem kdv mvslíla. tože
vieš, ž'sem sě ]inam netščala,
kromě coŽ bych plodu vzala,
všdy mi bylo na útrobě...

2 inhedž hned3 nice nepohýřě ruc nezanedbav, v ničem nepobloudiv - 4 zamútit: žiz;otem
Íozmtzev se' roztrpčiv se nadživotem _7 nikte nikdo- 8-9 jímž...t iem č1m...t lm-9 jho
jeho - 12 děnie konárt:, _ 13 k bohu mieně jsa myslí s Bohem _ Í4: v panictví Žije od dětství _

16 hpannu pannu- |B dci dceru-2| nejmě nemě|_25 aědě vím_ 26: ptoč iá i můi muŽ hyneme
(trpíme) _ 28 mi sě měte mate mne, tísní mne _ 29 družěte milého druha (expr' zdrob.) -

30: čímž (pročeŽ) se stydím lidské řeči _ 32 as aspoň - 34 ač jestttže
35 ztímutkem zármutkem - 36 ščěpoanicá štěpnice, sad ovocný _ 37 nicě tváří k zemi -

39 zlezřieci pohledšvši _40 zsrabie vrabčí- 4L hdicě ochránce _45 azedše vzdychla-51:
volnost (lhotu)' aby se plernenili podle vůle - 52 podlé staaa podle stavu, povahy _ 56 r.l br.
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rieci,
odine,
Ie

ziech v doupatech - 57 u propastných torziech v hlubokých skrýších * 58 sběř sebrarrka,
čeládka - 6| a ňemž si nezlišil čehoŽ jsi nezbavil _ 62 tdy tehdy _ 63 když se cítí plodem
bohaqf'obtížený _67 neopdčě nevytýkaje _ 68 obřiedil zař1dt|_69 nedědil neučinil účast-
nicí - 70 aňuž jiné totiři jako jiď worové _ 72 mocny srlny, mající hojnost něčeho - 73
sbožně potnocny plně, bohatě pomáhající - 76: víš, že jsem po jiném nedychtila _ 78 bylo
na útrobě by|o na mysli' na srdci

PILÁT  A  J IDÁŠ

Ze zacbovatých zlomků není patrno' zda to byly skladby téhož básníka, který složil
i legendy předchozí. Jejich autor má samostatnější postoj k látce než autor legendy apoš-
tolské, což se projevuje zejméua v častých poznámkách, jimiŽ je vypravování doprová-
zeDo a v nichž se upozorňuje na analogie v událostech současných, apostrofuje se hrdina
a podobně. Vypravování je také mnohem živější a názornější, významné nebo zajímavé
episody jsou vypracovány podrobněji a se zřejmou osobní zálibou, patrnou na př, z popisu
lovu ve skladbě o Pilátovi. Podle narážky na vymření rodu přemyslovského zavražděním
krále Václava III. (r. 1306) iako na událost soudobou lze bezpečně datovat Jidáše' a tím
přibližně i ostatní legendy tvořící nejstarší epickou školu.

PILAT

(Zachooán je jen zaěátek, oypraz:ootÍni o narození Pilátooě.)

O tom času velmi trudném,
točúšto o tom dni súdném,
z ňehož pójdú rozděleně
si hi oni vňuž po pleně:
sbožní v bydlo věčně stvúcie,
hřiešní u peklo horúcie.

Zdávna sě iest k tomu bralo,
jakž sě jest obáč hi stalo.
Mohuč jedno město slóve'
kdež potok hi řěka plóve
meny dosti slovútnými
tam mezi měsry jinými,
z ňúž město jmene dobylo,
jehož hi dnes jest nezbylo
menovánie slovem jejú:
Mohan, slyšu' řěcě dějú'
iěŽ vodú teče hlubokú;
Čiha pak dějú potoku,
jenž pod městem sě s ňú stíeče,
s mlynných jězóv velmi jěčě.

'cělíš,

é dělíš,
ťu

itava,
vyznává,
odí,
:chodí,
brziech
t ťvrziech

zvěři,
hlada,
da,

čuje.

!mu,
't

: obřiedil,
;t
ři,
rt

š, mocny

',2e,

ie
iščala,
zala,

t nepobloudiv _ 4 zamútizs žiaotem
-9 jimž ,.. tiem čim... tlm _ 9 jho
n - 14: v panictví Žije od dětství -
ím_ 26: proč já i můj muž hyneme
ěte.mi|ého druha (expr. zdrob.) -
ač jestliže
c ovocný _ 37 nícě tváří k zemi _
ránce - 45 vzedše vzdychla - 51:
ra podle stavu, povahy _ 56 v br_
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Tú řěkú hi tiem potokem
stalo sě přěd mnohýnr rokem,
že sě vz,lmá Mohuč město,
jakž jest juže všady zvěsto.

25 Hi byl jeden krlíltu kdasi,
slovútný rnuž po své časy ...

{Chybí několik rseršů, ale ďějozlti souaislost není porušena, jen není uxedm jtnéneln král Atus,)

A ten král, jakžto jenž movit,
zamysli chtě jěti lovít;
a juŽ vše přihotováno,
což k tornu potřěbováno
ua čest po králevském právu,
všeliké potřěby, Stlavu.
By na lov v hojnéj čsti jěno,
kdež mnoho zvěřě věděno;
podál v králevská loviščě
jěde každý' zvlasti jíščě
v lesiech lovečským rozdielem:
on s ohaři, a Sen S střieiem,
on objězdem, Sen v zásady
po dúbravách scie i lrorrady,
kdež kto kak chtěl, vó1'u majě
v zásadách hustého hájě;
iakož jedno sarni chtěli,
tak v loviščích vól'u jm.ěli.
Hi jest to tak z obyčějě,
jakž sě snad hi ješče c1ěje,
když sě komu lov pochyčí
a čas sě k tomu požičí:
dotad lovec rád sě trudí,
až jbo sotně noc zapudí.
Tak sě sta královi tomu'
lově zapomně hi domu.
Hi mohlo to býti v řúju ...

{Cřrybí několile xeršů, asi tohoto obsahu: zdrželi senalorsu dlouho donoci a u'chýlili se ke znti-
n;ému, kde byli pohaštěni hojně oínem.)

ot tak přěmrrožené jiezdy.
Král jěda vezřě na hvězdy,
kakŽ byIv tom člověk rozumný

60

7(
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loftem
h rokem,
nčsto,
uvěsto.
AUdit,

časy  . . .

a' jen nmí uz,'eďen jméneln krdl Atus.)

Ž mol'it,
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ďlouho do noci a
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zumný

a v budúcích věcech umní
ottad mnohé časy věda.
Hi vzmluvi k svým l'udem jěda
a řka: ,,Kak by mi pomohlo'
by mi sě to státi mohlo'
cožviz'u, z mého pohodlé
bych byl mé králové poďé;
to iístě viz,u hi vědě,
že bych dobyl toho ščědie'
za ňebož,ktož budú žívi,
uzřie v světě hrozné divy'
takže všecka šírost zempná
bude po všem světu tempna'
chtieci sě rydřieti z kořen;
ten div bude pod ním sťvořen.
A stane sě diva viece
ot sluncě hi ot měsiecě,
že sě tak otmíta ovšem'
jakž bude trrra světu po všem;
a ty' jěž přěwrdě stály,
střasú sě hory hi skály...
Lovci tu řěč uslyšěvše
i tak hroznú věc vzvěděvše ...

(Chybí několih aeršů tohoto obsahu: tadili mu, ab1l _ když králquna je Mefu _ obcatlal
s krdsnou ditkou, jménem Pila.)

80 a s ním každé stravy dosti;
jěd hi pív tu do sytosti.
A iuž ďevku viděv sl'úbil,
jakžto by juž dávno tu byl.
Světská moci' co neskutíš,

85 k čemu srdcě nepřinutíš,
že na íúto budeš rnieně'
o to sě si brzo stieně.
Uzřěv dievku král, šel spáti;
což chtěl, musi sě to státi'

90 jakžto jemužto moc dána.
By dievka králem poznána,
což k tomu, mlču o |iném,
jedno to, že počě Synena.
Zatiem devět měsiec minu,

95 obyklú žena hodinú

75

trclqiliii se ke znci-
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poroď to klaté ďetě,
proslulé juž na všem světě.
Tehdy kral jakž tu řěč vzvědě
ot posla' jenž jmu povědě,

lo0 by jmu v srdcu radost velé.
A posel z toho veselé
mezi tiem jlůe potáza|,
kak by jemu vzdieti kázď.
,,Dobré.., vecě, ,,jmě jmu složu;

l05 jakž sě stalo po jho sbožú,
mateři jho dějú Pila .....

(otci Átus, a proto synovi Pilatus.)

2 točúšto totiž _ 4 si hi oni tito i oni; aňuž po pleně jako v zajetí
8 obdč přece _ 13 z ňúž (duál) z nichž _ |4 nezbylo nepozbylo _ L5 sloaem jejú podle

jejich názvů _ 16: Mohan, slýchám, řece říkaií - 24 zllěsto známo _ 25 kdasi kdysi _ 26 po saé
časy za své doby

27 jakžto jenž mozsit jako pán oprávněný ft lovu) _ 28 zamysli poiď úmysl _ 33 by jěno
jelo se - 36 zvlasti jíščě zv|ášé hledaje (k jískati) _ 37 looečským rozdielem podle loveckého roz-
dělení' loveckým způsobem _38 on,.. sel onen... tento (jeden... druhý); srřlel střela, šíp -
39 objězd projíŽděrú, objtŽďka; v zdsady v zálohn léčky - 40 honady onde - 47-48: kdyŽ se
někomu zachce lovu a čas to dovolí _49 trudí sě namáhá se_50 sotně sotva_53 o řúju
v říji (v čase řljení)

54 přěmnožený přÍlišný- 62 z mého pohodlé ve svém pohodlí - 63: kdybych spal se svou
královnou _ 65 bych dobyl áska|bychi ščědie ďtě (děti) - 68 zempnci zemská _ 69 tempna
temna _ 7o ojldřieti sě vytrhnouti se _ 74 sě otmíta (duál) se zatetnnli ozsšem zce|a, úplně _
8| jěd hi pia jídel i nápojů _ 82 sl,úbil oblíbil si _ 84 neskutíš neprovedeš _ 86 - 87: že na co
pomyslíš, o to se hned snažÍš _ 93 počě synem poča|a syna _ l00 oelé veliká - Lo3 azdieti,
nazvati _ Lo5 po jho sbožúk jeho zdaru _ 106 dějúř|kajt

J IDÁŠ

(Chybějicí počtitek příběhu o Jidtišozli doplňujeme zde z pozdějšiho prozaického saodu legend
ěeského Passiontilu z polozlice 14. století; o něm je česky zpracozstina latinskd Legenda zlatá
Jakuba deVoragíne,)

Píše sě v iedněch starých knihách, ieŽ byl jeden člověk v Jeruzalémě, jemuž.
to jmě bylo Ruben a jeho ženě bylo imě Ciborea. Když jedné noci spolu ležiece
spasta' jměla sen Ciborea přěvelmi hrozný, jehožto sě velmi užasši, ze sna sě
vztrhši' počě vzdýchati, ten sen svému muži praviti a řkúc: ,,Zdáše mi sě ve sně,
bych syna urodila velmi nepokojného a zlostného, jenž byl příčina zabl7azenie
všeho našeho lidu i našeho pranároda... K niejžto muž jejie Ruben vecě: ,'Nesta.
tečnú řěč' ježto neslušie rozprávěti, mluvíš... K ňemužto ona vecě: ,,Věz to,
hospodríři, jest-li to tak, ježť isem té noci ďetětem počala, nebylo jest toto sprostného
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2|. Legenda o apoštolích - zlomek Šaíaříkůa
(začátek 14. stol .  knihovna Národního musea, Plaha)
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(začátek 14. stol .  knibovna Národního musea, Praha)
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23, Abatyše Kunhuta s lektorem a pisařem na prunim listě t. za' Passionálu abatyše Kunhuty
(rukopis z doby kolem r. 1320 Národní a universitní knihovna' Praha)
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24. Kunhutina modlitba z brez'lióře abatyše Kunhuty
(zápís ze začátku 14' stol. _ Národní a universitni knihovna, Praha)

snu viděnie, ale pra

o urodila, užěsli sě u r
z toho dietěte učinila
strany zahlazenie všr
dietě, v iedno pleteu
voda iíti nemohla, a

15 vlny plýwaln až jsť

toho ostrova Judáš
mořě s pannami sě p
to dietě Judáš byl
k sobě přinésti' a n

20 vecě:,,É, bych iá ir
toho dietěte taině c
času, by dietě jměla'

(chybí 15_17



ďnrfur*#
un frnťfit
Wtpn*i
@pÍts,rrr.$tw
lcts ťItbP.Írrfftbttt
mfinfiu.s
tťnmoíuů
t@rufr
lt&€Ířrfi!t
ncS&nfi
ile nnÍřr
ttc{oíb:

(unhuty
rovna, Praha)

snu viděnie, ale pravé zjěvenie... Po těch časiech, když Ciborea ďetě snosivši
l0 urodila, užěsli sě u velikém strachu otec i mátě a ihned počěsa mysliti, co bysta

z toho dietěte uěinila. S jedné strany jima ohavno bieše své ďetě zahubiti' s druhé
strany zahlazenie všeho národa sě bojiešta. Pro ňežto sobě vymyslista, ež vzemše
ďetě, v jedno pletené osuďe vsadila a to rúchami a smolú tak uhradila, jakžto tam
voda jíti nemohla, a to připravivše, u moře je uvrhli. A tu jím tak ďúho mořské

ts vlny plýwaln až jsú jeho k iednomu ostrovu' iežto slóve Škariot, í přineslya ot
toho ostrova Judáš přijal příjmě Škariot. V tu hodinu tej vlasti králová poďé
mořě s pannami sě prochrázějíc, uzřěla, ano na moři plýwá pletené osuďe, v ňemžto
to díetě Judáš bylo u moře uvržen. Chtiec ohledati, co by to bylo, kázata
k sobě přinésti, a nalezši krásné dietě, jež dětí nejměiieše, vším srdcem vdechši

20 vecě:,,É, bych já iměla takéto dietě, aby toto krrilovswie neosiřělo.,, Zattemkázala
toho ďetěte tajně chovad a pořekši sě, by byla těžka dietětem, toho léta podlé
času' by dietě iměla' pronésti káza|a.

aiadyž č(úš by dob)yla,
svému králevstvu děďcě,
jímž drávno chodila nicě,
nemohúci jmieti plodu'
vše na svú budúcú škodu.

By Judáš prozván dědícem
nepravého stáďa lícern,
přijat sa v cuz'ú dědinu,
až králová svú hodinú,
rrrrálo obáč lepším časem,
snad lépe řku, svým nečasem,
jenž sě mezi tiem nahodi,
pďenši syna poroď.

Včěsta oba s1ny rósti,
avšakž viece ty, zlý hosti,
přikrad sě v cuzie pastviščě'
mimo bratra v čest sě tiščě'
a jsa jmu sotně bratr mněný,
všie zlosti súdče nezviený
ve všem vňuž ščenec propastný
chtě viece nežli syn vlastný.

Nač bych o tom mluvil mnoho,
iuž bě přišel ten čas toho . . .

l 0

t5

I

(chybi 15 - 17 oeršů)
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Málem viece nežli seho
pozřěla, an to snad viděv
a jemu v tom uzáviděv,
chodě srdcem zavše trnul,
a kdež sě k ňemu přihrnul,
podada jmu řěči l'ubé,
a když móž' tu jho poskube.

A coŽ ande též jinými
stává sě bratry vlastn1ími,
Ž'kohož rnajú ně v čem lépe,
toho silnější potepe'
vše pro tě,l'útá závisti,
hněvy nyjú bratřie jistí.
Druh, kdež rnóŽe' druha tlačě
a bity k mateři pláčě'
máti pak taiieci rnlčí,
cútieci obáč zub vlčí
v tom Svém nalezeném synu.
Mútí sě sama svúvinú,
an ju mnohoL<rátjuž smúcal,
k ňernuž z1ý duch ho ponúcal,
až tajivší neutejí,
že syna pIačúce da jí.

Byvši' nechce býti rnáti,
pozvavši jho' počě láti
řkúci:,,}.Talezerré plémě,
či nevieš, zkteftj si země?..

Ona stojieci jinu laje,
an ot nie preč uplakajě
běžav, včě rybitva ptáti,
chtěnaňemsě dotázati,
kak by jho přějalna moři,
a srdce jmu hnělry hoří,
slyšěvše tu řěč o sobě,
vida, ž' jmu nejde po kobě.

V túž dobu rnužě naleze,
an sě s rnořě k břěhu veze:

(chybi 15 _ 17 aeršů)

(chybí 15_ 17 zleršů; některéjsou zachootíny naiplně)
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(chybi 15 _ 17 z'leršů)

vtémž rniestě jakž ho potáza'
tak jmrr, jakž bylo, vykáza.
Tiem (život) mútiti počě,
mysl'ú hi sěm hi tam točě,
kllm by svój smutek obrátil
a nebratru život krátil.
Na to všú mysl'ú popeře,
chtě b1;íti vrah té mateře,
jěžto jho bě synern vzala,
a ne jakžto synu lála,
že juž junoch' iakŽ jmu býti . . .

Po břěhovi S bratrern chodě,
nevěrnému skutku hodě,
dotad sě s ním vodú kropi,
až ho popad hi utopi
na své prohřěšilé hoře.
Běžav bra sě preč na rnoře,
jadyž ni cěsty rii sledu,
kdež neznatí, kto kam jědú,
pospiešiv preč svého plutie,
netbaiě, co sě sde mútie,
jimžto zlú pamět ostavil,
kdež zem'u dědicě zbavi1.

Byla kdas zirna veliká,
jakž stala řěka všeliká.
Had zkřěnlrv nemohl utéci
tam, kdež chtělpřěs zimu léci.
Člověk ho vzem hi oživi;
za malý ěas had sě vzkřivi,
ten dóm, v ňemž ožil' škařědě
po přirozenénr svérn řiedě.
Člověk (pak poláv hadovi),
popudi jho ne(rád slovy).
Had sě rozhně','av v svéj chlípě,
pusti sě naň velmi sípě;
nemoh samému nic sdieti,
zjědovi jnnu jeho děti.

Vzplaka otec, vzkvieli matka.
Y izže každý' kak j est vrátka

kube.

a tlačě

ynu.

ical,
túcal,
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105

seho světa čest hi chvála,
kak jest na mále postála
čáka škariotské vlasti!
Znamenajmy při tom z vlasti,
jež sě stalo v Čechách nénie,
kdež příwzných králóv nenie,
počnúc ot Přěmysla krále,
kak ho syn, kak vnuk na mále
sě jsú sbyli na sem světě;
poslední byl ješče ďetě,
počen sě ščedr hi udaten
a jsa svým l'udem postaten,
všakž nemohl toho užiti,
musil u mladých dnech sníti;
kakž koli byl všěm povolil,
všakž nevinně svú krev prolil.
Vše pro tě, proradné plémě'
pusty sú nejedny země!
Ztado,vědě, ž' nic nemineš,
všakž sama potom oplyneš.

Takéž mohu řéci Judě!
Věďe všeho světa l'uďe,
kak je stlal svú věc z daleka,
všdy sě horším horšímž peka,
ke ztrátě duši na věky;
přěbyl moře, země, řěky,
bera sě k Jerusalém'u,
otňadž pošél, v túže zem'u,
kdež Herodeš byl čsti zbaven
a Pilát' v niej sa postaven'
držal všě vlasti okolnie,
vlada všiem židovswem volně,
majě moc pomoci silné.
A zlý k zlému jako přilne;
neb což jest podobno k čemu,
to všdy jako přilne k ňemu.

K témuž chcu tu řěč přivésti:
Judaš' člověk všie přělesti,
prvé cěstujě nepřěsta,
jeliže sě dobra města,

1 1 0

1 1 5
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přibrav sě k ňemu při noci.
A Pilát tu ve všiej moci.

Z1ý sě se zlým brzo spřěže,
rovný k rovnému sě těŽe;
neb sen hi on byl posošen
k zlému, jakž na rukú nošen.
TakŽ, jakŽ náhle v řěči byšta'
oba sobě sě sl'úbišta.
Hi by Judáš mocen dvoru,
vlada všú jeho komorú,
majě střiepňu o všem statcě;
jakž hi povědě na krátcě,
by jeho všú věcú vlada,
jakŽto dvoru, tak poklada.

Mezi tiem sě to pak uda,
ž' vyněde Pilát hi Juda
s mnohem l'udí krátit chvíle;
a tdy juŽ ovoce včile
na ščěpiech v krokot dospělo,
jakž k tomu svój čas juž mělo.
Kakž pak jest v tu dobu lacno,
všakž jest pro novinu vzácno;
nebo všeliká novina
l'ubši jest nežli věc jiná'
doňadž ščěpóv neotřasú.
Přihodi sě toho času,
včě Pilát na ščěpy zřieti'
jakžto kdyŽ sě chce co sdieti,
to sě vešdy někak sklade.
Ta jmu žádost na mysl vzpade,

iiežto snad nejmieval v rocě:
vzchotě sě jemu ovocě.
}Jirozkáza Judě ssiesti
řka: ,,Jď, kaž jablek natřiesti!..
Netaže jmu řéci brŽe'
až sě Juďáš přěs zed vrže'
vňuž ten, jerů má myslvysokú
a hospodě slúŽí k óku
a k tomu pak, jenž jmu volen,
chce blti ve všem povolen.
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180 Takž šed, kdež jablek bez měna,
vzem' což chtěl, uzřě Ruběna,
otcě svého, jenŽ v svém sadu
vyšel bě sobě na vádu,
člověk juž dosti požitý'
a řka: ,,Junochu, proč mi ty
lámal ščěpy nekázaně?
Jestli to čie rozkázaníe,
ten mi v tom násilé čiď.
A kéž mi to činie jiní,
jimž dávaju, ktož co ráčí,
ktož mi ščěpóv mých netlačí?..
on té řěči mále dotče,
an ho inhed mečem protče
řka: ,|Kakť svými hrd jest ščěpy!
Mní sě se mnú viežě cěpn
svú řěč tak vysocě zhustiv...
Letě R'uběn dušu pustiv.

Žena plačúci poběže,
Pilát, co sě stalo, tieže.
Přída počě rozprávěti,
an pek, nechtěv doslyšěti:
,,Netbaj.., vecě, ,,nice na to,
kdyžt, jest ovoce nótjato.
Bude-lié to, že chlap snide,
tobě s sbožím Žena příde...

By Ruběn poloŽen v Íovtl'
Judáš by ožeňen vdovú,
a ta vlastná máti jemu.
Viz, kak co kda příde k čemu,
jehož sě člověk nedomní,
ten čúš, jenž na sě nepomní,
ani tbá milosti božie,
chvátajě, kak moha, sbožie,
všecko na ztrátu svéj duši;
ale když sě sdravie ruší,
teprv tl'r bude poznáno,
nač komu kak ščěstie dáno.

Judáš počě ve čsti rósti,
v sbožú, v hospodnie milosti,
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pozván sa jakžto na hody,
a sbožie jde jako z vody;
všakž srdce ni v čemž svědomo,
jedno tolik, že lakomo,
ve všern, coŽ tu bylo, vlada,
všakž všdy svú čest z toho krada.

Kam myslíš, nevěrná sluho?
Zda rnníš, by v tej čsti stáldlúho?
otvořil si peklu v-rata.
Čemu tvá mysl tak otjata,
nevěrný sám svój zloděju!
Kam sě ti peniezi dějú'
na něž sě lakomě žědíš,
ž'peklo sobě jimi dědíš?
Yěz, žet sě čas blíží k tomu,
hodovavše jíti k domu,
iědše dáti mísu druhu!

Sta sě pak chvíl'ú neďúhú,
že Judáš' vznosiv svá křídla'
potěže na sě osidla,
máteř pojem sobě ženú
na ztrátu sobě složenú.
Znamenávajě ze spánie
té ženy časté vzdýchanie,
jěž kakž jměla sbožie velé,
všakž jí bě ne do veselé;
leč bylo v noci, leč ve dne,
zavše smutna, mysli jedné.
Bolí ju srdce, to právě,
ž' nebydlila v dobrém stavě,
a pak že sě jí nernílil'
že mysl'ú jinamo chýlil.

Až jednú byla nesp'úci,
všakž jako ze sna vzdyšúci
podlé ňeho tak ležala,
činieci, jzrko by spala.
Tdy pobudi jie řka: ,,Hpaní!
čuju to po tvém vzdýchaní,
že sě tobě nic nemíl'u.
Zda vzpomináš onu chvíl'u,

)
ščěpy!

t
a 3 235

u,

t ( K
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260 južs s dřevním mužem jmievala,
s nímž si sě prvé poznala?
Na mě pak sě něco domníš,
tiemž ho viece než mě pomníš...

K tei řěči žena zaplaka
265 řkúci: ,,Nenie mi mysl taká.....

(Chybějicí konec poddzsdtne opět ze staročeského Passiontilu.)

otpověděla jemu a řkúc ,,Nevelíš mi vzdýchati a já, nebožička, ze všěch žen
neščastna, nalezla jsem sě prostřěd všeho hořě. Jměla jsem jedno dietě, i tož jsem
musila u moře uwci, jměla jsem milého hospodářě, toho jsem v sadu umřěvše
nalezla; a iešče k méj žalosti Pilát mi násilé učinil, žalost k žalosti přičinil, mě
smutnú žen:a za tě bezděky vdal... A když ona jemu o svém dietěti všecko pořád
rozpravila, naiprvé, kak iest o ňem hrozné viděnie jměla, pro ňežto jeho u moře
u pleteném osudí uvrci musila, tehda jí Judáš počě také vše pořád praviti, kak
sě jemu z mladosti až do toho dne přihoďlo. Pro nižto řěč oba poznasta' eŽ Judáš,
vlastnieho otcě zabiv, svú vlastní máteř sobě za žena pojal. V tu hoďnu počě
Ciborea }udášovi raďti a řkúc: ,,Synu mój přěneščastný, nic jiného neuměiié
raditi, než vstana, idiž k Jezukristu, jenž tyto časy po světu choď, veliké ďvy
činí a lidem hřiechy otpúščie... Toho Judáš uposlúchav, vstav i šel k Jezukristu,
jehožto Ježúš Kristus přijem, apoštolem učinil a on potom' Jezukrista proraďv,
sám sě oběsil.

Passionál: L jež že-2 jtně jméno-3 spasta (duál) spďi; z,žasši sáuleknuvši se -4 aztrhši
sávytrhnuvši se _ 6 nestatečný marný, daremný - Io užěslisěuleklise -|3osudie nádoba
(srov. szd) _15plýtz;aly plavily _2|pořekši sádělavši jakoby_22pronóstioznámii

1: a jakým způsobem by áskala _ 3: jimž dávno těhotna chodila
7: předstíráním nepravého stavu (že je těhotná) - 8 dědinu děďctví- to obtičvšak_12

sě nahodi naskytl se - L3 počenši počavši
14 r:ěěsta (duál) začďi _ |7 tiščě sá tlače se _ 18 sotně sotlai mněný domně|ý - L9 súdče

nezoiený nádobo smrdutá, nečistá - 20 aňuž ščenec propastný jako štěně proklaté
25 an a on _ 27 zaxše vždy; trnul třás| se, chvěl se _ 30 poskube štípne
3L ande i místy, leckde - 33 ně o černv něčem_ 36 nyjú chřadnou _ 40 cútieci obáč po-

zorujíc však - 42 mútí sá rmoutí se - 43 smúcal rmoutil _ 44 k ňemuž ponúcal k čemuž po-
noukal

53 ačě rybitxa ptáti zača7 se vyptávati na rybáře _ 58 po kobě poď|e přání, ke zdaru
62 l;yktÍza vypověděl - 63: tím se začal soužiti (v srdcí) - 66 nebratru nepravému bratru

_ 67 popeře upne se - 68 arah nepřítel _ 69 synemozalaza syna vzala
73 skutku hodě chystaje se ke skutku - 78 jadyž kudy - 80: pospíšiv si se sqfm od-

plutím _ 8L sě sde mútie se zďe ttápi _ 82 pamět památku
84 kdas kdysi, jednou -85 jakž stala takže zamrzla (zastavila se) _ 86 zkřěnua zkÍeh-

nuv - 87 //ci lehnouti si, spáti _ 90 škařědě znečišéuje - 9I po saéru řiedě po svém způsobu -
94 z; chlipě ve zpupnosti _ 97 zjědoai ottávt|

10I na mdle postcílakrátce trvala - 102 čóka naděje _ 103 -1i5 známá tarážka na vymře-
rú rodu přemyslovského zavrďděrúm krále Václava III. r. 1306 - Io4 nénie nyní _ 7o5 pří-
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tval) - L64 doňadi
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bodl - 195: myslí'
ZOL an a on

zemře _ 205 příde1
2O9: -ťu, iak

maietek
2L9 hosPodnie
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jmievala,
ila?
dš,
pomníš...

ttajá, nebožička, ze všěch žen
ěla jsem jedno dietě, i tož jsem
řě, toho isem v sadu umřěvše
il' žalost k žalosti přičinil, mě
tu o svém ďetěti všecko pořád
jměla, pro ňežto jeho u moře

čě také vše pořád praviti, kak
žto řěč oba poznasta, ež Judáš,
lenu pojal. V tu hoďnu počě
:ščastnn nic jiného n".'ňe;it
y po světu choď, veliké ďw
tchav, vstav i šel k Jezukristrr"
n potom' Jezukrista proraďv,

i; z,žasši sáuleknuvši se _ 4 aztrhši
řás&'sáulekli se - 13 osudie nádoba
,y _ 22 pronésti oznámiti

n choďla
'ědinu 

dědtctvl_ |o obóě však_ t2

sowa; mněný domnělý _ 19 súdče
ý jako štěně proklaté
Doskube štlpne
ú chřadnou _ 40 cútieci obtič oo.
14 k ňemuž ponúcal k čemuž po-

3 po kobě podle přání, ke zdaru
| - 66 nebratru nepravému bratru
na vzala
y * 80: pospíšiv si se sqfm od-

astavila se) - 86 zkřěnuzs zkřeh-
,o s!é;n řiedě po svém způsobu -

) -1|5 zlámá natážka na vymře-
1306 _ l04 nénie nyní - lo5 pří-

wznýchkrdlóa příbuznýchkrálových- L06 PřěmyslaPřemyslaOtakaraII.- Ío7 s1nYáctavII.;
oruk Yáclav IIÍ'; kak ho syn jak jeho syn (věta v1povídací) = 108: pobyli na' tomto
rvětě- l10: začav štědře a udatně _ L|I postaten mocný _1I2 užiti rúti užitek _ L13 sniti
(totiž se světa) zemříti _ ll4-LL5 kakž koli. ', z:šakž ač... přece _ LL6 proradné plérně

Němci- ll8: zrado, vim že nic nepomineš - 119 oplyneš utopíš se' zhyneš
|22 stlal soú lsěc připravoval _ L23: vŽdy usiluje o horší a horší _ L25 přěbjll přešel -

|27 otňadž oď<ud - |30 olasti oblasti _ L33' L35 jako téměř, takořka
L37 přělest lest _ 138 cěstujě nepřěsta bez přestání cestovď _ L39: až došel do města
l44: ten i onen 0eden i druhý; Pilát i Jidáš) byl náchylný _ 146: jakmile se dďi do řeči -

|47 sobě sě sl'úbišta za1rtbtlt se sobě _ |48 by mocen dxoru měl moc nad dvorem _ I49 komora
poklad, pokladna, důchod - t5o střiepňu péči - 1 5 1 poaědě povim _ L52 by olada v|ád|

|55 oyněde vyjel si _ 157 tdy tehdy.' ačile v tu chvíli, právě _ l58 o krokot v zralost
- t60 lacno snadno dostupné _ L6I pro noainu pto novost _ L63 l,wbši milejší (imenný

tvar) _ 164 doňadž pokud - 166 z:čě zřieti počal se dívati - 17l: zachtělo se mu ovoce
_|72 ssiesti sesednouti (s koně)_ 174, sotva mu to řekl, auž- L7{>: jako ten, kdo je cti-
Žádostir"ý _ |77 hospodě pánu - 178: a tomu' jenž je mu po vůii _ t8o bez měna bez míry _

18| uzem vzav -1.B3 na oddu na hádku - |84 požitý staý, letiqi - 189 a kéž zďalí _ t9l
netlačí neníči _ |92l on (Ruběn) málo toho řekl - 193 o'n a on' (Jidáš); protče protk|' pto.

boď - 195: myslí, že se ÍI}nou vázal cepy (že jsme si rolrri) - 196: tak nadutě promluviv

20| an a on @ilát) _202 nice uc_203 kdyžt, jesthžei nótjato neodňato _2o4 snide
zemře - 205 příde připadne

209: viz, jak se co kdy sběhne_2ÍL čúš tottŽ_2t3z lapaje (uchvacuje)' iak může'
maietek

2L9 hospodnie pánově - 223 jedno jea - 224-225 alada. ' . krada (srdce) vládnouc' . .

berouc
229: čln byla wá mysl tak zaujata - 232'. jiclnž si dychtivě žádáš _ 233 dědíš dobýváš -

235k domudom.tt
239: natáh| na sebe léčky- 24L složenú připravenou -244-245 kakž'.'ošakžtřebaže...

přecr; aelé veliké - 246 leč '. 'leč aé.. .ať _ 247 zaz:še vŽdy _ 248 to prtiaě a to právem - 249: že
neála v dobrém postaverú (situaci) .250 sě jí' nemilil nelibtl se jí, nebyl jí milý _ 25t jinama

clýIil jimmsměřoval

252 nesp,úci nespíc- 260 dřeaní dřívější _263: a proto naň více pamatuješ (myslíš)

než na mne

Passionál:5bezděkyptoavtií-Bpoznasra(duál)pozna1t-I3přijetnphjav;proradiozradiv

Poznámky ediční

Legenda o apoštolích
odkazy na literaturu o této legendě i o dďších památkách oddílu Duchovní epika

uváď Jakubec, Děiiny I, str. 83n. Srov. i poznámky R. Urbánka' Legenda t. zv. Kristiána,
PÍ91ha 7947,I. díl, str. 204 a podle rejstříku. Na nové obievy zlomků legend' rozšiřujícÍ
texťy dosud známé a doplňuiíď je zlomkem legendy o sv. Silvestru papeži, upozorniJa
E. Urbánková, Nově objevené stč. zlomky v Národní a universitní knihovně v Praze,
Českáliteratura I,1953,str.46-48. - V celémtomto oddíluje jotace zachována a upravována
všude v slabikách dlouhých i krátkých.

v. 1-156 je jeden list, zvaný zlomek Šafaříkův, Mus. 1 Ac 49 (u Geb. lpĎ; vydán
pďeograf. oa Šďarta v ČČrvr 2L, L847lL,296n a od Flaišhanse v Neist. pam. 158 a 160'
vpřepise od Šafaříka na uv. m. a ve Výboru II' 1-6. _v. L5,1-232 je horní půlka jednoho

listu (proto čťyřikrát 19 veršů s mezerami), zvaná zlomek Durychův' vloŽen v kodexu
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Národrú knihovny ve Vídni é. 4002 (u Geb. ÁpD); \rydán mnohokráte, paleograficky F. Men.
ókem v LF 6' 1879' L4o-L42 aY . Flajšha.sgur y Nejst. parr. 162, v přepise ve Výb. I'LL43-6.

oba jsou zbytlqy jediného kodexu, psaného spřežkovým pravopisem nejstaršího typu
(doklady níže); slabičné /' r píší důsledně y/'yr (pylney 5, tyrpiel 95, pyrwe 227 a j,)' adv,
když(to)' hdež(to) asimilovaně s gd' (gdjls 6,22,36 a i., gdyÍto 30, gdes L0' 76 a i,,
sdeíto 67 atd.)'i před souhláskou označují g, ale k předcházející slabice přidávají pak častoy
(takay gho 3t' oy gho 37 , zzie1 gmu 99 atd.). Už|vajlďalektického ňi (spojka i_ La a ).

7 bez (všie h)any Ryš] bez přÍhany ŠaÍ, Fljš, a rhpe lze čísti jm bez . ' . any - 9 (zvěs) tu
Ryš] svój Ša/,zneslVýb,orhpe čitelné jenz_20k smrti ]K zmyttye_92zeměVýb]z.emt
rhp, Šaf - 129 smrťú] zzmyttyhu - 170 natoRyš] arkpe nečitelné_ l89 nevzvěděl] F/7T
clrybně nezwiedyel; tof zl rkpe lze číst to i co - 202 Tolik] Tďik

Ses lání Ducba svatého
Zlomek v Mus. l Ac 50; vydď pďeograficky L. Dolanslcý v LF 2Q |893,379-382 aY,

Flai štrans v Nej st. parn. L72 a t7 4, v přepise s doplněním ztracených míst vydán V. Harrkou
v ČČrvr 3, L829 f 3'67-69, dále ve Výb. I, 178-180 a Flajšhansem na uv. m. Literatura uvedena
v poznámce k leg. o apoštolích. - Je to pravá polovice pergamenového listu, rozřezaného
na sedm proužků, z ric|tž pátý chybí, takŽe |e třeba doplrriti text skoro v kďdém verši;
zde přejlmáme rekonstrukci Flajšhansovu, pokud nerú jinak označeno, k starším hledfune,
jen pokud ie toho zvlášé třeba. - Zlomek je zřejmě z kodexu jiného neŽ zbytky legendy
o apoštolích, ďe pravopisem se s nimi shoduie ve všech qýše vyznačených znadch (gqyrtwe
40' zzyrdczem 44, gdes 9 a j.' neygmamy 60' píše hi). - Ye v. l-52 je rekonstruován zpravidla
konec verše (kromě v. 1, 3, 7-8, 10-16, 20-2l' 25 -28' 29 -32,37,40-4|' 48 a 52),ve v.53-
|o2 na začátc(ch veršů několik písmen po prvním písmenu nebo po prvních dvou písme-
nech kromě v.79-82' které isou zachovárry celé.

2 To j,ltoy ťkp,Tot chyb, Fljš_8 Všelikryž rhp'Výbl Všelikéž chyb. Fljš - 17-18
vzpá|y - skály Ryšl chybějíci tnista Hanka doplňuje vz Ponty _ porty' Výb vz Péle _ vele,
ale o rhpe jasně wzpa,.._25 kto rĚp] kdo chyb. Fljš_3o popovstvie Ryš] prvenswie
uýb' . .. (o)zztwie rÉp, .ovstvie Fljš _ 32 všicci F/.lš] mtlá Výb' chybí o rkp - 47 na všě
rhpj na vše chyb. Fliš _ 55 a ti sú také F,š] a bychu také Hanha - óo Čili snad Fl.1.š] čili
dost Výb' čili že Hanka _ 72 pytal pytá Fljš - 77 snažně rkpl zznadnye chyb. Dol' Fljš _
87 ú'iš] tt|ž Fliš' o rhpe ch1bí _ 102 Že sě s Ryš] ž' sě se F/lš,' s z ' .. rkp

Legenda o Panně Mar i i
Zlomek složený ze dvou prouŽků byl obieven r. 1855 a 1878 v Kapitulní knihovně

pražské, n1mí ie nezvěstný (byl v majetku Paterově). Vydal paleograficky A. Patera v ČČru sa,
1879' 118-120 a V. Flaišhans (nepřesně) v Neist. pam. 168; Patera téŽ v přepise (nevy.
hovujícírn' jeho zřejmé nedostatky opravuieme zde bez poznámky). Literatura uvedena
v poznámce k leg. o apoštolích. - Pravopis zlomku je obdobný s pravopisem zbytků legendy
o apoštolích' ale nenl s nÍm totožný.

3ssobú] z'znbu(Fljšchyb.zzo|u)-5ssv.ým] zzvim_ 17čsti] chzcty(Fljš chzcety)-
25 védé' ž, Pat,l !7yedys rkp _ 27 nám] na tkp, Pat - 60 cháně] Hranye _ 64 iedinému
Par] iednemu Qeiliný aerš sedmislabičný)

Pilát
Zachovartý zlomek z vypravovánÍ o Pilátu !e větší horní po lovina jednoho listu, Mus.

1 Ac 52. Vydď paleogrď. L. Dolanský v LF 20' 1893,375.379 a V. Flajšhans v Nejst. pam.
178 a l8O;vyhovujícího přepisu není (posledrrí ve Výb. I' L75-l78). Literatura uvedena
v poznámce k leg. o apoštolích. Mísry chybí po&ltečni nebo koncové písmeno (list byl pře-
řÍznut na tři časti)' ďe lze je doplniti bez pochyb; proto neuvádíme taková mlsta.
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t n.oohokfáte, paleografi cky F. Men-
W.,l62' v přepise ve Výb. I'1743-6.

:.oyT 
p.:::!i'em nejstaršího typut >'.tyrptel 95' pyrwe 227 a j), aáv.

.i_!:: fd?|,: 30, sdes to, z6 a i.,
*3!ll1ď:|!" přidávají pak častoy
Kucl(eho ňl (spojka i- 14 a j).
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lTalik

nsky v LF 20,Ig93,379-3g2 ay.
ztracených mÍst vydán V. Hankou
rsem na uv. m. Literatura uvedena
lergamenového listu, rozřezaného
pllutl text skoro v každém verši;
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32,37,40-4I,4g a 52),ve v.53_
u nebo po prvnÍch dvou plsme.

ýó] VšelikéŽ chyb. Fljš _ 17-18
ltý - porty, Výb vz Péle - vele,
j!-n9novswie Ryš] prvensMe
a 
-Vý,b., chybí a'rkp _ 47 na všě
nanka - ó0 cili snad F/7š] čili
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teografickyA. Patera v ČČM sa,
8; P11ra. té'Ž v přepise (nevy-
'oznámky). Literatura uvedena
rý s pravopisem zbytků legendy

Y |'Y] chzcty (Fljš chzcery) _
chráně] Hranye - 64 jedinému

.-polovina jednoho listu, Mus.
9-a V. Flajšhans v Nejst. pam.
175-178). Literatura uvedena
loncové. písmeno (Iist byt pře-
rrme Eková místa.

19 městem] mizztem _ 38 a sen Výbl -zzen _ 50 až jho] a-gho rkp' až ho Výb _ 54 ot
tak] . d takrkP, atakVýb - 95 hodinú] hodynu hodynu _ 106 mateři iho dějú Ptla) odc|lylně
čte Hanka aVýb .. . ři iho děvu vila, v rkpe jsou spodní čdsti pismen odříznuty

J  roas

Z vypravovánl o Jidášovi jsou zachovány dva listy téhož pergamenového rukopisu,
a to těsně po sobě jdoucí. První z ruch, zde v. 1-93, ie nahoře zčásti odříznut; byl nďezen
v klášteře drkolenském A. Paterou r. lB87 a vydán jím pďeograficky v ČČM 62, L888,94-97 a
V. Flajšhansem v Nejst. pam. 182 a 184. Druhý,celý list,nalezený jižt.1829'ie v Mus' 1Ac 51
(víz zde vyobr. č. 22).Yydán paleograf. J. Gebauerem v LF 5, 1878, příl. 19-22' A. Paterou
v ČČrvr 62, 1888, 97-1oo a V. Flajšhansem v Nejst. pam. l84, 186' l88, v přepise častěji,
naposled v Ertlově Čítance pro lryš. třídy střed. škol I, 1910, str. 5-9. Literatura uvedena
vpozruimcek legendě o apoštolích.-DoplňkyzPassionálu jsouvzatyz rukopisuMus. III D 44'
str. 155-157 a 158-159, otištěny v ČČrvr 62, 1888, 87-89. _ Pravopis zlomků legendy
o Jidášovi je totožný s pravopisem zlomku o Pilátovi a v základě stejný s pravopisem
zbytků legendy o apoštolích.

L a j a d yžč(úšbydob ) y l aRyš ] a i a d y s ch . ' . f f . . . y l a ( F áš r ady s , c h yb . ? ) _16p ř i k r a d ]
prsierad (snad třeba čisti c m. e) - 50 si země Pat) zz . . . ie - 51 stojieci] (zzt)ogieczye
Pat _ 63 (život)] o rkpe mezera _ 77 bra sě Ryš LF 76' 1953' |20] tas zzie rkp' Pat' Fljš.
taže Pelikdn, téže Noatik, Ertl - 88 oživi] otsiwi - 92-93 Člověk (pak poláv hadovi), popudi

iho ne(rád slory)] 92 jen Ct:zj.owiek, 93 popudy gho ne ' . . d z. . ., doplň, Peliktinem a ost,
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LYRIKA

Současnč s epikou od sarného začátku 14. století, neJi dříve se rozvíjí i lpika.
Vedle lyriky d:.ichcvní, )ež byla obdobou básnických legend, náme stopy i po lyrickó
tvorbě s.uětské.

Rozvc,i t.!to ly:ik'v clokládáme ukázkami tří základních dě|: Kunhutinou modlitbou
(i'zniklou rnožná. už ve 13. století), úryvkry ze Sporu duše s tělem a Notou ot pana Viléma
Zaiiece.

I(UNř iUTI}ÝA MoDLITBA

Tato sarnostatná česká sklaclba dtužicí se k hojné latinské modlitební literatuře eucha-
ristícké, jež vyjaciřuje úctu k hostii vystavované za mešního obřadu zrakům věřících, ie
veršovanou mocllitbou o svátosti oltářní. V latinských modlitbách se zračí někcly i rnyšlenka
na brzké přijítár"rí' a pťoto se jich rnohlo také užívat jako modliteb před přijímáním;
zdá se, že se tak užívalo v Ženském klášteře Svatojirském i naši skladby.

Modlitbu nazváme,,Kunhutinou.. proto, že je po prvé zapsána v latinském breviáři,
jehož malitelliou byla abatyše Svatoiirského kláštera na Hradčanech, dcera Přemysla
Otakara II., Kunhuta. Rukopis byl psán písařem, jehož činnost ie dosvědčena ieště
v letech 1318-1319' ale skladba sarna je starší, snad z konce 13. století. Pozoruhodná je
vyspělcst jazyka této básně, zejrnéna jeho výrazové bohatství. Zá|ibor v anafot.e a v myš-
lenkových protikladech zesílených paraleiností nebo i opakováním slovního ýruza
shoduie se Kunhutina modlitba s obdobnými modlitbami latinskými.

Vítaj, král'u všemohúcí,
ve všěch miestiech vševídúcí,
všěch kajúcích milujúcí'
věčný život dávajúcí;

všeho kvietie kráše ktvúcí,
všěch světlostí viece stvúcí,
svýrn milým sě zjěvujúcí'
jě rozkošně kochajúcí!

Vítaj' slavný stvořitel'u'
vítaj, milý spasitel'u,
vítaj, věrný náš přietel'u,
všie dobroty davatel'u;
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1 5

vítai, v núzi těšitel'u'
všeho hořě zbavitel'u,
vítaj ďvný slavitel'u
i rozkošný krrnitel,u!

Děkujemy tobě z tvého
z milovánie vetrikého'
z potřěbného, z radostného,
zvysokéhoizščedrého:

ež si ráčil ny swořiti'
velrni drazě vykúpiti'
nebesa dens owořiti
a svým tělenr obdařiti.

Chvála tobě, bože, z toho,

ieže činíš ďvóv mnoho,
divnú mocú slova tvého
v rukú popa všelikého:

tu své diry ty zjěvuješ'
když nás hřiešných navščěvuješ,
chléb v své tělo proměňuješ'
z vila svú krev učiňuješ.

V chlebnéj wáři ty sě skrýváš,
božskú světlost tú pokrýn'aš'
cěle v oplatcě přěb1ýváš,
cěle na nebi počíváš;

an-i na nebi jsi věcší,
ani v oplatcě jsi menší'
ani na raebi svčtlejší'
ani v oplatcě temnější.

Na nebi jsi veštek zjěr,rrě'
v oplatcě jsi veštek tajně'
jakož na nebi isi slarmě,
takož v oplatcě jsi divně;

když tak divně k nám přichodíš'
s sobú anjely přivodíš'

ne-li dříve se rozvíií i lyr"ika.
:gend, rnáme stopy i po tyr;cte

ních děl: Kunhutinou rnodlitbou
s tělem a Nobu ot pana Viléma

TBA

ské modlitební literatuře eucha-
ího obřadu zrakům věřících, ie
itbách se zračí někdy i rnyšlenka
tko.modliteb před přijímáním;
nasl sktadby.
é_zapsána v latinském breviáři,
, Hradčanech, dcera Přernysla
i činnost je dosvědčena jéstt
tce 13. století. Pozoruhodná je
'v!.ZáIibou v anafoře a v myš-
opakováním slovďho výrázu
latinskými.
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k velikéj čsti nám to hoďš,
když k nám s anjely přichodíš.

Tvé jest tělo naplněno,
divně když jest učiněno,
mocným slovem usvaceno'
věrným srdcem uchvaceno:

to každému jmieti za to,
jež jest srdcem takež vzato,
jakož usty vzemše svato:
Augustin iest svědek na to.

Na to svědka slunce imámy:
kdyžto na ňe vzpomínámn
mnoho poprskóv vídámn
avšak jedno slunce známy.

Kdyžto bude rozlomeno,
v malé částky rozdrobeno,
po všem světu rozděleno,
vše křeséanstvo obděleno.

KakoŽ koli i prokniemu
málo dáno jest věrnému,
všako cěle jest prvniemu,
cěle dáno i druhému;

cěle dáno jest třetiemu,
cěle také i čtwtému,
cěle věrně tis'úciemu,
cěle jístě posler{niemu.

Avšak proto nenie dvoje
božie tělo ani uoje:
ve všěch miestiech vše jedno je,
tako věří srdce moje.

Dež jest z ďevky porozeno'
téže na křížu umořeno,
téže v zemi pohřebeno,
téže z mrw,ých jest vzkřiešeno.

8:
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š,
loďš.

Ale tako jest vzkŤiešeno,
jakoŽ ovšem oslaveno,
téže na nebe zpodviženo,
téže v oplatcě posvaceno:

ten chléb živy nejde dolóv,
na výsot jde k otcu domóv,
krmě jest všěch apoštolóv
i všěch svaých i anjelóv.

Proto prosím, bože, tebe,
Živy i rozkošný chlebe'
aby owořě dnes nebe
dal nám ščedré dary z sebe;

daj dóstojně tě vídati
i dóstojně přijímati'
aby mohlty s matkú jmieti
chvály z toho i vši světí.

Rači ny dens nakrmiti,
živé krmě nasytiti,
jejie silú posíliti,
jejie rozkoš v dušu vlíti;

daj nám za hřiechy plakati
i jich právě sě pokáti'
tobě z daróv děkovati,
tě všiem srdcem mílovati.

Pro wé svaté porozenie
i pro těžké tvé truzeníe,
pro žalostné prorazeďe
i pro křivé otsúzenie,

pro wé nuzné roztěženie,
pro hanebné oběšenie
i pro hrozné okrvavenie
i pro krásy wé zbavenie.

Pro wé hořké umořeníe,
pro túžebné pohřebenie

, ie,

o.
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115 i pro slavné wé vzkřiešenie
i pro divné vzpodviženie

prosím, bože, wé milosti
i veliké wé ščedrosti,
aby zbavil škařědosti,
hřiešné také i těžkosti.

Rači hřiechy otpr.lstiti
i jich plně očistiti
a mě jiných uchovatí,
dábly ot nás vzdalevati:

rači zlobi v nás umniti
a dobroty přibaviti'
dušu s tělem usdraviti,
tvého hněva ny zbaviti.

Daj života polepšenie,
z|é žádostt uhašenie,
pravé milosti rozženie
a děl dobrých rozmnoženie;

rači s tobú ny sjednati
i tě právě daj poznati,
na tě vešdy zpomínati
a v tom život náš konati.

Rači s námi tehdy býti'
když jest duši těla zbýti,
a nás v hoře nerrvoditi,
\i že v rozkoš provoďti;

daj nám s matkú tě vidúce
kralevati v tobě jsúce
a tě v sobě viec jmajúce,
v rozkoši sě kochajúce.

Tě výše všěch milujúce
a ve sboží plavajúce,
s svatými sě seznajúce
a s anjely zpievajúce,

r20

2 ae ašěch miestie,

skvoucí, svítící_8 ro

dobrého - L5 dioný pc

živiteli _ L7 děkujemy ;

že, protože; ny lás - 2:'
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ile
všeho kvietie kráše kťvúce,
vešdy rozkošně živúce,
nikdy neumierajúce
a věčně sě radujúce.

2 zse ašěchmiestiech všude- 5 kráše krásněji; ktaúci kvetouc7 * 6 soětlost svět|o; stxúcí
skvoucí, svítÍcí _ 8 rozkošně kochajúcí milující, působící rozkoš - 12 z;šie dobroty všebo
dobrého - |5 diz'ný poďlrrhodný, záztačrryi slatsitel osiavitel _ |6 rozkošný krmitel,u štědtý
živitel i-|7 děkujemy a.... děkujemeza.... _19 potřěbný nutný nepostradatelný_2I ež
že, protože; ny nás _ 23 dens drrcs; otaořiti otevříti _ 26 ježe že _ 28: v rukou kněze každého -

33 o chlebnéj taáři pod způsobou clrleba_34 pokrýoriš zakrýváš, skrýwáš_35 oplatka
hostie - 36 počiváš spočíváš, dlíš - 41 oešreŘ všecek, ce|ý - 43-44 jakož ' . .takož jako. , .tak_
44 dioně poďvuhodně, zázračné _ 47 nám to kodiš nám to vhod činíš' způsobuješ _ 49 jest

naplněno učiněno skutečným' uskutečněno - 5L usvaceno posvěceno - 52: kďyž se ho věřící
srdce zmocrú, kdyŽ ho přijme _ 53: každý má věřiti _ 54 jež že _ 54-55 takcž. ' . jakož tak. . .
jako - 55 azemše vzavše - 57: toho svědectvírn je slunce - 59 poprskóa paprsků _ 64 obděleno
poděleno _ 65 kakož Řoli jakkollv; prokní každý' všeliký _ 7| z'lěrně za|isté _ 77 dež jež _

?8 téže totéŽ _ 79 pohřebeno pohřbeno _ 82 oašem zcela, vcelku - 83 zpodaiženo w.
zdviželo _ 85 dolóz; dolů (na zem) - 86 oýsot qisost; domóa domú _ 90 rozkošný rozkoš
dávaiícÍ _9| otaořě otevTa - 97 rači ruč_ Io2 prdaě správně, řádně - L06 truzenie tráperrí,
utrpení _ l07 prorazenie ztazen7- L09 nuzné roztěženie bědné rozpětí (na kříŽi) _ LL4 tú-
žebný žatostlý _ 116 z:zpodtliženie nalebevštoupení - t|9 škařědost poskvrněnost, poskvrna -

I24 tszdalezlati vzdďovati _ 125 zlob (f.) zloba' zlé skutky; umniti zmenšitJ' - 126 přibaaiti
přidati, rozmnožiti - 131 milosttáska; rozženie (vlastně: rozžženie) rozžehnutí, roznícerrí -

133 sjednati siednotiti' uvésti v soulad (se svou vůlí) _ I35 z;ešdy vždy, stále _ L38 zbýti po-
zbýti - 140 li že avšaki provoditi provázeti _ L46 ge sboží' plaaajúce štěstím (duchovním ma.
|etkem) opl1ivajíce _ l47 seznajúce sě seznitmujíce se _ L50 žizlúce žijice

sPoR DUŠE s  TĚLEM
Skladba je značně samostatným básnickým zpracováním oblíbeného středověkého

motivu literárního' hádky mezi tělem a duší o to, kdo z nich je odpověden za hříchy,
kterých se člověk v životě dopustil. Přitom se obyčejně koná spor aŽ po snrrti člověka
(tak v nejrozšířenější skladbě latinské na toto therna, ve Vidění Filibertově), v naší
skladbě však spor mezi duší a tělem je veden již zaživota, nedlouho před smrtí; po smlti'
jež je připomerruta jen stručně, zakročí F. Maria pťotí dáblům, činícím si nárok na duši,
a soud před Kristem, kterého se zúčastní i aiegorické postevy Spravedlnost, Pravda,
Milosrdenství a Pokoj, končí bezpochyby milostí pro duši, jejím spasením (zakončení
skladby není dochováno). Zmínkorr o Petru Mohučskérn, t. j. Aspeltovi, ie skladba dato-
vána do doby po roce 1320. - Vyniká umělou stavbou strofickou i vytříbeným a přilé-
havým iazykem nad obě pozdě1ší zpracování téhož námětu.

Ze skiadby otiskujeme jen necelou polo'rinu: především začátek a zakončení sporu.

(Před vlastnim úaodem ke Sporu _ aiz zde a. l-L4 - předchtÍzí meditace autoroz)a o po-
míjejícnosti sl.těta o 46 aerších,)

Slyš to starý jako rnladý'
by poslúchal této vády.
S svú sě duší vadí tělo,
duši přěhádati chtělo,
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pIoto dušě k bohu vzdýchá'
neb ji silná strast upíchá:
zbudúci světa v hoři bvti.
Proto by chtěla přijíti
k milostí boha pravého,

Jezukrista nebeského.
Tělo sě proti ní zpíetá,
proto dušě slz utierá,
radieci tělu na pokánie;
a tělo sě tomu zbránie
řka: ,,Božiemué jest napřěd byti'
proto iá nechci smutno b1iti.
Ty plač, dokud tobě líbo,
mněé jest plakánie nemílo;
já sě chci vesele mieti,
a ty se mnú, ač budeš chtieti...

,,Benedicíte! Rač požehnati
ten, jenŽ ráčil duši dríti'
čistú v tělo

vlildospělo'
dokonav všěch údóv dielo.

Vlil v tě čiest ducha svatého,
podobnost obraza svého.
Tě daroval

i obroval,
rozomenstvím korunoval.

Dalé jest rozomensťvie každému
činu zlému i dobrému.
Viz, co čině,

a v wéj vině
dušičky neuvině.

Drž sě, na kterú chceš cěstu,
to zvéz za pravdu jistú,
žeé iest dávno

zvěstováno:
,Plač s veselím., v Písmě psáno...

,,Netbaj na to, duše milá,
však vidíš to, žet jest ve mně síla,

40
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Dušě vecě:

Tělo vecě:
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ňá,

id byri,
rtr.

ieti."

ri

rozom s krású,
se vší věhlasú;

jázt nezlám smutného času.

Milá duše, netbai na to'
pusé smutné myšlenie toto!
Sbožie mnoho

mám, bez něho
neviem vesela nikoho:

z toho ďím svú bohu obět,
obrátím jej k sobě opět.
Jáz klekánie

i vzdýchanie
často sději pro pokánie.

Budu-li v čem poblúdilo,
pokoři sě - i budu mílo
z skutka mého,

boha svého
utěši z těla křehkého...

a niž duše liruje' že tělo odkltidci pohdni a lktÍ nad hřichy saého
níž se tělo chlubí bohatstúm i schopnosti uniknout smrti' spor

,,Mého srdcě hrozná strasti,
že mi nelzě sebú vlásti!
To viem právě:

že mě ostavie
wéj vší vině; ach méj hlavě!

Rozchodí mě strast v sirobě,
srdce přě v žalostnéj mďobě.
Hoře z hořě,

že tak spořě
vizi vychodiecie pekelné zoÍě.,,

,,Nemluv toho,' milá duše,
toběé se mnú byti slušie.
To měj za to,

Že nevzato
ote mne střiebro ni zlato.

lot
(Po daojí další ndmitce,

těIa, a po duojí odpouědi, a
pokračuje : )

Dušě vecě:

Íému

áno...

ě síla,

Tělo vecě:
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Dušě vecě:

Tě1o vecě:

Když nně utká nemoc s mďobú,
tehdy sě protyči s tebú.
Mé vše sbožie

na kosteiy vložie,
když ny spolu v Irrob položie...

,,I co sě, tělo, sbožínr koneoníš,
tělo, pozdě za1iec honíš;
však tu byváš

í to slýcháš,
pro něž često srdcem znyváš.

Kdyžto umře, kam sě dějí?
Zda jich pohřiesti nrějí?
Nespomóže

ni vymóže
tebe ni Ínne z smfii sbožie.

Na to, tělo, rozpornínaj,
toto slovo v srdce vznimaj:
kdes sě vzalo,

otkudž vzcházalo,
s číms sě sěm na svět přimčalo?

Kterým sě tu jneenem chválíš,
tak sě chval, jakž rnne sebú nespálíš.
Pro řěč pťo tVú

v Strastnú rotu
vrhúť námi jako slotú...

,,Milá duše, zda jsi lačna,
že rně činíš tak rozpačna;
jáz mám hradn

múdré radn
dostí bohaté ohrady.

Jmám dědin' platóv m:roho,
milá duše, poslyš toho:
jáz mocný pán',

co chci, to jmám,
nikomuž sě nepoddám.

Duše dokládá osob<

Cicer onem, b ásni'kem V,

lékařem a rádcem Vtjc!

tělo chce hledat ochran

nost ašeho. Na lzonec .

že je třeba i osobních zt

a o&nítd obar:y dztše, 1

Dušě vecě:

' .L eio vece:

Dušě vecě:
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mďobú,

l vložie,
rložie...

tmoníš,

)
rváš.

t :

ázalo,
nčalo?

áiíš'
ú nespálíš.

rotu

Věz to, duše, žeť sem vítěz pravý,
rci črtu, aé sě se rnnú dáví
nebo sěče,

uzříš: ané vleče
po sobě sěčené plece...

Du"še dokládó osaba"ni biblickými i postar.lami historickými (filosofern Aristotelern, státníkenl
Ciceronetn,bdsnikemVergiliern a cirkevnimi otci) i nedtiano zesnuÍýnt' význačnjlnz theologem,
lékaře;n a ridcem Vticla,ua II., Fetrem Mohučským' že sila jirn nebyla nic platntÍ proti srnrti;
tělo chce hledat ochranu před smrtí z: kráse,zl moudrosti i ll lékařstxí, ale duše ukazuje polni'jejic-
nast pšeho, Na |<,onec se tělo doooldzlti zdsluh l{ristooých o zsykoupení lidí' ale rluše namítá,
že je třeba i osobních zásluh' Prohlašujic' že chce užít saěta, dot.loltixti se těIo lhůty sz.sóho ži,vota
a odmítá obaay duše. Duše ošak upominá na smrt a nabtÍdtj k poktiní.

Dušě vecě:

r00

,,Sprostněs ctného byďa zbylo,
ráje, v něrnžs stvořeno bylo
malú vinú,

ctnú dědinu
Ztratllo jsi svú hřiešnú vinú...

,,Fotl.:d Spolku bylo nají'
na tomé' duše' přisahaji:
toé má viera,

tvá nesmiera
mého srdcě mrroho udierá.

Mučíš mě vždy bez př.ěstánie;
truchlost, žalost mám, vzdýchanie
jázé v tu dobu

pro mú mdlobu.
Smrti, rozlučtž mě s tobú!..

,,Rúče přispěj ta hodina'
nají žalostná novina!
Hřiešné tělo'

zvěz zacěIo:.
zles sebú i mnú dospělo!

Kam sě děla wá všě krása?
Zbledělos za malého časa.
Z|áwáruda,

plna smrada,
ležíš jako shnilá kláda.

Těio vecě:

Dušě vecě:

105

i 1 0

mám,
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láz túžebná nebožička,
hřiešné tělo, wá dušička,
když bych v tobě,

poznach k sobě:
leževě dnes spolu v hrobě.

A jáz muši jíti k vázě' _
i co mi tam dějí' hóře li či blazě?
Jáz nevědě'

co tam vědie,
zle-li či dobřě povědie...

,,I co mi, duše, tolik sqýščeš?
Vědě' Že na mně nic nezíščeš!
Prosím tebe:

zbav mě sebe.
wáé mě řěč pohřebe.

ovšems mnú dobřě dospěla,
dostis drahně mně prospěla;
mnoho hlučíš'

sílně plučíš'
i proč sě se mnú nerozlúčíš.

Však bude-li bóh tomu chtieti,
ta řěč musí konec vzieti;
darmo pleskceš,

trudně pleščeš
že se mnú byďeti nechceš.

By ty právě rozom měla,
nezbyla by svého těla;
na to zpomeň,

sě rozpomeň'
žež tě vrhú věčný v oheň!..

,,Daj mi, tělo, k tomu radu:
až smrt příde, i kde já sadu?
Kam sě vrhu?

Hořěé vždy dojdu!
Črtie vidúce mě přídú!

Tělo vecě:

Dušě vecě:

125

Tělo vecě:

Dušě vecě:

Tělo vecé:

130
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tch k sobě:
lbě.

i či blazě?

Ďeš?
scesl

htieti,

[ '
u?

tojdu!

t45 Připrav sě, tělo, k zpovědi brzcě,
viz, anoé smrt k náma sě vleče;
jměj na péči,

co chceš řéci,
až mě káŽiztebe v5,vléci...

,,Juž mně mluva s tebú stala,
všěchna chytrost mne ostala;
ty lépe vieš,

co smrti dieš,
chytřě-lí či sprostně otpovieš.

Jáz nevědě, co kam klásti,
nemohu ižádným údem vlásti,
juž člénkové

i údové
plni jsú bolesti mnohé...

,,Pošli po svú múdrú radu,
aé na počtě S smrtí sedú!
Snad ty móžeš

i to vymóžeš,
svú chytrostí smrt přěmóžeš...

,,Nezdá mi sě to nikake,
by ty neměla moci také
proti smrti,

zlé valpurti;
dávě sobě spolu trti?

Nestýskaj mi, duše, déle,
mněé sě ovšem krupně mele,
rozom, síla,

krása milá
zhynuly právě jak brla.

Vaď sě, duše, s smrtí sama,
vidíš, žeé mnú smrt sílně lámá'
řěči ukraé'

času netraé!
Mé tělo bradú vzhóru zvrat!,,

Tělo vecě:

Dušě vecě:

Tělo vecě:
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(Vynechána replika duše, protože je dochooána neúplně.)
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Dušě k tělu vecě:

Tué sě túha s hořem skyde,
když smrt k tomu tělu přijide,
nemoc zpudi,

srdce vztrudi,
dušičku z těla vypudi.

A kdyŽ dušě z těla kroči,
tué ji sílně ďábelokroči'
zchopiv duši,

vecě: ,,Muši
zvěděti i toho zkuši,

kto tě z mú rukú vymóŽe'
kto.lié ote ÍIrne spomóŽe,
kto té moci

této noci,
by tě motrl z pekla vymoci...

Duši na váhu vsadichu,
s druhé strany položichu
stydkú hlínu,

s ní vši vinu.
Dušě vecě: ,,Já zahynu...

,,Kde wé stříebro, zlato břěčí'
kde wých mečóv ostré sěčí?
Vzcbop sě vzhóru'

učiň vzdoru
zlému pekelnému sboru!

A vy, přietelé mojí'
smilujte sě, v nepokoji
mě vidúce'

sepnúce rucě
prostež matky přěŽádúcie,

aby za mě synu svému
prosbu vzdala jeďnému'

za m{ hřiešnú'
ovšem pyšnú'

k rajským vratóm nedospěšnú.(.

180

I'.75
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Dušička na vahách sedieše,
vzdeše, k světiei Maří hleďeše:
,,Slunce sktvúcie'

róže ktvúcie,
Yymoz mě z muky horúcie!

Pozdvihni mne málo výše,
dosěháé mne pekelná říšě'
chtieé otjieti,

mě přič vzieti,
v svá hřiešná byďa pojieti.

Vymoz mě z jích hřiešnú rukú'
strašieé mě pekelnú mukú.
Já sě boji'

v hřiešě stoji,
však sě wéj milosti koji.

Smiluj sě, božie matičko,
všie moci plná, zlatíčko,
pospiechaj' nemeškaj,

ruky podaj
a mú hřiešnú duši schovaj!

JiŽ mě hřieši ke dnu vážie,
nebé jim ižádÍý nepřěkážie;
tuť mě vieží,

silně tieží,
chtieť mě uvrci v temnú věži.

Padnué ke dnu jako kámen
v ten hřiešný pekelný plamen,
ač nesstúpíš,

nepotupíš,
hřiešné váhy nerozlúpíš.

Chcié sě ráda chovati,
matko, rač sě smilovati!
Slib za mú vinu

k svému synu,
dřéve než, já nebožička, zahynu!..

210
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Marie vecě:

}ežíš vecě:

Slyšíec Marie ta slova'
vstavši z trónu by hotova,
dolóv sstúpi,

k nim sě zchopi'
tu lstivú váhu rozlúpi,

řkúci: ,,Nedám várn jie vážiti,
mohu vám v tom přěkíižěti'
neb ta dušě

na nrě slušie, _

i proč sě váš sbor o ni pokúšie?

Já viem, žež vy mému siuzě
léciete pekelné núzě:
vašě váhy -

záchod drálry,
i nenie v nich spraveďivé smáhy...

Řkúc Marie ta slova vstúpi zasě'
an tam jejie syn hněvá sě
řka: ,,Kdes byla,

rnatko milá'
cos tam u váhy činila?..

,,Byla sem u sluhy svého,
ano lstívě vážie jeho;
rnilý synu,

k mému činu
daj mí té dušičky vinu!..

,,Nepros za ni, milá matko!
Mučílať mě jest, wé děťátko;
Věř mi cěle,

že ran velé
ot nie mnoho u mérn těie.

Mój živótek vešken brocen,
ot nie ve dne jako v noci
rné všě rány

znova drány,
právě jak u sochy prány.

za
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Co sě, matko' pro ni smúcieš,
že sobě tak sílně zanaúcieš?
Vol iiných pět

nebo clevět,
pakli ráčíš, všicknu desět.

Matičko, rným bičovníkóm'
nrého těla křižovníkóm
smóla s sirú

v pekle, vieru,
hotova jinr beze všeho míru...

Črtie stojiechu v jednom plucě,
kříčiechu k hospodinu u velikém hiricě:

,,Suď nás lépe,
spravedlivý súdce,

násé Marie v nosy klekce.

jenž sě tej duši peklo těšilo
a s námi sě iest mnoho časóv směšilo,
tohoé nám ona

otiala hrozná, -

i kto sě jí v tom vrovná?

Námé sě nepodobně kl'udí,
suď ny spravedlíý sudí!
Bože pravý'

svaty, sdravý,
nečiň nám Kivé popravy!..

Marie kleknúc přěd synem
pravým, m'iiosrdn;;1iir činem
vecě: ,,Syne,

hospodine,
i ktož sě pak ke mně přivine?

Jestlié črtónr lépe moci,
a mně mé sluhy nevymoci?
Mój synačka:,

iedináčku,
pomnr na mú strast' mój ptáčku!..

270
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(Na soudě Ježišoz;ě oystoupí ještě Spraaedlnost, Pravda, Milosrdenstoí a Pohoj; Milosrden-
stzli hájí duši. - Závěr Sporu o rukopise chybi; neni pochyby, že duše na při,nluou Pann!
Marie j e spasena prostředrtictzlím Milosrdenstzli,)

2 by abys _ 6 upíchd trápí - 7 zbudúci aŽ pozbude - |4 zbrdnie sá brárú se - 15:
,,BoŽské věci jsou předurčeny. . .,, - 20 ač jestliŽe - 2I benedicire dobrořečte, chva|te _ 23
dospělo dokonale _ 25 čiest část - 27 obrooal poqfšil (k obr) _ 28 rozotnen.sÍtrí rozumnost,
rozum - 3I-32: Věz, co čirúš, a jsouc samo virrno, neobviňuj dušičku _ 39 oěhlasa véh|as,
sláva - 43 sbožie maietek - 48 sději učirJ;m _ 5L-52 boha utěši radost uč'rním Bohu

55 prázlě dobrYe, správně _ 57 rozchodi proniká _ 58 přě o žalostnéj v přeŽalostné;
_ 59 spořě hojně, silně - 60 aizi vidimi zořě záře _ 63 to měj za to to věz _ 65 utká potká *
66 prot!či sá proderu se, protáhnu se - 69 komoniš sá chlubíš se _ 72 zrýaáš naříkáš'
teskníš - 73-74: Když zemře (tělo)' kam se (jeho) věci podějí, zda se mají pohřbíti s rúm?
(smysl: majetek s sebou do hrobu nevezmeš) _ 78 z:znirnaj přijmi - 79 zlzchdzalo vznikalos,
vycházelos - 80 -s sě přimčalo přivléklo ses - 82 jakž nespáIíš abys nespálil - 86 rozpačna
rozpačité, zoufalé - 87 rady fádce - 88 ohrady opory - 94 d&lí sá hrďuje se _ 96 po sobě
za sebou

97 sprostně hloupě _ 99 ctnú dědinu čestné dědictví, královstd boží - |o| nají (duál) nás
dvou _ Lo3 nesmiera nemírnost, neumÍrněnost _ L04 udierá trápí _ 11 1 zacělo zajisté, naiisto -
1I2 zles...dos9:ělo špatně jsi skončilo _ l2o ležezsě (duál) ulehneme - L23 neoědě le.
vlm_ L25-L26 stýščeš.,.nezíščeš sýskaš...nezískáš _ |28 pohřebe pohřbí -l29 ozlšem ve
všem, zcela _ 1'30 ďrahně značně, hojně _ 13| plučiš hloupě mluvíš (plkáš) - L35 pleskceš
(k plesktati) plácáš; pleščeš (kplesfrati) pleskaš - L37 by prdaěkdybys ná{ežitě _ |38 nezbyla
óy neopustila bys - 140 žež že _ L42 sadu sednu si, poději se - L49 stala ustala - L50 ostala
opustila _ L55 člénková články, klouby _ L57 po radu pto rádce - L58 ať na počtě s smrti
sedú at se smrtí účtují (viz Pelikán LF 56, 1929'239) _ L6L nikake niiak - !63 aalpurti
čarodějnici _ 164l dopřávajíce si volnosti, zvrile (viz Pelikán l. c') _ L66 krupně sě mele
hrubě se mele, špatně se dďí - |68 brla suchá větev

173 túha sě skyde žalost se setkala - t75 zpudi . . .oztrudi zapudila. . . ztrápila - !77 kročť
vykročila _ 178 okroči zastoupil (cestu) - t87 stydkú hlinu stadené.' zesťyďé té|o - l89 břěči
zvučí - t9L učiň zlzdoru odporuj _ 200 nedospášzrÍ nedospěvšL _ 202 zszťleše vzdycbla-
203 ktaúcie kvetoucí _ 206 dosěhó rnne dosahuje ke mně - 207 otjieti odníti; přič pryč -
2o8 bydlo příbytek _2I2 koji sá utěšuji se, naději mám-2|6 schovaj zachovei -223 ač
nesstúpiš jestliže nesestoupíš -224 nerozlú,píš nerozbiješ _225 chooati zachovati _227 slib
zaruč se - 230 by hotooa by|a ochotna - 2jL zchopi sá vzchopila se _ 235 na tně slušie patÍ1
mně _ 238 léciete strojíte, nastražuiete; núzě tápení _239 zdchod drdhykolec cesty - 240
srntÍhyštávy (spravedlnosti).25Lz:elé mnoho-253 žixótektěIo;brocen zkrvaven -256 socha
kttl:, prdny bičovány _ 257 smúcieš sá rmoutíš se - 258 zatnúcieš sobě zarmlrcuješ se - 260
zsšicknu desět cetou desítku, všech deset _265 v plucě v pluku' v šiku _ 268 klekce klepe,
bije _ 269.270: ten, na jehož duši se peklo těšilo a s námi se dlouho radovďo - 273: nám
se děje nespraveďivě _ 274 ny lás - 276 poprava soud - 278 milosrilným činem mtlostdné

NoTA oT PANA vILÉMA ZAJIECE

Ža|ozpěv nad smrtí českého šlechtice Viléma Zajice z Valdeka, zabitého roku l3l9,
zaujme procítěností i pojetím hrďny jako záštity Čechů; jeho smrt je kladena za vinu
německým nástrahám. Vypjatým vlastenectvím se Nota blíží Dalimilově kronice.

Žďej, české pokolenie,
škody' jenž se stala nénie:
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Ia' Milosrdexstz'lí a Pokofi Milosrden.
chyb,' že duše na přímluau Panny

Íe - 14 zbrtínie sá brárú se - 15:
Jenedicite dobrořečte, chvalte _ 23
o.br) _ 28 rozomenstaí rozumnost'
iriňuj dušičku - 39 oěhlasa věhlas.
rdši radost učiním Bohu
58..přě o žalostnéj v přežalostné;
}neJ za to to věz - 65 utkd po:ťxá -

:!J:bí! se _ ?2 znýrstiš naříkáš,
odějí, zda se mají pohřbÍti s ďm?'Oiti* - 79 azchtizalo vznikalos,
o.a!s.1bvs nespálil - 86 rczpačna
)4 ddvi sá hrďuje se - 96 po sobě

iílovství boá - t01 naji (duá|) nás
tr.ápí - l l l zacěIo zajisté,najisto -
tál) ulehneme _ |23 neoědě ne-
I pohřebe pohřbí - L29 ozlšem ve
upě mluviš (plkáš) - !35 pleskceš
Ízd kdybys nríležitě _ |38 nezbyla
se - l49 stala usta|a - 75o osíah
rádce - I58 ať na počtě s smrtí
16l nikake niiak - !63 ztalpurti
ikán l. c.) _ 766 krupně sě mele

ďi zapudt|a,.. ztrápila - 177 kroč|
tudené, zesťyďé těho _ 189 břěčí
spěvší - 202 ozdeše vzdychla -
-^]|l uileti odnha: přič pryč _
.216 schovaj zachovej -223 aě
225 choaati zachovati - 227 slib
lpila se _ 235 na mě slušie patři
ztichod drrihg konec cesty _- 240
i(o; brocenzkrvaven - 256 socha
zúcieš sobě zarmucuješ se - 260
Lku' v šiku _ 268 klekce klepe,
se ďouho radovalo _ 273: nám
78 milosrdn!,m ěinem mi]ostdně

rAJrEcE

Valdeka, zabitého roku l3l9,jeho smrt ie kladena za vinu
íží Dalimilově kronice.

10

sšelctný pán' Vilém z Valdeka,
přietel českého jazyka.

Tak žalostívě pohřiechu!

Jehož čest všě Čechy jmiechu,
a vše pro svú pravú vieru
a cizozemskú z1ú nevěru.

Přěpaď sě meč země české'
jenž tupil hlavy německé'
na všě strany Čechóv bráně;
škoda Čechóm iest v tom páně.

By Čechy právě věděli,
co sú ieho škodú vzěli'
teprv by právě pykali'
k bohu toho žalovali.

Ti' ješto jsú rádi tomu'
snad pohřiechu přijdú k tomu,
že by jeho na pomoc znovu
vykopali rádi z rovu.

Zlá příhodo, co si zděla,
co-lis toho získu jměla?
Co šlechetných pánóv střěla,
v nově v rovu jsi zavřěla!

Žlebského Čeňka mladého,
Vartmberka hrdinného'
Hynka Húsku spravedlného
a Viléma opÍavného.

Pravé božie přěpuštěnie
nad českymi pány nyníe'
jenž sě jest pohřiechu stalo:
daj bóh' by to již přěstalo.

}iž všě cěsry otevřěny,
jenž byly wrdě zavřěny;
donidž Zajiec křěpek bieše'
na všě strany jich střěžieše.

l 5
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Pro to sú sě Němci sřekli,
svá tenata sú polékli,
v nich Zajiečka zaffattk,

40 abv v Čechách rnocni bvli.

Čechy, račte rozuměti,
to za pravú pravdu jmieti:
lstívě vám tenata vazu'
chovajte sě jich' vám raz,a.

45 To ten ctný pán, Vilém Zajiec,
vždy bránil Čechóv náviec
po všě časy kdež moha:
ProsmeŽ zaň všickni boha!

Když dorosti Zajiečenci,
50 budú s nimi v hoři Němci'

ot nichž pan Vilém snide
a v zemi pohřiechu vnide.

2 nénie nyní - 3 sše/ zemřel _ 6: iejž ctili všichni Čechové _ 9 přěpadl sá propaď se,
ztratil se _ L3 prriaě správně, náležitě * L5 pykali óy litovali by _ 2l zdělaučíni|a _ 23
střěla zahubila _ 25-28l, šlo o české pány Čeňka, syna Jindřicha z Lichtemburka, Jana
Vartmberka' Hynka z Dubé a Viléma Zaj7ce z Valdeka, kteří zahynuli v této době nepo.
koiů v Čechách _ 28 oprazsného správného, pol'ádného - 29 přěpuštěnie dopuštění - 35
donidž dokud - 37 sřekli se spikli se _ 38 polékli políčili - 43 z-lazú vážI (3. p|. k viezti)
. 44 raz'u radím - 46 nciviec nejvíce _ 49 Zajiečenci synové Vilémovi _ 5L snide zemře| _ 52
zlnide vešel

Poznámky  ed iční

Kunhutina modlitba

Rukopis neistarší a nejlepší NUK vII G 17d, fol. 146b -151b (breviář abatyše Kunhu-
ty _ I(, viz fo|. 146b na obr. č. 24), ze začáú<u 14. století; pozdější zápisn značně porušené,
NUK XVII F 30, fol. I33a-L35b (M; rkp. nejstarších moďíteb a písní českých; častěii
zde uvedený viz str. 1l0) a NUK xII F 9,fol.80b (Z; jenzačátek).Všechnyr,rydďpaleo-
graficky A. Patera, ČČit't so, 1882,1|6-122 (spopisemrkpuK-Par); rkp. /(_ne bezvadně
- V. Flajšhans, Nejst. pam.' L52-L5s (Fljš); přepis u obou nevyhovuje. Naposled v pře-
pise A. Škarka, Neistarší česká duchovní lyrika (Památky 6, LgLg-Šk).Tam i dďší literatura.

O veršové stavbě R. Jakobson, Slavia 3, L924-5, 272n a K. Horálek, SaS 8, 1942,
58n; o poměru k Lauda Sion Sďvatorem P. Trost v SaS 6, 1'940, 35n, zno!'rr o poměru
k lat. přeďoze tyž v SaS 11' |948-9' L62ni o knihovně abatyše Kunhuty, k níŽ náleŽel m.
j. i breviář abatyše Kunhuty (v. zde stt,2|2) J. Vilikovský v Řádu 5, 1939,148n (knižně
v Písemnictví českého sďedověku, Praha 1948, 26.40).

Rkp K je psán pravopisem primitivním, předspřežkoqfon, ale slabičné / se píše /i
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di,

tu.

(naplineno 49' plinie l22) a slabičné r pak ir, yr, ri (sirdcern 52, sridcem 54'nakyrmití, 97,
kňnie 98 atd. kromě jediného krmie 87). Zřejmé chyby písaře opfaveny bez poznámky.
osmislabičný verš je v K přesně zachován kromě v. 52,58 a |43, v nichž poďe rkpu M
čtení porušená. - Jotace zachovávána a upravována všude v krátkých i v ďouhých
slabikách.

2l swořiti M, Zl |toría K _ 34 tit HkJ tu ,r<, ŠÉ, ty chybně Fljš, o M chybí,tvuVašica
ČČp s, 1944.5, 251 _ 37 věcší] wyetczy .rlí, uiechi I! podle rýrnu _ 52 věrným srdcem
uchvaceno M, Fljš, Šl] auernim firdczem ufuaceno 1( (usvaceno z .tl. 5I) - 58 kdyžto
M] cďs K - 62 v malé částky ň{] uumďe chaftim .I(, v mále částmi ŠĚ - 65 Kakož koli
i prokniemu] Tacofcoli i procniemu K, Kakozkoli ykazdemu M _ ?o chybí o I! je v M -
77 DeŽ Hk] Des K, Děž chybně Šk' 1ež Fljš - 86 na výsot] nauifoth K, na výsost chyb-
ně Fljš- 90 chlebe M] chele K - L29 Dai] Mai Kichybarubiktitoroz'la_t43 atěvsobě
viec jmajúce Šr1 a tie uufobie uice gmaruce K, Aťye wezdy wfobye magycze M, a té v sobě
viece imajúce Pat, Fljš (9 slabik) - 150 rozkošně ŠÉ] rofnníe K, c|rybí o M, rozumně Pat, Fljš

Spor duše s tě lem

Spor duše s tělem, t. zv. prvď, je zachován v jediném rkpe NUK xvII A 18, fol.
8la-88b; ie to rkp pozdní a značně porušil původní text. Přesto se v naší ukázce dráme
věrněji čtení rukopisného než rekostruované qydání R' Jakobsona a St. PetÍry (Národní
knihor'na 4), Kunctř L927 (ÍP). Paleograficky vydď St. Petíra ve sbFil 9' L93L'I34-L59
s úvodní studiÍ' kde je další literatura.

V našem vydáď je vzhledem k době vzniku památky upravována jotace po sykavkách'
v níž rkp kolísá, a jsou odstraněny některé pozdní hláskové jevy rkpu: otiskujeme taéj' méj
m. rukopisného taý, mý (56, 2L2)' tej m. tý (269\ k světiej m. k saětý Q02)' žalostnéj m.
žalostý (58); mukú m. mukou (2L0); o!še m. zlajše (205). opravy vydání JP, které nesledu.
jeme, neuvádíme.

otištěnézdeverše |-52:47-98;53-96:L63-2o6:97-|72_39L-454a173-284:47|-594
vydánlÍP, při čemž v. LL3-L24 : 475-486 JÍP.

20 se mnú] fe mnu duffle _ 21 Dušě vecé a pod. nmí a rkpe; doplněno podle o. 16I a L89 -
- 23 dospělo JP] dofpyele' opr. ayžaduje rým _ 27 obroval rŘp] obloval (,zlalchotlal,tzdělál:al)
JP _ 30 zlému i dobrému JP] zleho y dobreho, opr, ayžaduje rým _ 3L čině JP] cryny{s, opr.
qžaduje rýtn

ó0 zořě] za tim z: rkpe: aya duffyczka nebozyczka _ 67 na kostely vložie]z rkpe zko.
moleno: dam a wlozym rra ko|teln v kostel vložie JP - 68 v hrob poloáe JP] polozye ychu-
dym dam' oba verše opr. pro rýtn _ 83 pro řěč JP] rzecz - 84 slotu] za tím zl rkpe who-
ruczy ohen (ruši rým)

119 poznach k soběJP] flama k fobye przyfedczy ypoznachzez-L23 védrc JP] powyedye
_136konjekturaJPf |emnubyďeryvmyela (arkpepo myelao. |37)_L39 sěrozpomeňJP]
o rkpe není _ 140 věčný JP] t rkpe není - I44 mě JP] mye y fmrty _ 149-150 mluva s tebú
stala, všěchna chytrost mne ostala ÍP] me mluwenye |tebu ftalo wfechny me chytrofty
gíu mne oftaly_158 aé na počtě s smrti sedú Pelikdn LF 56, 1929' 239l at napocztye
fmrty [edu; aé na poctě smrti sadú JP _ L64 dávě JP] ya ftebu dawye - 167 rozom' síla, krása
mná JP] flyla rozom kraffa moge _ 168 zhynuly právě jak brla JP] zhynul fem prawye yako
bmu (konec sloz;a nezřeteln"j,)

183 té moci 'P] tye moz _ L92 zlému JP] lzemu _ 238 lÍtzě ÍP] mukv - 24o rcrue JPl
nynye; spravedlivé7P] ygedne fpraweďywe _ 248 vin,aJP] gyegy wfychnu wynnu -25L že
ran velé Výbor] ya fem myel ran _ 273.274 kl'udí |sudí JP] klydy| fudcze _ 275 před
tímto veršem O rkpe: wyetnyegye w kterem fye ime dyele duffy nalezly wtom fme gy fem k fudu
przyweďy mí;to podle zseršů ddle O textu následujících ('P 599-600)

:hové- 9 přěpadl sá propadl se,
)vall by - 21 zděla učinila _ 23
i1{řicha z Lichtemburka, Jana:eří zahynuli v této době neoo-
29 přěpuštěnie dopuštěnÍ - 35
:1,3, "*y 

váž| (3. p|. k viezti)
vuemovl _ 5I snide zemře| _ 52

-15lb (breviář abatyše Kunhu-
zd'ější zápisy, značně porušené'
*,-..o 

'1 písní českých; častěji
3e{e!. Všechny r,ydal paleo-
^-I'at)i rkp. 1(-ne bezvadně
nelyhornrje. Naposled v pře-
49-.sÉ). Tam i další literarura.
a- K. Horálek, SaS 8' 7942,

l, 1940, 35n, znovu o poměru
yŠe Kunhuq', k níž nátežel m.y Rádu 5,1g3g,14Bn (knižně

ým, ale slabičné / se píše /i

'š-.

231



Nota ot  pana Vi lémaZajíece

Zapsfuta ve třech rkpech Dalimila (srov. zde na str. 181): Lobkovickém (Z)' Fiirstenber.
ském (Fs) a Zebererovském (Z)' odkud otištěna v Jirečkově vydáď Dďimilovy kroniky,
FRB III' Praha 1882, 229-23L (Jir), a v litoměřickém rukopise Pulkavovy kroniky (PrzlĚ-
Zir)' odkud otištěna Gebauerem v LF 11, L884,302-305. Kriticky podle l, v edici Dalimi.
lovy kroniky Havránka a Daňhelky' Praha 1957, |77-179. _ Zďe za zák|ad vzat rovněž l,
ale s větším zřenímkrekonstrukci zněď původního; nadpis zPalkLit.Literatsa při eďctch.

Jotace zachována a upravována všude v dlouhých slabikách, v krátkých slabikách
po sykavkách a po ř.

I.2 Čechóm Z, PulkLit] óechow Z _ 16 toho Z, PulkLit| geho I, - 18 k tomu Z, PulhLit|
k tomu towu I, Fs _ 19 znovu PulkLitf z:jnech. o I, nowu Z _ 24 v nově v rovu jsi zavřěla]
v nově v hrobě Qsi dodd;aá Geb) zavřě|a Pulklit'vnově jest v rovu zavřela L,Jír (chybně
chdpe stŤě|a jako subst')' mnohos v roviech zawořila Z _ 27 Hyrůla Fs, Z, PulkLir] hynku r -
3l jest Z, PulkLit]aynech.a L-34přeÚzat ze Z a PulkLit't lynech,o L,Fs-37 sřekliFs,
Z, PulkLitl fczekli L _ 4l Čechy }r] Čechové L, PulkLit, Z, Fs (opraomo pro rytmus' Ú.
zlerš 6' |3)-43-44 vazú .. . taz,uGebf vážl .. ' tazí L, PulkLit Éť

Iti
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éý
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8l): Lobkovickém (Z), Ftirstenber-

T*ě. "y!áy 
Dalimilovy kroniky,

ToPt.': Pulkavovy kroniky (Putí-
. Kriticky podle Z v edici Dalimi-
?.*^z!: u zěklad vzat tovněž L,
is z PuI k Lit. Ijteratura při eďcích.
' slabikách, v krátkých slabikách

itl geho,L - lB k tomu Z, pulh Litl
y z - 2a v nově v rovu jsi zavřělai
'€st v rovu zavřela L, Jir (chybně
_TV*u Fs, Z, pulkLitl hynku Z _
7lt'aynech. a L, Fs _ 37 sřekli Jis,
,:.1,.Ft (oprazteno pro r))rmus, a.
4kLlt
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25. AntiÍonóř králoz;ny Elišky Reičky
(kolem roku 1320 státní alchiv, Bfno)
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26. Kolda z Koldic, Parabola o statečném rytíři z t. za. Passionalu abatyše Kunhuty
(rukopis z doby kolem roku 1320 Národní a universitni  knihovna, Praha)
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27. Tři Marie u prázcného hrobu I{ristoaa z t. zD. Passionalu abatyše Kunhuty
(rukopis z doby kolem roku 1320 Národní a universitni  knihovna, Plaha)
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LATINSKÁ LITERATURA NA PoČÁrru 14. sToLETÍ

Latinskou literaturu tohoto období dokládáme zde |en ukázkami z duchovní úvahy
Koldy z Koldic az Kroniky Zbraslaoské; duchovní písně spojujeme s latinskou lyrikou
z doby Karlovy a Václavovy' protoŽe jejich přesnější datování je nesnadné.

KOLDA Z KOLDIC

PARABoLA o  STATEČNÉM nytÍŘr

Dominikán Kolda z Koldic napsal Í. L3I2 na žádost svatojirské abatyše Kunhuty,
dcery Přemysla otakara II., v jeiímž latinském breviáři je zapsána česká skladba zvaná
Kunhutina modlitba (viz zde str, 2l2), latinské pojednání, v němž stnrčně vylíčil vykupi-
telské dilo Kristovo podobenstvím o rytíři, který podnikl ďouhou poué a podstoupil velké
boje, aby vysvoboďl svou snoubenku odvlečenou nepřítelem, a podal obšírný výktad erbu
Kristova, t. j. nástrojů, jimiž byl Kristus mučen. Pojmenovav nástroj a muka' která iím
byla Kristovi způsobena, uvádí Kolda duchovní výzlam této muk5 totiž hřích, jímž
křeséan působí znovu Klisttl utrpení, a dále hledá v bibli předobrazy jednotlivých
nástrojů. Pojednání ie dokladem již značně rozvitého kultu Kristova umučení v klášteře
sv. Jiří, v němž snad ve stejné době vznikly i iiué skladby podobného námětu (zejmé.
na officium a hymny o trnové koruně). originál' z něhož přinášíme ukázku o ukřižování
(kap.9), je psán rytmickou rýmovanou prózou; v jak rozsáhlé míře užívá citátů biblických,
ukazují vysvětlivky.

Člověk jeden urozený, uchvácen krásou jedné panny' zasnoubil se s ní a dal
jí na znamení toho záStavu. Dříve však' neŽ ji uvedl do komnaty svatebď, nešle-
chetný lupič jeho snoubenku oklamal a zneuctil, a potom spoutav ji wrdými pro-
vazy' uvrhl ji do tmavého ža|áÍe a krutě oslepil, aby již nemohla spatřiti snouben-

5 ce. Tehdy onen urozený rytíř' pocházející z todu královského, nezapomínaie
své lásky ke snoubence' vydalse do daleké krajinn aby pamětliv svého slibu hledal
ztracenou milou, zda by ji snad někde nenalezl. A tak žil pro iejí lásku dvaatřicet
let ve vyhnanství, v pracích a soužeďch přemnohých a v rozmaniqfch a nesmírných
půtkách hledalmilenku svou, jež zmize|a.V boiích pak a půtkách užívalrozmani.

to dch nástrojů válečných, aby tím snáze mohl vysvoboditi tu' pro jejíž lásku tak
horlivě zápasil. A když se v různých bojích dost nachodil tu i tam, konečně sestoupiv
do nejhlubšího žaLáŤe, nalezl ztracenou snoubenku spoutanou v temnotách' a zbaviv
ji pout, hned vyvedla vrátil ji v dřívější slávu a učinil ji poc{ílnicí svého království.

Blažený Bernard praví v jednom kázált:,,ProhlíŽei a pročítej život Spasitele
ts od doby, kdy jej nosila Panna v životě, až po utrpeď kříže, a nenajdeš nic leč jizvykó

rchiv, Jihlava)
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chudoby... Tol'ik tedy boiů pro milou svou proti starému nepříteli podstoupil,
kolik mučiqých úzkostí v tomto životě prožil. V jmenovaných bojích pak užíval
rozmanitych druhů zbtani, aby vítězněji vyrval tu' pro niž přeslavně bojoval.
Zbtané ry zajisté si navykla zbožnost věřících uctívati a prozřetelnost Nejvyššího
velekněze to na koncile lyonském schválila. Tyto zbraně nyní postupně uvedrne
a svědectvím Písma powrďme. Neboé tak musil Kristus trpěti a tak do slávy
své vstoupiti, aby uké nás mohl milosrdně uvésti do slávy, které nezasluhujeme.

Frvou zbraň, tottŽ n:ůrŽ, proti nepříteli vytasil' když při obřadu obřízky
po prvé svou krev prolil, aby zřejmě ukázal, že poskvrna pÍvotního hříchu má být
zničena následující svátostí církevní, atim,Že trpělna idě,z něhož se převádí hříš-
ná hmota zatíŽe\á prvotní vinou, aby život znovu povstal odtud, odkud vzcházeh
srnÍt. ̂ [imo to nám poskytl příklad obřízky duchovď, když se podrobiltělesnému
obřezání. o jeho obřízce se totiž praví v Deuteronomiu: ,,obřežte předkožky
sqých srdcí... Tehdy totiž předkožky srdcí obřezáváme' když nepravé myšlenky
zapuzujeme a samému Pánu příbytek srdce připravujeme.

Potonr když se blížilo utrpení' odešel na horu olivetskou, aby projevil vřelou
náklonnost k nám. Na vysoké místo horské se totiž odebralproto, zda by snad spatřil
milou, kterou hledal. Tak zajisté čteme o Anně, rnatce mladšího Tobiáše, že vystu-
pujíc na vršek hory, na všechny strany se rozhlížela,zdaby aspoň z dálky uviděla
syna, jejž milovala. Na hoře olivetské kleče, stékaiícími kapkamí krvavého potu
dal najevo, jak úzkostlivě po našem osvobození dychtil. ',I učiněn jest,.. praví Lu.
káš, ,,pot jeho jako krůpěje krve tekoucí na zemi... Proč? Zajisté proto se chtěl
potiti, aby našemu potu konec učinil' jejž zhřešivšímu prvému člověku Bůh
za spravedliqf trest uloŽil, když, jak jsme vyše připomnělí' hříšníku pravil:
,,V potu tváře své chléb svůj jísti budeš..,

Potom je iat, veden k sloupu a provazy přívázán, pruty nebo biči bičován,
takže od paty až po hlavu na něm nezůstalo místečka zdravého. V jeho osobě se
představíl žalmista, když pravil: ,,Byl jsem bičován po celý den, a trestrlní mé
za, jitra.,, Čte se ovšem, že byl bičován ve dne: ,,Yzalr,,, praví Jan, ,,Pilát JeŽíše
a zbičoval,.. a|eužzajítta byl těžce trýzněn, když od půlnoci údery políčků a potup.
ným pliváďm a posmíváním bytr přehořce raněn. Byltedy zbičován, nikoli ovšem
za svou, nýbrž za naši vinu, jak David předpověděl řka: ,,Shromáždi|a se proti
mně bičování, a nevěděl jsem,.. jako by přímo řekl: ,,Ve svém svědomí ne-
uvědornil jsem si vina,za niž bych měl podstoupiti tak trpký trest.,. Údery metel
však nebo důtek a rány hřebů vytrpěl' jimiž otřesy našeho hříchu zastavil, modřiny
naše uzdravila úplně zacelrll.

A to vše dávno v duchu předvídal Izaiáš a řekl: ,,Nemá podoby ani krásy,
a viděli jsrne ho,a nenněl vzezÍeni,atoužili jsme po něm, nejopovrženějším a posled-
ním z mužů, muži. bolestí, kterýž zkusil nemoci; a tvář jeho jakoby skryta a opo.
wžena, pročež jsme ho za nic nevážili. Vpravdě on slabosti naše rra sebe vzal a
a bolesti naše sám nesl, my však isme ho pokládali takřka za malomocného, a
raněného od Boha í poníženého. on však byl raněn pro přestoupení naše, potřen
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pro nepravosti naše; lcízeň pokoje našeho na něj vzložena a zsinalostí ieho uzdra-
veni jsme. My všichni zblouďli |sme jako ovce, jeden každý obrátil se svou cestorr'

oo a Pán uvďil naň nepravosti nás všech... Glosa praví: to jest trest za naše hříchy
a nepravosti.

Hle, slyšeli jste, nejmilejší' jak mnoho za naše nepravosti Syn boží vytrpěi'
když opovrženým učíněn pro políčky, wář před slinami Židů ukryt, takže se zclál
podobným malomocnérnu.

65 Nadto byl raněn a důtkami trestán, aby vlastní zsinalostí přinesl chorému
zdravl. K sloupu bylpřivázán, aby spoutanérozvazoval a aby w' jež vína stáhla do
hlubin' vzhůru vztyěi| jako sloupy' k nimŽ by se na věky přivázal provázkem
lásky. o tom provázku píše se zajisté v Kazateli:,,Třípramenný provázek se nesnadno
přetrhne...Neboť nás k sobě připoutal, jako by pleti třípramenrrý provázek' kdyŽ

lo zÍinlje církevvevířevTrojici, vnukl ji' aby na něm lpěla láskou srdce, úst i ďla;
a zajisté, je-li s ním někdo tímto provázkem spojen, nesnadné, ba nemožné je,
aby byl od něho natrvalo oďoučen. Jest také poznamenati,žeptovaz, jímž byl Pán
svázán, aby bylmučen, od pouta dáblova nás osvobodil a životu věěnému nawátil;
ďábla pak sváza| a k věčné smrti odsoudil. A toto tajemswí víry zajisté je překrásně

75 zlirotlěno v druhé knize Královské, kde se praví, že David,,odměřil dva pro.
vázky' jeden k zabití.., totiŽ ďábla, ,,a druhý k ožívení.., totiž člověka hříšného.
o tom všem praví svaý Augustin v knize o čtyřech ctnostech: ''Syn boží jako
lou je jat - on, který vykupoval; jako zloděj svázán - on, kteý zprošťoval pout;
moudrost je bičována' spása raněna, život urnírá, smrt na čas zabijí život, aby

ao pak na věky životem byla zabita smrt.6(
Po bičování pak císař náš byv korunován,jevyveden,aby natrůněpřevysokém,

totiŽ kříži' byl umístěn. Toto korunování připomíná Jan řka: ,,Yzal Pi|át Ježíše
a zbičoval. Ažoldnéři, spletše korunu z trní,vložili na hlavu jeho...A krátce na to:
,,Poja[,.. praví, ,,žoldnéři Ježíše a vyvedli. A on nesa kříž svůj' vyšel na místo,

ss kteréž slove Kalvarie' a tam ho ukřižovali...
Hle, korunovace nejsladšího Krista, hle' jeho posazení na trůn se nám popi-

suje, aby věrná duše, pro niž snoubenec tolik trpí' byla tím přivedena k soucítění.
,,Vyjděte tedy,.. vybízí Šabmoun ve Velepísni, ,,dcery Sionské, a pohleďte

na krále Šahmouna v koruně, kterou ho korunuje matka jeho v den zasnoubení
so jeho a v den veselí srdce jeho... Neboť to byl den zasnoubení' kdy Kristus,

umíraje na tr<říži, zasnoubil se s církví vlastní krví. Proto se také zve dnem veselí
srdce jeho, poněvadž radostně smrt pro člověka vytrpěl, ač zmučen na těle, byl
nejtrpčím Úestem zttýzněn,. Neboé aby zjevněji radost srdce svého snoubence,
pro kterou trmíral, vyjádřil' dal si otevříti bok kopím, aby rána odhrnula maso a

s5 člověk spatřil ieho srdce uvnitř ležící a nikterak nepochyboval, že z lásky
k němu dobrovolně umírá pán andělů. ,,Jeden,.. praví Jan, ,,z vojáků otevřel jeho
bok kopím a hned vyšla krev a voda... Krev jako qikupné, voda jako svátost
na obmytí od hříchů. To se pak událo tehdy, když vyvýšen na trůně dřevěném,
to jest mučiďe Kíže, vísel, aby odčinil trest zakázaného stromu, jehoŽ jablka
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100 hříšné okušení uvrhlo na nás věčnou smrt, aby odtud, kde vzalo vznik pansM smrti,
lék života vyšel a aby' jak je nejvhodnější, dřevem byl přemožen, kdo ďevem
zvitězi|.

Aby pak dílo spásy bylo pevněji utvrzeno' byl kladivem na tomto trůně hře.
bíky přibit, jako by přeiasně pamatoval na ono pÍoroctví lzaiášovo: ''Hřebíky a
kladivy spojil.. onen skutek, totiž našeho vykoupení, údery kladiv jej upevniv.
Hřeby také vytrpěl' aby byl se snoubenkou nerozlučně spojen; při tom zazněl
zvuk tlukoucího kladiva, aby ani sluchu snoubenky nezůstalo utajeno, jak velikou
láskou ji miluje.

Tyto hřeby však způsobily snoubenci pět raÍI' z nichž přehoině vyprýštíl
potok krve. Z onoho potoka zajisté nríš David vybíral pět kamenů,iiÍIl:iŽ lupiče'
který byl snoubenku uloupil, k věčnému zavrženi poráŽel.

Při tómto slavném zápolení byla přítomna ona nedělitelná sukně, kterou
snoubenec odložil' když se rozpálil žátem mučení. A protože chtěl brzy usnouti
na lůžku kříže, svlékl oděv' jímž byl oblečen, aby oblékl do svého roucha snouben.
ku, kterou byl nešlechetný lupič oloupil a přehanebně obnažil. To obrazně vyko.
nal onen zbožný Jonatan, který, jak se čte v knize Kralovské, ,,svlékl se sebe sukni
a dal ji Davidovi,.. aby darováním roucha naznačil, jak velice miluje toho, z lásky
k němuž se tak svlékl.

Byly tam také losn jimiž nám chtěl rozděliti zaslíbenou zemi, které dobyl
tak vznešen;ým vítězswím, proliv svou vlastď krev; poďe toho, co dávno předtím
bylo prorokováno v knize Počtů, kde mluví Pán k lidu svému z otrocM vykoupe-
nému: ,,Dal jsem vám.., vece, ,,do vlastnicwí zemi, kterouž si rozdělíte losem..(

Hle však, když tento nejvítěznější vojín již ďouho v přetuhých bojích zápasi|,
zkrušen námahami zžíznt| a skloněn na svém lužku požádal o nápoj' aby napív
se a dokonav všecko, odpočinul sobě, kdý byl tak muŽně v průběhu mnohých
let bojoval. Tento skutek připomíná Jan pravě: ,,Věda ležíš'žejiž všecko jest doko-
náno, řekt ,Žiznim,. oni pak naplnivše houbu octem a obloživše ysopem' podali
ústům jeho. A kdyŽ okusil Ježíš octa, řekl ,Dokonáno iest., a nakloniv hlavu,
vypustil ducha... Ó jak trpký byl nápoj, jejžpi|,jak twdé lůžko, na němŽ tento
udatný vojín usnul!

V tomto spánku velmi čilým skokem sestoupil do žaláře a snoubenku' pro
niž všecko, co jsme výše uveďi, vytrpěl, nalezl spoutanou v temnotách a ubohou
s ostatními spoluzajatci milosrdně navštívil. Nalezl je zajisté seďcí,,ve trnách a stínu
smrti, spoutané bídou aželezy,,, jak David prorocky ohlásil.

Zattm co tam duchem sestupoval, kleště přiložené k tělu, jež zanechď na
kříži' vytáhly zabodnuté hřebíky. Tyo kleště připomíná zajísté Izaiáš ve svém
proroctví, to jsou ony ,,kleště, jímiž se zvedá s oltáře řeřavý kámen... Tělo
Kristovo totiž, rozličnými druhy muk spálené, ua oltáři kříže obětované, po oďou-
čení duše bylo sneseno a s nářkem od věřících pohřbeno.

Nikoli nevhodně se tedy pro snesení těla přistavuje žebřík' aby svátost našeho
spasení byla poďvuhodně zjevena. Velmi vhodně se totiž spojuje žebřík s kříŽem'
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l1n* :""]o vznik panství smfti,
evem byl přemožen, kdo dřevem

tyl klaďvem na tomto trůně hře.
ťo':.yj 

Izaiášovo: ,,Hřebíky a:pení, údery klaďv jej upevův.'ozlucne spojen; při tom zazně|
ry nezůstalo utajeno, jak velikou

r.a1,.z nichž přehoině vyprýštil
ful"pÍ kamenů, jimiž luprče,
porážel.

.ona neděIitelná sukně, kterou
í..Aprotože chtěl brzy usnoufi
blékl do svého roucha snouben-
:bně obnažil. To obrazně vyko.
Kýtovsko ,,svlékl se sebe sukni
, jak velice miluje toho, z lásky

i zaslíbenou zemi, které dobyt
.poďe toho, co dávno předtím
idu svému z otroffví vykoupe-
i, kterouž si rozdělíte loseril...
tho vpřetuhých bojích zrípasil,
u požádal o nrípoj, aby napív
1 3uzně v průběhu mnohých
h Ježíš, že iiž všecko iest doko-
m a obloživše ysopem' podali
'nano test., a nakloniv hlavu,
k twdé lužko, na němž tento

l do žaláře a snoubenku, pro
lf4nou v temnotách a uboňou
ajisté seďcí,'ve tmách a sťnu,ohlásil.

žené k tělu, jeŽ zanechď na
tmíná zajisté Izaiáš ve svém
iltáře řeřavý kámen... Tělo
ři kříže obětované, po oďou-
eno.
tje žebřík' aby svátost našeho
:otiž spojuie žebřík s křížem,

iímž se nám owírá přístup do nebe. Co znamená tento žebřík, patriarchou laku.
bem předem spatřeny' krásně se popisuje' když se v Genesi akto prorokuje:
,,viděl'.. praví - totiž Jakub - ,,ve snách žebřík stojící na zemi a wcholek jeho

lo dosahující nebe a Páua opřeného oň... Brzy však procitnuv, odhalil, jak spasitelné ie
ajemswí tohoto žebříku: ,,Vpravdě,.. pravil, ,,Hospoďn iest na místě tomto, a já
jsem nevěděl... Nebo z|toziv se,řekt ,,Jak hrozné je místo toto! Není tu jiného,
jediné dům boŽi, a tu jest brána nebeská...

Hle, nejdražší bratři moji, brána, jíŽ se do života vstupuje, hle žebřík, iímž se
tm z vyhnanství do vlasti vystupuje. Žebřík přistavený ke kříži tedy znamenal, že

kříž nám zcela zřejmě vstup do nebe připravoval.

L čloaěkjeden urozený Luk. 19,12 - 3.4 tzsrdými prooazy Přis|. 5,22 * 6 oydal se do da-
leké hrajíny Luk. 19,12 _ 8 a pracich a souženích přemnohých,.. 2 Kor. L|'27 - L4 blažený
Berttard praví... Sermo III. in Resurrectione; Migne, PL L83'289 _ L9-2o nejoyššího oele-
hnězepapeže Řehoře x.-20 na koncile lgonském je tu míněn 2. koncil lyonský r. |274-
2l-22 neboť tak musil Kristus trpěti a tak do sltizly saé ostoupiti Lluk' 24,26 _ 23 obřízka (|at.
circumcisio) odnětí předkoŽky nemluvňatům, krvaqý rituální obřad u Žiat a jiných se.
mitských národů; jako Žid musel být podroben obřízce i Kristus; srov. Luk. 2,2I _ 27
přihlad obřízky d,uchotni srov. Řím. 2'29 _ 28 Deuteronomiun 5. kniha MojŽíšova 10,16 -
3| na horu olioetskou náwší za branami na qichod od Jerusaléma; podle bible sem vy-
stoupil Kristus na Zelený čtwtek po poslední večeři a při moďitbě k Bohu se potil krví;
zde byl také zradou jat a příštího dne souzen; srov' Mat. 26'3o-56; Mk. 14'26-50; Luk.
22'39-53 _33 čteme o Anně... Tob. 1l'5 -36.37 i učiněn jest...pot jeho jako krůpěje krae
tekoucí, na zemi Ltlk.22,44 _ 40 o potu tadře. .. Gen. 3'l9 - 42 od paty až po hlar.lu Iz. L,6
_43 byl jsem bičoaán po celý den... Ž,72,L4 _ 44 čte se oošetn... Jan 19,1 -47 jak Daaid
ýedpoz:ěděl stov' Ž, 34,15 _ 52 předaídal Izaidš... Iz. 53,2-6 _ 60 glosa prazsí m7léna po.
známka, jimiž byly ve středověku komentovány biblické texty _ 63 opoorženým učiněn pro
pol iěkyJan|9,3_67-68př iodzalproodzkemldsky oz.  1 l ,4_68o Kazate l i t .  j .v  jedné
z knih Starého Zikonai srov. 4,12 _ ?5 a druhé knize Krdlotlské 2 Krá|. 8'2 _ 77 so ' Augustin
zl knize O čtyřech cnostech Migne, PL 47 ' lL32 _ 82 připomínd Jan. . . L9,l-2 a 19'16 -l8 -
88 Velepíseň jedna z knih Starého Zákona, jejímŽ autorem je třetí král izraels\i Šalomoun
(así955-932 př. n. l.) srov.3,11 -95-96 z ltishy kněrnu,". Resp. III. fer. IV. Paschae-
96-97 praaí Jan,.. L9,34 _ Lo4 prorocttli lzaidšol'lo správně má být Jeremiášoao; srov. Jer.
l0,4 _ 106.107 zzluk kladizsa... Sir. 38'30 _ LÍ0 Daaid zsybíral pět kamenů David se jimi
totiž opatřil pro zápas s Goliášem; srov. 1 Král. 17,40 _ LI2 nedělitelrui sukně nesešívaná
sukně Kristova; $rov. lan |9,23- t|6 Jonatan nejstarší syn prvního izraelského krále Saula;
jak se ěte v knize Krdlooské 1 Král L8,4 _ I2I kniha Počtti Numeri, jedna z knih
Starého Zákona3stov.33,53-54_ L26 připomínti Jan prauěJa^L9'28.3o - |27 ysop rostlina
s listím kořenné vůně - |34 jak Dazlid prorock'jl ohltisil Ž.106'10 - t36 připominti zajisté lza-
itiš... Iz. 6'6 - I42-I'43 patriarcha Jakub o něm se vypráví v 1. knize Mojžíšově, byl pra-
otcem národa izraelského, z jehož 12 synů vzeš|o L2 pokolení izraelských _ L43 když se
v Genesi takto prorokuje... Gen. 28'L2.L3 - |46 ,,Vpraz;dě,,, praz.lil, ,,Hospodin jest na mtstě
tomto,,.cs Gen. 28, I6-L7 - L49 brdna' již se do žitsotazlstupuje... Mat. 7'14
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PETR ŽrravsrÝ
KRoNIKA ZBRASLAvsrÁ

Kronika byla psána jako oslava Zbraslavského kláštera a jeho zakladatele, krále
Václava II. Vznikla postupně asi v letech 1'3a5 až 1338 a obsahuie události od doby Pie-
mysla II. do roku 1338. Pracovali na ní dva autoři; první z nich, bývalý opat otto (zemřel
t. I3I4), je původcem 51 počátečních kapitol I. knihn dovedených do roku 1295. Dru.
hým autorem je Petr Zitavský' od roku 1316 opat kláštera (zernřel r' 1339)' který po šmrti
Ottově pokračoval v jeho díle, napsal r'ětší část kroniky (dokončení I. knihy, knihu II.
a iII.) a předeslal i předinluvu. Autoťi nebyii českého původu, ale oba, zvláště Petr,
pocházc!ící ze Žitavy, která patřila k Českérntr královsrví, přilnuli k Čechám a sžili se
s jejictr lidem. x,ůvodně byla kronika pojata jako oslava krále Václava II., který si Zbraslav
oblíbil a určilji za místo svého posmrtného odpočinku. Historické dílo vytvořilz kroniky
až Petr, který dějiny kláštera - politického centra za Václava II. - probírá v rámci
děiin království a v souvislosti s událostmi v zahraničí. Petr se dívá na současné dění
očirna řeholníka poslušného církevních autorit, ale nezastírá místy svůj odpor proti
ziskuchtivérnu jednání kurie a dovede i rnlčky stranit odpůrcům papežovýrn.

Ve své práci nezanedbal Petr ani urněleckou stránku díla. Nespokojuje se pouhým
registrováním událostí jako jiní kronikáři. Na vhodných místech, ať už jde o události
radostné nebo truchlivé, přecházi náble z prózy do veršů, neičastěji rýmovaných hexa.
metrů, plných básnických přirovnárrí a zvukových ozdob ústících někdy až v samoúčel.
norr hru se slo",'y. Mistrern slova zůstává i v próze, kde střídá prosté záznarny faktu s ré-
toričností užívajlcí hojných citátů z Písm.a, někdy nakupených v bohaté celky; četné
apostrofy, aforistická rčcní, slovní hříčkn rýmovaná nebo rymická vyzněni jednotlivých
úseků líčení svědčí o autorot'ě znalosti střed'ověkých poetik.

Zbraslavská kronika je vedle Kosmy neirozsáhlejším ďlem našeho středověkého
latinského kronikářswí a má jedinečnou cenu pralnennou.

o  VEL IKÉ ZBoŽNoST I ,

KTER'oU MĚL KRÁL VÁCLAV K BI-AHosLAVENÉ PANNĚ MAR.I i ,

A  JAK RÁD SLYŠEL vYSLovovATI  JMÉNo MARIE

Kdysi stálkráldůvěrně se sqinai důvěrnýnrí přáteli v jednomqýklenkuopatského
donru na Zbraslavi, jenž byl tehdy nově postaven. Vyhlížel oknem a rozhttžel
se pátravě sem a tam; a když rozkošná poloha Zbraslavi a|ibezný půvab a půvabná
líbeznost okolí, jak se jevila pohledu krále a jeho družiny, poskytovaiy zalíbení
zraku a potěšení jednotiiqýrn srnyslům lidským a mirno to sama krása nrísta dala
krá,li látku, aby s ostatnírni o ní pochvalně rnluvil, tu slavný krái, nemoha tajiti
překypující zboŽnost, již c;rtil v úkrytu svého srdce k blahoslavené Panně, qýrokem
svých úst pronesl slovo dobré, ta!Úo řka": ,,Kdybych byl toto rozkošné místo,
sr''laŽované dvěma sbíhajícírni se řeki,mi, porostlé StíoÍny, s úrodnými pastvínami
a plodnými vinicemi a poli, jež až pos*vad poskytovalo potěšení králůrn, nedarovzl
štědře jako trvalý dar paní své Fanrrě lv{arii, nikdy bych je nebyl daroval žádnému
svatému a snad anr sarnému Kristu...

Co je to? Co pravíš, věrný králi? Co to nrluvíš? Zda neznáš článků víry
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eli v jednom qýklenktr opatského
n. Vyhlížel oknem a iozIúže|
;lavi a líbeznýpůvab a půvabná
družinn poskytovaiy zahibeni

rumo to sama krása nrísta dala
' tu slavný král, nemoha tajiti
: blahoslavené Panně, výrokem
ych byl toto rozkošné místo,
tromy, s úrodný'mi pastvínanei
alo potěšení králůrn, nedarovď
rych je nebyl daroval žádnému

tvíš? Zda neznáš článků vírv

a způsobu víry, když daváš přednost před Bohem člověku, před Kristem Marii?
rs Aby se však nad těmi slorry, jež z vroucnosti ducha, nikoli z blildtl vytryskla ze

srdce králova,nepohoršil nikdo z těch,kdož je slyšeli' nebo nezapochyboval, zjaké
pohnutky totiž král řekl takovou věc, jež se jevila jako zvrácený řád víry a dávala
přednost stvoření před Stvořitelern a takové matce před tak velikým s}.Írem'
zboŽný pan Konrád, Prvý opat zbraslavský, jsa důvěrnějším přítelerrr králoqým

zo nad jiné důvěrníky a rozurněje duchu královu, na potvrzeni zbožné myšlenky'

iiž kráI pronesl, uvedl výrok svatého Bernarda, řka takto: ,,Nikdo.., vece, ,,nemůže
pochybovat, že všecko jde ke chvále a slávě Synově, ať se jeho rociíčce jakákoli úcta
a oslava prokazuje."

Králi se vyrok zalíbil, i odmlčelse, protože souhlasil; věděl totiž, že tak ohnivé
zs slovo z něho r,rytrysklo z pravé viry,z nepředstírané iásky a láskou bylo vynu-

ceno. Neboť kdo pří zdravém Íozurnu by věřil, že r'ěřící král na vahách lásky dal
přednost takové matce před takovýÍn synern' když vidí, že takový dar udělil
nikoli matce kteréhokoli čiověka, nýbrž jen matce l(ristově, totiž Boha a člověka?

Jestliže však tento Žár své touhy, jejž k tobě, dobrotivá Panno, cítil' vyjádřil nad-
:o sázkou a přehnanými sloql a jestliže podnícen láskou zbožný král v slovech

.pochybil, což nevím, musíš rozhodnouti Ty, rnatko moudrosti, a rozsouditi před
svým synern, jenž vlil v královo srdce tak velikou vřelost, ale i toto mohu jen
věděti:

Jexliže dobrý on býaal, cit sprdaně aždy aedcný rníaal,
35 uýsledek o tom ať sz:ědčí; jak se srdcern šlechetným klečí

před Tebou o lcÍsce, ó Panno! To jmění je krdlern ti ddno.
Bohat buď a nebesklch sídlech ten muž, jenž s oddanou rnyslí

a zbožnou věnoval ti, ó královno sboru andělského, ve svém královswí Českém
příbytek, jenž časem mohl poskytovat urozené královské mysli největšího potěšení.

7-2zl jednom aýklenkt'l opatského domu na Zbraslaai,jenž b9l tehdrynoaěpostaoenZbraslav-
ský klášter byl zaloŽen r. L292; k vyprávěné události došlo tedy brzy po tomto roce _ 9-10
mi,sto, sulažooané daěma sbihajicími se řekami Vltavou a Berounko'.r, jejichŽ soutok byl tehdy
bližeuZbras|avi než dnes _2L výrok svatého Bernarda Bernard (1091-1153)' zakladatel
a prr.rrí opat kláštera v Clairvaux, hlasatel 2.kšlžové výpravy; proslulý r1frok se čte v jeho

homilii o Panně Marii, jejíž části jsou obsaŽeny v kněžském breviáři při jednotlivých marián.
ských svátcích; odtud jej opat así znal

JAK A PI{'oČ sE ZAČALY Po PR'VÉ

v KR.ÁLoVST\IÍ ČESKÉM R..A.ZITI GRoŠE

od prvopočátku země České byl zmatek v uživáni mincí, jaký posucl b1vá
v mnohých krajích. Vždyť v kterérnkoli roce měnila se jednou nebo dvakrát
ve všech městech a obcích českých podoba peněz, takže denár, jenž včera a předevčí-
rem byl dobrý a berny, po nedlouhém čase několika dní ztrácel ptratnost. Jak škodli-

l

239



t 0

15

vá a protivná byla celému krrílovswí tato'častá změna mince, snadno bude moci
uvážiti, kdo se neobtěžuje změřiti to přesněji Íozumovou úvahou. Neboť taková
změna rušila z největší části způsob přátelského soužití, o který zvláště usiluie
lidské pokolení. Nikdo totiž nemohl tehdy za ziskem se zbožím přecházeti z města
do města, z trhu na jiný trh, své zboží ptodávati nebo cizí kupovati, poněvadž
mince, jež zde platila, nebyla běžná onde. Co tedy zbývalo než zničiti tvar denáru
a proměniti nikoli bez zttáty ve stříbro peníz,jejž někdo nedlouho předtím stěží
i se ztrátou u peuězoměnců za stříbro mohl dostati? Při tom prostí venkované,
přicházející z venkova na trh' byli přečasto oklamáváni, protože nemohli nic pro.
dati ani koupiti,leč podle nerovné míry a váhy kramářů vždycky podvodných a ne-
spravedlivých. A což je více, takové měnění peněz působilo téměř všem skrytou
loupež: neboé ten, kdo se dnes těšil, že má denár, měl nazítří obol, a to se stávalo,
kdykoli se změnila mince, aé byla smlouva jakákoli. ZÍídka byl tehdy jmenován
denár, ale tržní směna iakéhokoli zboží se obecně dála na hřivnu, čtvrtku, lot,
šestinu nebo kventlík. Těmito vahami se nepochybně mnohokrát dála dosti velká
křivda mnohým, hlavně prost:i'm nebo chudým.

ZbožlýYác|av, šestý král český, prvý zakladatel Zbraslavi, milý Bohu i lidem,
iehoŽ památka právem jest žehnána, protože jeho památka jako krůpěj meclu
v ústech sládne, v uších jako harfa zaznívá, vtipně zamýšlel překaziti takové zlo,
aby více rozšířil obecné dobro. Neboť král sám, chtěje zabrániti škodě mnohých,
rozhodl, aby lid společně užíval jednotné mince, když jest účasten jediného krále
a královswí. Pošle tedy král do Florencie a povolá přičinlivé muže, totiž Reinharda,
Alpharda a Cynona Lombardského, kteří měli takovou zkušenost v těchto věcech,
že mohli užitečně říditi tak velikou věc. Léta Páně 1300 v měsíci červenci zavedena
tedy mince grošů pražských a malých peněz, iichž dvanáct rovná se groši, akaždý
peniz označen jménem Václava, který je zaved|.

3 denórstřLbmýpeníz'kterého sevČecháchužívalo už od dobyBoleslavaI. (10. stol.); ra-
žen v různýchmístrúchmincovnácha jeho hodnota stálekolísala- 16 oóoldrobnýpe11iz(zřec,
obolos)-l8-1 9 nahřivnu,ětortku,lot'šesťinu nebo koentlihpro nestálou hodnotu drobnýchpeněz
platilo se při větších trŽbách raŽeným nebo neraženým kovem na váhu; uvedené názvy jsou
váhové jednotky té doby: hřivna byla váhovou jednotkou drahých kovů (253,14 g) a dělila
se na 4 čtvrtky (fertony) po 4 lotech a lot na 4 kventlÍkyi šestina byla šestá část tlšivny _24-25
hrdl sdm' chtěje zabrfuliti škodě mnohých,rozhodl, aby lid společně užioal jednotné mince k to-
muto rozhodnutí došlo roku 1300; umožnilo je objevení bohatých zdrojů střtbra na po-
zemcÍch seďeckého kláštera v oblasti pozdější Kutné Hory _ 26 -27 pošle tedy král do Florencie
a poaold přiěinliaé muže, totiž Reinharda, Alpharda a Cynona Lombardského v ltalii, zvláště
v Toskáně a v Lombarďi, došlo již ve L3. století v důsledku rozvoje obchodu k rozkvětu
peněžnictví a italští bankéři jako odborníci se stávali finančními poradci i věřiteli ewopských
panovníků; proto také Václav II., chtěje provést reformu mince, povolal z Florencie r. 1300
zkušené peněžníky' o kterých mluví kronika; byli to Rinieri (zde Reinhard), Appardo (zd:
Alphard) a Cyno, pod iejichž vedením se začaly v Kutné Hoře razit praŽské grošeJeště téhoŽ
roku (1300)_ 29 pražský groš stříbrný penÍz raŽený v Kutné Hoře; 12 grošů se rovnalo za
Václava III. jednomu zlatému dukátu
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o sPoRU MNICHÚ A svĚTsKÝCH KNĚŽÍ

Téhož roku stala se a přihoďIa v Pnze k pohoršení mnohých jistá věc' iež
už dříve jakoby předpovídrína často poděsila posluchače; byl jsem tehdy přítomen'
viděl ii a litovaljí. Neboé v předvečer svátku svatého Jakuba apoštola' jenž tehdy
připaď na neděli, svorně všichni faráři a správci farních kostelů svolali své farníkn

s aby se všichni pohromadě sešli do kostela svaté Marie na Louži a svatého Mikuláše
na Kurném trhu, a jali se veřeině lidu ukazovati papežské listy proti kazatelům'
minoritům a augustiniánům, jeŽ kněžstvo vymohlo na dvoře římském' o čtwtině
naÍizelé papežem Bonifácem a že bratŤi z Íád:ů žebraq;ich, ač často o to upome.
nuti od soudců určených papežskou stolicí, nechtějí jim vyhověti' nýbrž spíše

to rzdorovitě a drze odporují. A proto počali oď kněží, kteří tím byli pověřeni,
po zhašeď svící a za hlaholu zvonů z mocí apoštolské stolice vysokými hlasy
vyobcovávati tyto žebravé bratry z církve, nařizujíce co nejpřísněji všem' že se

iim mají pod trestem vyobcování ve všem vyhýbati. Proti tomu se bratří žebtavi,
protože předvídali, že ta věc na ně přijde, ozbrojili ukyťymi zbraněmi, přáteli a

15 davem a mnozí z nich, přicházejíce do kostelů, v nichž byli vyobcováni, prudce se
sběhli, volajíce hlasitě před veškerým lidem a řkouce: ,,o vý bídáci' nikoli kněží'
ale svatokrádci, zabíječi duší, klamači lidí, co to činíte? Proč vyhlašujete své náIezy
proti nám? Vy sami jste vyobcováni, vy cizoložníci, hráči, opilci, zapletení do všech
zločinů; my spraveďiví, vy nespravedliví, my přinášíme všem světlo, vy chodíte

20 vetmách, jako slepí vůdcové zavádějice lid do jámy...

A někteří z těch žebravých odvážně přibíhali středem lidu, aby ty' kdož listy
vyhlašovali, chytili, zranili a odňali jim listy, jež čtli. Takoqým nepřátelským
spíláním se tupili tito řeholníci a kněŽí lavzájem; v lidu povstalo pobouření'
kdý jedni podporovafi slovy i ranami řeholníky, druzí kněze. Jedni je bezbožně

zs bili pěstrni, druzí přinášeli kameny, aby je na ně házeli, jiď tasili nože, jiní běželi
s meči a kyji jako na lotry. Mohl jsi viděti, jak tu některé bekyně, begharď a mě.
šéané pomáhají bratřím, tam zase ženy posilují kněžswo světské. Tu se odhalují
myšlenky mnohých srdcí, tu je bratr sražen, jiný probodnut' iiný raněn; onde
vlekou a bijí kněze a jiný je zbrocen krví. Bouří se mladý proti starému, povstává

30 lid proti lidu, a tak povstává tak veliké pohoršení pro všecky, že se to zďí poďe
evangelia počátkem všeho zla. Mnohé bylo viděti, jak zakryvajíce si tonsuru vybí-
haií z chrámu, aby se ukryli před plameny tak veliké zběsilosti a aby nebyli proti
své vťrli ukamenováni s prvomučedníkem Štěpánem. Neviděli zajisté ,,nebesa
otevřená.., neboé mnohem spíše se rozhoďi sklopit své oči k zemi, aby chránili

:s své hlavy, než aby vzhlíželi k nebi. Konečně po ďouhotrvajícím zápase jerlni

i druzí' totiž řeholníci i světští kněží i všechen lid, zmateni na mysli a zaruŽeni
údivem, wacejí se všichni na svá místa; kde se sešli dva nebo tři, nemluvili o ničem

|iném než o kněžské bitce, kterou viděli. Konečně každé neděle povstávaií bratří
proti kněžím, kněží proti bratřím, vyhlašujíce vyobcování z církve.. Někteří bratří

m dovolávají se jakéhosi odvolání, jež byli vznesli na počátku, jehož však kněží orlmí.
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taií dbáti. Jmenované tři řády se v této věci stavějí stejně proti kněžím a říkají:
,,ono papeŽské ustanoveď se našich řádů v Čechách netýká'protože qýnos z po.
hřebďch obřadů ani jejich způsob není v království Českém týž jako v krajinách
lombardských... Tento vzájemný spor trval až do svátku svatého Mikuláše, potom

45 však na zákrok rozhodčího soudu byla pře předložena stolici apoštolské. Zatím
řečení bratří v jednotlivych městech, městečkách a vsích trpěli škodu a potupu'
protože přemnoho liď nechtělo s nimi ani mluvit, ani jim dávat almužny.

3 a předaeěer svátku suatého Jakuba apoštola 24. července 1334_5 do kostela sz,laté
Marie na Louži a saatého Mikulóše na Kurném trhu cbrám Panny Marie na Louži (na Luži)
stál až do začátku 19. století na místě, které se donedávna podle něho jmenovalo Mariánské
náměstí (mezi Novou radnicí a Klementinem), chrám sv. Mikuláše na Kurném trhu stál na
místě dnešního mikulášského chrámu na nárož7 Staroměstského náměstí a Pařížské (dříve
Mikulášské) třídy; Kurný trh (trh na drůbeŽ) byl na prostranství před chrámem, kam ústila
pozdější Kaprová ulice - 6 papežské listy jde o bullu papeže Bonifáce VIII., obnovenou
Klimentem V. na církevním sněmu ve francouzském městě Vienne,která byla v1volána stíž-
nostmi farního duchovenstva, že řeholníci vykonávají obřady a úkony příslušné duchovním
správcům apřipral'ují ie tak o zdro|e příjmů.,kazatelédornintkáni_7 očtartiněpoď|epapeŽské
bully měli příslušníci žebraqfch řádů odevzdávat farním duchorrrrím čtvrtinu všech příjmů
z pohřbů - 8 bratři z řádů žebraaýcň na rozďl od starších řádů, které měly právo uŽívat pozem-
kového majetku, měli být příslušníci těchto řádů živi z aImužen a darů; byli to dorninikáni
(predikátoři)' minorité (františkáni) a augustiniáni_26 bekyně byly zbožné Ženn panny a
vdovy, které bydlely ve společných domcích, založenýc|t nejčastěji ze zbožných nadán1
nebo odkazů; v taková společenství vstupovali i muŽi' kterým se pak říkalo beghardi'' obojl
název je odvozen od iména lutyšského kněze Lamberta de Begna, zakladatele tohoto laického
hnutí ve 12. století _30.3L že se to zdd podle ez;angelia počtitkem ošeho zla naráŽka na ev.
Matoušovo (24'7-8) nebo Markovo (l3,B-9) _ 3I tonsura je lrystříhané místo na temeni
hlar,y, které nosí kněží na označení kněžského důstoienstl'í _ 33 Štěptin jako jeden z prqých
učedníků Kristoých apoštolů byl pro neofuožené \.ýtky Židům a veřejné přiznání ke Kristu
ukamenován; byl tak prvnl z učedníků, který zahynul mučednickou smrtí (Skutk. 7 ' 57-60)_
33-34 neziděIi zajisté,,nebesa oteařenti,, natážka na biblické líčení Štěpánovy smrti (Skutk.
7'56)_38-39 bratří proti kněžím řeholníci proti světským duchovním-44 až do stlátku
spatého Mikuldše do 6. prosince 1334-45 na ztikrok rozhodčiho soudu zaseďali v něm
biskup Jan IV. z Dražic za stranu farního duchovenstva a litoměřický probošt Jindřich za
duchovenstvo řeholní; narovnáním z 29. listopadu|334 nebylo rozhodnuto, mají-li řehol-
níci platit duchovnÍm správcům z církevních úkonů, takže byla tato otázka přeďoŽena
k rozhodnutí papeŽi' který rozhodl v neprospěch řeholníků

Poznámky ediční

Ko lda  z  Ko ld i c '  Pa rabo l a  o  s t a tečném ry t í ř i

Traktát Koldy z Koldic De strenuo milite (o statečném rytíři)' zapsaný v krásně
iluminovaném passionálu abytyše Kunhuty (NUK xlv A 17)' qydal A. Scherzer, Der Pra-
ger Lektor Fr. Kolda und seine mystischen Traktate (Archivum Fratrum Praeďcatorum 18,
L948' 337-396; naše ukázky, rkp. fol. 3b' 5b.8b' jsou tam otištěny na str. 362' 365-368).
lJ nás psal o Koldovi J. Vilikovský (Abatyše Kunhuta, Řád 5, 1939, |48-163, knlŽně
PísemnicM českého středověku, Praha 1948, 26-40); Vilikovský také ukázku zde uveřej-
něnou přeložil.

242

Petr  Ž i tavský,  B

Latinský text
Praha 1884, str. 1-
-321). Otiskuieme
1905 (s důkladný
zčásti přihlíŽíme v
minulosti české' s
tištěny kursivou.

i



:jí stejně proti kněžím a říkají:
ích:retýká, protože ýnos z po-
n Ueskcm týž jako v krajinách
vátku svatého Mikuláše, potom
lžena stolici apoštolské. Zattm
t vsích trpěli škodu a pofupu,
ni jim dávat almužny.

'.Ivence |334 - 5 do kostela saaté
Panny Marie na Louži (na Lúži)
podle něho jmenovalo Mariánské
Mikuláše na Kurném trhu stáI na
;tského náměstí a Pařížské (dříve

"nství 
před chrámem, kam ústila

:eŽe Bonifáce VIII., obnovenou
Vienne,která byla vyvolána stíž-
ly a úkony příslušné duchovním
lkáni _ 7 o čt a rrlnápodle papeŽské
uchovním čtvrtinu všech přÍjmů
i, které měly právo užívat pozem-
LuŽen a darů; byli to dominikáni
1lně .byly zbožné ženn panny a

ne;častěii ze zbožných nadání
'm se pak řikato beghardi; oboi|
:gna, zakladatele tohoto Iaického.tltkem ašeho zla narážka na ev.
je vystřihané místo na temeni

^33 
Stěpdn jako jeden z prqich

um a veřejné přiznánike Kristu
nickou smní (Skutk. 7,57-60) _
líčení Stěpáno'"y smrti (Skutk.
duchovním - 44 až do sz'lritku

hodčiho soudu zasedali v něm
itoměřický probošt Jindřich za
ylo rozhodnuto, mají-li řehol-
: byla tato otázka předloŽena

Pet r  Ž i tavský,  Kron ika  Zbras lavská

Latinský text Kroniky Zbraslavské lYdal J. Emler v Pramenech dějin českých IV,
Praha 1884, stt.|-337i naše ukázky jsou z kn. I, 58 (str. 69-70) a 66 (80-8l) aIÍI'3 (320
-32l). otiskujeme ie v překladu J. V. Nováka, Kronika Zbraslavská, ktery vyšel v Praze
1905 (s důkladn1im rozborem, oceněním a podrobnou literaturou od V. Novotného),
zčásti přihlížíme však i k novému překladu Fr. Heřmanského, Kronika Zbraslavská (odkaz
minulosti české, sv. 15), Praha 1952. Autofoly verše, vložené do textu, jsou v překladu
tištěny kursivou'
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DRAMA

Dramatickou tvorbu \ze sledovat v naší literatuře od konce 12. století, neboé už
z té doby máme dochovány latinsky zpiuané velikonoční dramatické obřady z kláštera
sv. Jiří na pražském hradě (viz str. 86). Ceština se v dramatické tvorbě uplatňuje od 14.
století, kdy vznikají jako ústupek lidu neznalému latiny hry dvojjazyčné, a to tak, že
původď latinské zpěvy liturgické hry zůstaly sice zachovánn ale k nim se připoioval
veršovaný překlad do češtiny. Některé z přeložených zpěvů se zpiva|y, jiné prostě reci-
tovaly (t. zv. rykmy). Místa citově zvlášť působivá, jako nářky Marií' nebo jinak významná
(řeč Kristova k Marii Magdaleně) b1fvala přitom rozváděna šíře. - Vedle těchto her dvoj-
jazyčných se držel v přísné liturgické podobě latinské pouze obřad Nóaštěoabožího hrobu
v rozmanit'ých obměnách až do 16. století.

České vloŽt<y v dramatě měly dvoií funkci: původně šlo jistě jen o překlad latinských
zpěvů, ale později české vložky přinášely i nové motivy a latinskou ostlovu úplně pře-
rustaly. Tento počešťující proces byl u nás velmi rychlý; svědčí o tom rozsáhlý zlomek
nejstarší česko-latinské hrn tradičně zvaný Mastičkář, Z|omek vznikl snad v druhé
čwrtině 14. století, ale jeho rozsah ukazuje, že |istě můžeme předpokládat dvoijazyčné
fuy starší. V Mastičkáři postoupil znárodňovací proces tak daleko, že české vložky napÍos-
to převládly nad latinou. Tím ovšem hra zuatila původní liturgický význam; vztah
takové hry ke kostelu se uvolnil a zesvětštělá hra se vymkla kleru z rukou. Díky tomuto
uvolnění mohlo však proniknout do zesvětštělé hry daleko více lidových prvků než
do jiných soudobých literárních památek.

Z dramatické tvorby 14. století přinášíme ukázky čtyř skladeb, iež svědčí jednak
o pronikání lidových prvků do původně liturgické bty (Mastičkóř, Hra o Kristo,tlu
ztmtoýchastdni, písňové vložky Hry oeselé Magdaleny)'jednak o zesilování zřetele k čes-
kému obecenstvu ve hrách česko-latinských (Hra tří Mari).

MAsTIČKÁŘ

Tak se tradičn ě nazývá zlomek oelikonoční try, neispíše ř/ry o třech Mariíclz, obsahující
samostatnou scénu mastičkářskou, velmi obšírně rozvedenou. Scéna, v níž šarlatánský
mastičkář prodává vonné nnasti třem Mariím, které jimi chtějí natřít Kristovo tělo,
ryskyruje se v zárodku v liturgických obřadech velikonočních, u nás na př. v svatoiirských,
od počátku 14. století, v skladbách sepsaných iazykem národním je však značně rozší-
řena a zvulgarisována. Její děj je zce|a prostý: mastičkářův pomocník vychvaluje výrobky
svého mistra, tropí si však přitom z něho posměch a rád vede neslušné řeči; mastičkář
dryáčnicky oživí syna židova; do prodeje mastí zasáhne i mastičkářova žena' což
dává podnět k dalším fraškovitým výjevům. Komposičně tvoří všechny tyto bujné
scény protiklad a jistou měrou i parodii posvátného děje, který je vlastním námětem
dramatu. - Mastičkářská scéna obsahuje zpěvy latinského tradičního vážného obsahu,
makaronskou píseň česko-latinskou a několik set recitovaných veršů českých (dialogy
i monology), jeŽ jsou v naprosté převaze nad zpěvy latinskými.
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Mastičkářská séna je dochována ve dvou zlomcích. Rozsah českých složek ukazuje,
že hta, z níž dochované zlomky Mastičkáře pocháze!í, představuje pozdní vývojové
stadium, kdy nároclní jazyk v dramatě naprosto zat|ači|liturgickou latinu.

Mastičkář je první dochovaná literární památka znamenající odvrížný průlom
do literatury feudální tim, že si volí thema ze soudobého všedního dne, podávajíc obrá-
zek z městského trhu, v němŽ ie zachycen kousek lidového života. Hra je prostoupena po.
dobným duchem, |aký nacházíme v satirických skladbách studentských (latinských i čes-
kých); lze se ostatně domnívat, že na vzniku Mastičkáře měli značný podíl studenti,
kteří vyrostli často z lidu, lidu rozuměli a svými ústy dovedli vyjádřit to, co lid cítil'
Není tedy divu, že používali i hovorového jazyka s jeho vulgarismy.

Rubín přibíhaje říkri verš:
Sed', mistře, seď' jáz k tobě běžu,
snad sě tobě dobřě hoz'u.

Mastičkciř:
Vítaj' milý ldonechu!
Dávě l'udem dosti smiechu!

s Pověz mí, kak ti pravé jmě děju,
ať s tobú cěle sděju.

Rubín říkri:
Mistře, jsem ti dvorný holomek'
děiúť mi Rubín z Benátek.

Mastičfuiř říkó zlerše:
Pověz mi to, Rubíne,

10 co chceš vzieti ote mne.
Rubín prazsí:

Mistře, ot tebe chcu vzieti hrnec kysělicě
a k tomu tři nové lžícě.
Móž-li mi to ot tebe přijíti,
chcu jáz ovšem wój rád býti.

Mastičkriř praaí:
15 Rubíne! to ti vše jáz úd dám,

co jsi potřěboval sám.
Jedno na to všdy ptaj
a těch miest pýtaj'
kde bychom mohli svój krám vyklásti

20 a své draho prodati masti.
Rubín prazlí:

Mistře, hyn jsú miesta sdravá
a v nich jest krásná úprava.
Tu rač své seděnie jmieti
a své drahé masti wďeti!
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|R::'ih &'\ých složek ukazuje,
:'l' předsta!"uje pozdní vyvojové
lliturgickou latinu.
a znamenajíci odvážný průlom
to"všedního dne, podávajíě obrá-
,:i].:lt.H|1 t. prosroupena po_
b"studentských (latinských i čes-.:: *,:l' ,|?:yi poďl studenti,
oovedli vyjádřit to, co lid cítil.| !'rugaflsmy.

l tobě běžu,
z'tJ.

iechu!
jmě dějú,

holomek,
tek.

ieti hrnec kysělicě

11íti,
býti.

tdárn,

DdIe Rubín:
25 Mistře, vstúpě na tuto stolicu,

posadiž k sobě svú ženu holicu. _ Ticho!
Potom ať s Postrpalkem zpíaci píseň takto:

Sed', vem přišel mistr Ypokras
de gracia divina,
nenieé horšieho v tento čas
in arte medicina.
Komu která nemoc škodí
a chtěl by rád žív býri'
on jeho chce usdraviti,
žeé musí dušě zbyi.

Rubín říkci aerše:
35 Poslúchajte, dobří luďe,

rnnoho vám radosti přibude,
těch novin, jěŽ vám povědě'
jěŽ velmi úžitečné vědě.
A vy' baby' své šeptánie

40 puste i vše klevetánie,
v čas ti mičětí neškodí.
Poslúchajtež' dobřě vem hodí:
přišelť je host ovšem slavný,
lékař múdrn chytrý' dávnn

45 vám bohdá na všu útěchu.
Nenieé níc podobno k smiechu,
což prav'u, věřte mi jístě,
jakžto rožcě na siej tistě.
Ni v Čechách, ni u Moravě,

50 jakžto učení mistři pravie,
ni v R'akúsiech, ni v Uhřiech'
ni u Bavořiech, ani v Rusiech,
ni u Polaniech, ni v Korutaniech:
právěé vešde jeho jmě světie,

55 krátcě řkúce, po všem světě,
nikdiež jemu nenie rovně,
kromě žeé prdí neskro'rně.
I jmáť také drahé masti'
jěžé jest přinesl z daleké vlasti,

60 jimiž nemoci všeliké,
rány kakož koli veliké
zacěhbez pomeškánie.
Bóh jeho potaz, ktoŽ jho hanie!

krám vyklásti

lravá
va.
I

I
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Ktož je boden nebo sěčen
65 neb snad palicěmi měčen

neb snad jmá-li v svém ušě zpary,
příde-li k mému mistři s dary,
mój mistr leho tak naučí:
pomaže sě, jako pes vskučí

7O a potom sě náhle vzpručí.
A vy, páni, chcete-li dobři byti'
móžete jej kyji bíti. - Ticho!

Skončiv oyběhne mezi lidi.

Mastičkdř, Rubín ašak neodpoaídti :
Rubíne! Rubíne!

Ať aold po druhé:
Rubíne, vo pistu?

Ten ať odpoaí:
75 Sed', mistře' držu za řit tistu.

Mastičktiř opět oold řka:
Rubíne, vo pistu kvest?

Ten ať odpoaí:
Seď, mistře, chlupatú tistu za pezd.

Mastičkciř znozsu dvakrdt aolci:
Rubíne! Rubíne!

(Rubín:)
Co kážeš, mistře Severine?

Mastičkeiř mu říkd:
80 Milý Rubíne, kde sě tak dlúho tkáš'

že o svém mistřě ničse netbáš?
Rubín říkd:

Iúistře, v onomno biech počall'udi léčiti'
tu mi počěchu staré baby pod nos pzdieti.
Mistře, v onoÍIlno kútě biech,

85 tu mi sě sta dvorný smiech:
rozedřěchu mi s puškami měch.
Potom sem k tobě běžěti uchvátil,
abych po tobě vešken l'ud obrátil. _ Ticho!

Mastičkdř ať aolri dr:akrdt řka:
Rubíne!

Ten neodpoaídd.
Volri po d,ruhé.
Ten ať odpoví jako dříae.
Ať zlold po třetí:

90

95

10
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sěčen
'ěčen
!m ušě zpaÍy'
tři s dary,
tučí:
'skučí
ručí'
cobři byti,
Ticho!

lpoz:ídtÍ:

90 Rubíne!
Ten přichdzeje mluaí jako dříoe.
Mastičkdř říkd:

Nlilý Rubíne! - Jako dříae.
Ten odpovídci řka:

Milý mistře' ty všdy na mě kříkáš
i svým lrněvem na mě kdýkáš!
U velikém sě mistrovstvě znáš'

95 však proto i hovna juž nejmáš.
Mastičkdř říkd:

Toť je ot starých slýcháno
i u písmě také jest to psáno:
ač co s bláznem kdy ulovíš,
ale nerorrně s ním rozdělíš.

Rubín říkrÍ:
lo0 Tak sě muší vešdy státi,

Žeé sě zlob zlobí obrátí
a dobré dobrým sě oplatí,
ktož zle myslí, ten všdy zl.:.att.

Mastičktiř říkti:
Rubíne, pustvě tento hněv na stranu!

105 Hovějž lépe svému pánu!
Budevě v ten čas bohata'
mine najú všě zlá zttáta.

Rubín říkrj:
Takož, milý mistře, tako,
tiehněvě oba za jednako!

1lo Vše po najú vól'u bude,
potom náma ďábel shude. _ Ticho!

Mastičkdř ať aolci třikrdt:
Rubíne!

Ten přichdzeje, ať odpozsí řka:
Co kážeš, mistře Severine?

MastičkrÍř k němu:
Rubíne, rozprostři mój krám,

ll5 at sé jáz sde l'udern znáti dáml
Rubín odpovídci:

Prav to každý juž vás druh k druhu,
že ke všelikému neduhu
i ke všelikéj nemoci
mého mistra masti mohú spomoci.

|2o Ktož jmá kterú nádchu v nozě,

t tistu.

:istu za pezd.

ne?

< ďúho tkáš,
retbáš?

l počal l'uď léčiti,
ty pod nos pzďeti.
biech,
,^L .
- l l l .

i měch.
i uchvátil,
Ld obrátil. _ Ticho!
l :
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ot tohoť jmá mléko kozie.
A ktož jmá zimnicu v tylu
neb snad neskrovnú kýlu
neb snad jmu dna lámá uši

|25 neb jmá snad črvy v duši,
to vše mój mistr usdraví
i všie nemoci zbavi,

Mastičkdř říkd:
Rubíne, skóroJi mé masti budú?

Ten říkri:
Jednak, mistře, přěd tobú budu,

130 až jich z pytlíka dobudu.
Mastičktiř říkri:

Rubíne, južt je počal mazanec kvísti.
Rač mi masti sěm mé vyčísti.

Ten říkd:
Kto chcete rádi slyšěti,
móžete sěm ráď hleděti.

Rubín:
L35 Požehnaj mě, boží synu í svaty duše,

aé mne ďábel nepokúšie.
Dcile říkd:

Toto ti je, mistře, prvá puška,
ot téť sě počíná vole jako hruška;
najprvéé bude jako dýně

l40 a potom bude jako škříně.
Toto je, mistře, puška druhá,
od téť zpleskajú vole tuhá;
coé ona prvá neduha zapuď,
a tatoť viece neduha zbudí.
A toto ti jest puška třetie,
pro tué baby s skřietkem k čertu vzletie.
Toto ti je, mistře, puška čwrtá,
tať pohřiechu jako nebozězem vrťá.
A u pátéj měl jsem tři svrčky
a pól čtvrta komára:
tu je snědla onano baba stará.
Tato ti jest, mistře, mast z Babylonie,
v niejé je taká drahá vóně,
ktož jie kúpí, tako ťvrdie,
pójde od nie pzdě a prdě.
A toto ti jest mast tak drahá,

t45

161

t t

r'1
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Íiu

žet jie nejmá Víedně ani Praha;
činila ju paní mladá,
vše z komárového sádla,

160 pzdin k niej málo přičinila,
aby brzo nezvětřěla;
tuť mi všickni najlépe chválé.
Pompkni jie tam k sobě dále,
ať jie každý nepokúšie:

165 tať jedno k milosti slušie.
A tatoť, mistře, najlépe vonie,
znamenaj, co je do nie:
Bych jie komu v zuby podal,
že bych to vám viděti dal'

170 všdy by sě dřéve zatočil,
neŽ by jednú nohú kročil.
A tuto mast činil mnich v chyšcě,
mnich sedě na jěptišcě:
Ktož jie z vás okusí koli,

t75 vstane lmu jako pólŽebráčie holi.
A to jest mast nade všě masti,
ale nenieť jie v tejto vlasti.
Tlukúť južáci na školném ptazě,
leč buď v teplej leč na mrazě,

1Bo ale nemóž ti jie žváti'
jedno oblú v život cpáti.
Ale to z váskaŽdá věz,
žeť pěkné 1éčí bez peněz;
pakli nepěkná příde s dary,

1B5 tejé lacniej dadie páry,
buď od črta buď od chlapa,
i posledniej dadie kvapa.
A pakli je v kteréj nemoci,
kažte jiej přijíti na tři noci,

190 budeť sdráva jako ryba'
neb tú maséú nebývá chyba.
A jiných mastí imáš dosti,
prodáva|ž jě' ažt někto stepe wé kosti. - Ticho!

Rubín k Postrpalkoz:i:
Brzo masti natluc dosti,

|95 po čas budem mieti hosti.
Dřéves mi jie byl dalmálo,
až sě jie mnohým nedostalo;

u
uši
)t:

ti budú?

i budú,

:anec kvísti.
:ísti.

svaty duše,

rška,
ruška;

há,

u,

čerfu vzletie.
Vrtá'
)m vrťá.
(y

:á.
Babylonie,
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přikydniž mi jie sěm viece,
aé nečakajú stojiece.

2oo Jiných' mistře, pušek jmáš pln krám
a z těch učiďš, co chceš sám.

Ihned ať ayběhne mezi lid. .

Po těchto sloaech ať mastičkdř daakrdt volá řka:
Rubíne! Rubíne!

Mastičkciř říkri:
Hi, Rubíne! Žet vran oka nevykline,
že mój trh cný pro tě hyne!

2o5 Rubíne, móžeš prudkým' zlým, nevěrný, synem b1ýti,
že kdy tebe volaju, a ty nechceš ke mně přijíti!

R'ubín řílert:
É,, zádny mistře, nemluv mi na hanbu mnoho,
neb sem nedóstojen slova toho;
neb kdeŽ jáz stoju nebo choz'u,

21O tuť vešdy wú čest ploz'u.
Mastičktiř říkd:

Rubíne, mój věrný sluho,
tuto býti nemóžem... ďúho,
nechce k náma ijeden kupec přijíti'
juž musívě otsud přič jíti.

Rubín říkri:
215 É, zadny mistře, rač vesel býti,

chce k náma dobrý kupec přijíti.
Viz'uť ondeno dobrého druha syna,
a u ňeho jest veliká lysina.
Bude náma zaplacena tohoto postu vyzína,

22o jež lepši bude neŽ s veliky noci kozina.
Mastičkdř říkd:

Slyšal sem, Rubíne, zvěstě,
že jsú sde tři panie u městě,
a tyt, Rubíne, dobrých mastí ptaiú.
A zdať ty mne, Rubíne, neznajú?

225 Zdátffi sě, ežť ondeno stojie,
ežť sě o nich l'udé brojie.
Doběhni tam, Rubíne, k nim,
a cěstu ukaž ke mně jim.

Rubín mluzlí k osobci.rn (hry):
Dobrojtro vám, krásné pa.nie!

23o Vy teprv jdete zej spánie

\^
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ráš pln krám
;sám.  

*

. dvakrcit zlolci řka:

a nevykline,
nel
,z|lm. nevěrni synem byti,
techceš ke mně přijítii

mi na hanbu mnoho,
. toho;
:hoz'u,

úho,
lec přijíti,

býti'
přijíti.
uha syna,

)to postu vyzina,
noci kozina.

a nesúce hlavy jako lanie?
Slyšaljsem' že drahých mastí ptáte:
hyn jich u mého mistra pln krám jmáte. _ Ticho!

Prati Maria ať ihned zpívtÍ:
Omnipotens pater altissime,

235 angelorum rector mitissime,
quid faciemus nos miserrime?
Heu, quantus est noster dolor.

Praci říkei aerše:
Hospodine všemohúcí,
anjelský král'u žádúcí!

24o I co je nám sobě sdieti,
Že nemóžem tebe viděti?

Druhd Maria ať zpíati:
Amisimus enim solacium,
Iesum Christum, Marie filium.
Ipse erat nostra redempcio.

245 Heu, quantus est noster dolor!
Potom říktí aerše:

Ztrati|y smy mistra svého,
Jesukrista rrebeského.
Ztraa|y smy svú útěchu,
ješto nám Židie odjěchu,
Jesukrista laskavého,
přietele ovšem věrného,
jenž jest trpěl za všě za ny
na svém těle l'utné rány.

Třetí Maria ať zpíaei:
Sed eamus unguentum emere,
cum quo bene possumus ungere
corpus Domini sacratum.

Potom říkci uerše:
Jako sě ovčičky rozběhujú,
kdyžto pastušky nejmajú,
takéž my bez mistra svého,
Jesukrista nebeského,
ješto nás často utěšoval
a mnoho nemocných usdravoval.

Mastičkriř ať zpíari:
Huc propius flentes accedite,
hoc unguentum sí vultis emere,

,

stí ptajú.
znajú?
iie,

mr
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265 cum quo bene potestis ungere
corpus Domini sacratum.

Marie ať zpíaají k mastičkáři:
Dic tu nobis, mercator iuvenis,
hoc unguentum si tu vendideris,
dic precium, quod tibi dabimus.

Mastičkdř říkd oerše:
27o Sěmo blíŽe přistupite

a u mne mastí kupite.
Dcile rnastičkdř říkd Rubínoai:

Vstaň, Rubíne, volaj na ně!
Viz umrlcě bez pomeškánie
těmto paniem na pokušenie

275 a mým mastem na pochválenie.

Potom t)ystoupí Abraham s Rubínern, nesa syna. Mluoí takto:
Bych mohl vzvěděti od mistra Severina,
by mi moil uléčiti mého syna,
chtěl bych jemu dáti tři hřiby a pól syra.

Ddle říkri' přichtízeje před mastičktiře:
Vítaj' mistře cný i slovútný!

28o Jáz sem přišelk tobě smutný'
hořem sám nečuju sebe!
Protož snažně prošu tebe,
by ráčilmému synu z mrtqých kázati vstáti.
Chtělé bych mnoho z|ata dáti.

285 Pohynulo nebožátko!
Přědivné bieše děťátko,
jen bielý chléb jědieše
a o ržěném nerodieše.
A když na kampna vsedieše,

29o tehdy vidieše'
co sě prostřěd jistby děiieše.
Také dobrú vášňu jmějieše,
kdyŽ pivo uzřieše,
na vodu oka neprodřieše. .

Mastičfuiř mu říkd:
2g5 Abrahame, to já tobě chcu řéci,

že já wého syna uléču'
ač mi dáš tři hřivny z\ata
a k tomu svú dceř Meču.

3(

I
I
I
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4br aham říkti mastičkdři :
Mistře, to ti vše rád dám,

30o cos potřěboval sám.
Mastičktiř říkd:

Pomáhaj mi, boží synu,
at jázu méj pravdě nehynu!
Ve jmě božie jáz tě mažu,
južť chytrosťú vstáti káŽu!

3O5 I co ty ležíš, Izáku,
čině otcu žalost takú?
Vstaň, daj chválu hospodinu,
svaté Mařie, jejie synu.

Když skončí,lijí mu (Iztikoai) břečku na zadek.
Izdk stim pak astóaaje, říkti aerše:

Avech, auvech, avech, ach!
31o Kak to, mistře, dosti spách,

avšak jako z mffvých vstach,
k tomu sě bezmál neosrach.
Děkuju tobě, mistře' z toho'
eŽ mi učinilcti přieliš mnoho.

315 Jiní mistři po svém právu
mažú svými mastmi hlavu:
ale tys mi, mistře, dobřě zhodil'
ež mi všichnu řit masťú oblil. _ Ticho!

Mastičkeiř říkd k Mariím verše:
Milé panie, sěm vítajte!

32o Co vem třěba, toho ptajte.
Slyšal sem, eŽ dob4ých mastí ptáte:
teď jich u Ínne pln krám jmáte!

Dcíle mastičkdř říkd:
Letos den svaté Mařie
přinesl Sem tuto mast z zámořie.

325 Nynie u veliký pátek
přinesl sem tuto mast z Benátek;
tať má mast velikú moc,
žeé usdravuje všelikú nemoc.
JestJi v ónomno kútě která stará baba,

33o a iest na jejie břišě kóžě slába'
jakž sě túto masťú pomaže,
tak sobě třetí den zvoniti káže.
LíčíteJi sě, panie, rády,

17 - Yýbor z českó l iteratrrry
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335

túto masťú pomažete líčka i brady,
tať sě mast k tomu dobřě hodí.
ale dušiť velmi škodí.

Marie říkají:
Milý mistře, my sě mladým l'udem sl'úbiti nežádámy,
proto také masti nehledámy,
kromě náš smutek veliký zjěv.ujem tobě,

340 že náš Jezus Kristus pohřeben v hrobě.
Proto bychom chtěly lmazati jeho tělo,
aby sě tiem šlechetnějie jmělo.
Máš-li mast s myrrú a s tymiánem,
s kadidlem a s balšánem, dobrý druže, tu prodaj nem.

Mastičkdř říkci:
345 Zajisté, panie, když u mne té masti ptáte'

teď jie u Ínne velikú pušku jmáte.
Letos den svatého Jana
činil sem tuto mast z myrÍy a z tymiána,
přičinil sem k tomu rozličného kořenie,

350 v ňemž jest silné božie swořenie.
Jest-li které mrwé tělo,
že je dlúho v hrobě hřbělo'
bude-li tú masťú mazáno,
tiem bude šlechetnějie zachováno.

Maria říkei:
Milý mistře, rač nem to zjěviti,
zač nem jest tu mast imieti neb přijieti.

Mastičkeiř říkri:
Zaj isté panie' když sem j iným l'udem takú mast proďával,
za tři hřivny zlata sem ju dával'
ale pro veliký smutek vám

360 za dvě hřívně zlata dám.
Žena mastičfuiřoaa říkti k němu aerše:

I kam, milý muži' hádáš,
že sě mladým nevěstkrím sl'úbiti žádáš,
že takú mast za dvě hřivně zlata vykládáš?
I co pášeš sám nad sobú
i nade mnú, chudú ženú?
Proto ty lkáš chudobú
a já také hubená s tobú,
neb je to mé vše úsilé,
a já sem vydala na niej své obilé.
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37o A to jie neponesú ty panie
dřieve, než mi hřivny tÍí ztata dadie.

Mastičkář říkci:
Mnohé ženy ten obyčěj jmajú'
kdy sě zap)Lt, tehdy mnoho bajú.
Takéž tato biednicě nešvarná

375 mluví vešdy slova prázná.
Zapivši sě, mluvíš mnoho
a |už z|ým uživeš toho!
Nebo co ty imáš do toho,
že mě opravuješ velmi mnoho?

380 Radilť bych, aby přěstala,
mně s pokojem býti data.
Pakli toho nepřěStaneš'
snad ote mne S pláčem vstaneš.
Náhle oprávěj svú přěslicu,

3B5 nebé dám pěséú po tvém lícu!
;i
Lena Rrtcr:

To-li je mé k hodóm nové rú'cho,
že rně tepeš za mé ucho?
Pro mé dobré dávné děnie
dáváš mi políčky za oděnie.

3go Pro mú vešdy dobrú radu
zbils mi hlavu iako hadu.
A to sě juž chcu s tebú rozděliti nebo rozlúčiti,
tě všěm čertóm poručiti!

Postrpalk říkri oerše:
Vítajte, panie vy drahné!

3g5 Vy jste mladým žáčkóm viděti hodné!
Rubín říkci:

Postrpalku, mohl by mluviti tíšě'
až by sě obořily chýšě.

Postrpalk říkd:
Rubíne, by ty mój rod znal,
snad by na mě lépe tbal.

K němu Rubín:
4o0 Postrpalku, dáš-li mi svój rod znáti'

chcu já na tě lépe tbáti.
Postrpalk říkd:

Rubíne, chceš-li o mém rodě slyšěti'
to tobě chcu pověděti:
Má střícě oba,
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4o5 Soba i také Koba,
prodáváta hřiby' hlívy'
i také hlušicě' slívy;
často chvostiště prodáváta,
protoé velikú čest jmáta.

Rubín říkei:
410 I což ry, žebráěe chudý,

tkajě sě sudy i onudy
pravíš mi o svéj rodi''ě?
Jáz tobě lepšie povědě
to, ješto lepšie vědě.

4|5 Má teta Vavřěna
byla v stodole zavřěna
s jedniem mnichem komendorem
bliz pod jeho dvorem.
A má strýna Hodava

42o často kysělicu prodává;
dřieveé jest krúpy dřěla'
protoť jest velikú čest jměla.
Fí! Kde bych sě stavil,
bych tobě veš svój rod vypravil!

425 Tebe bvch všie cti zbavit
a sebe bych za jednu planú hnilicu nepopravil.
Náhle přěstaň, nevolaie mnoho,
nebo zlým uživeš toho!
Přěstaň, nebo tě přěvrácu,

43o žíly, kosti tiemto kyjem v tobě zmlácu. _ Ticho!
Mastičkriř říkci:

Cné panie, na to vy ničs netbajte!

I seď h|e, zde; běžu běžím - 2 hoz,u hodím - 4 dáaě (duál) dáme _ 5 jmě iméno;
dějú ř1kají - 6: aé si s tebou správně vedu - 7 daorný dvorský, pěkný; holomek služebník-
L| kysělicě polenta (kaše z ječné mouky) _ 13: mohu.Ii to od tebe dostat - |6 potřěbo-
oal žádal _ L7 jedno jen; ptaj hledej - L8 pýtaj vyhledávej _2I hyn tam_24 aynietivy-
jmouti, vyložiti .26 holicě holá dívka (puella immatura, nadávka) _ 27 vem vÍtm;Ypokras
řecký lékař Hippokrates _ 28:, z milosti božt - 30: v lékařství - 34 zbýti pozbýti - 37 poaědě
povím - 38 ,uědě vím - 40 puste puséte, zanechte * 42 aem hodí boď se vám _ 47
prav,u prav1m - 48: iako že tato čubka má růžky (iron') _ 53 u Polaniecá v Polsku _ 54 oešde
všude; stlěrie velebí, crl _ 59 alast země _ 62 zacěli bez pomešktinie uzdravl bez meškání,
ihned - 63 jeho '. ., ktož toho. ' ., kdo; jho ho - 64 sěčen se|aut, zraněn sečnou ranou - 65
měčen zbit _ 66 zpary horkost _ 67 k mistři k mistru _ 69 ponlaže sě zmaže se, namaže
se mu; askuči zaskuč:! _ 70 sě azpručí vzpřími se' natáhne se

74 oo pistu (něm.) kde isi? _ 75 tista ólbka_,I6 zso pistu Řoasr (něm.) kde isi byl? - 77
pezd zadnice _ 80 tktiš sá touláš se - 81 ničse nic, nikterak _ 82 v onomno na onom místě -
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endorem

83pzdieti prděti - 84 a kútě v koutě, v rohu _85 sta sě doorný smiech stala se pěknávěc
ksmíchu - 86 puška nádobka na mast -87 uchoótil pospíšil _ 93 kdýkdš osopuješ se - 94
ruiš sěvyznáš sě - 95 i ani - 98 ač jest|ižg - 100-103 obdobná sentence ve stč. Alexandreidě
(zl. Svatovítský v' 503-505: Z|oba zlým sě vŽdy obráú, dobré sě dobr'ým vŽdy otplaú,
a ktož zle mienÍ, ten vždy stratí) - loL zlob zloba - Lo4 pustoě (duál) puséme - 106 budeaě
(duál) budeme;zl ten čas hned _ |o7 najú nás (dva) _ L08 takož '..tako tak,..tak, ano. .. ano -
|09tiehněuě(duál) táhněme; aajednakozajedno_llo po najúzlóxupovůlinás (dvou) - I|| shude
zabraie - 116 každý otis |<aždý z vás _ LL9 spomoci pomoci - L20 ncidcha katar' qfona _ l25
čn:y červy . |28 skóro brzo _ |29 jednak brzy, hned - 131 smysl vž začínají velikonoce _
132 oyčísti vypočítat, vystavit veďe sebe - L42 zpleskajú splaskávajl *l44 a ale' však -
|49 nrčky cvrčky _ L5l- onano ona' tamta _ t60 přičinila přidala _ L63 pompkti (t, j.pomkni)
postrč - |64 nepokúšie nezkouší _ 165 k milosti k}ásce; slušie patřÍ _ t68 bych podal kdy-
bych podal _ L72 z'l chyšcě na záchodě _ L8o žtltiti ždkati _ l8L oblú vcelku; zl žizsot ďo
žaludku (břicha) _ l85 lacniej lacinější; dadie (všeob. podmět) dá se, bude dána - 187:
i poslední (t. j. ďvka, která přijde pro lásku) bude vyhnána - 191 nebý.lti nestává se - 193
stepe Zth)če _ t95 po čas ďouho _ 198 přikydnlž přihoď, přidej

203 hi i' inu; oran havran; netsykline nevyklove _205 zlým synetn z|osynem_207
žddný žádouc1, drahý _209 stoju stojím; choz,u choďím_2lo ploz,u plodím _ 2L3 ijeden
ž^dný - 2L4 musiaě (ďlláL) musíme; pílč ptyé _ 216 chce přijíti přijde - 2I7 oiz, uť vídlmt _ 2I9
ruima lámi oyzina maso ryby vyzy _ 220 s aeliky noci la velikonoce _ 22L zzlěstě jistě -
223?taiúb|edajl_225 ondeno tamto - 226: že se shlukují okolo nich-230 zej spdnie (nář.)ze
spárrku - 23L lanie|aně - 233 hyn tam _ 234-237: Všemohoucl otče neivyšší, neimilostivěiší
vládce andělů, co si počneme my přeubohé? Běda, iak velká je naše bolest! - 24o sobě sdieti
počíti si _ 242-245: Neboé jsme ztratily potěšeÍÍ, JeŽíše Krista, syna Mariina. Ten byl naše
spása. Běda, iak velká ie naše bolest! - 249 odjěchu odňali - 25L oošem zcela, naprosto -
252 za zlšě za ng za nás za všechny - 253 l, utné líté' kruté _ 254-256: Avšak pojďme nakoupit
mast, iÍž můžeme dobře pomazati svaté tělo Páně _ 257 rozběhujú sě tozbl}:tajl se _ 263-269:
Sem, plačící ženy' b|1že přistupte, jestliže chcete koupiti tuto mast, jíž můžete dobře
pomazati svaté tělo Páně! Pověz nám, mladý mastičkáři' prodáš-li tuto mast, pověz cenu,
kerou ti zaplatíme_270 přistupire přistupte - 27L kupitekupte_274na pokušenie na zkoušku,
na ukázku

276 bych mohl kdybych mohl_28L nečuju necítím _288 o ržěném nerodieše oŽitný
nedbalo, Žitný nechtělo-289 karnpna kamna _29L jistba jizba-292 oášňu vlastnost-
294 oka neprodřieše oko neprotřet -297 ač jest|iže - 3l2 bezmál téměř _ 3|3 z toho za t'J
_ 3|4 ež mi učinil že isi mi udělal - 3L7 zhodil přišel vhod _ 32o ptajte žádejte - 322 teď tu
- 332 smysl třetí den umře - 337 sťúbiti sě zalíbiti se - 339 kromě jenom * 34L umazati
pomazati_342: aby zůstalo co nejkrásnějši_352 hřbělo bylo pohřbeno _360 daě hřianě (duá )
dvě hřivny _ 36L hdddš myslíš, míníš _ 363 oykláddš vystavuješ, předkládáš - 367 hubný
ubohý - 368 úsilé práce - 369 obilé přebyek, bohatství _ 373 zap,ú sá opijí sei bajú žvan|
_ 376 zapiaši sě protože ses opila _ 377 užiaeš užiješ' zakusíš - 380 aby přěstala abys
přestala - 384 ndhle oprázlěj rychle se začrri starat o ... - 388 dobré děnie dobrodinl _
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toulaje se sem a tam - 4L7 komendor představený kláštera- 4|8 bliz blízko _ 4I9 strýna teta
- 42| dřěla mlela - 423: kďe bych se oct| _ 424 bych oypraail kdybych vypravil, vylíčil
_ 426 nepoprauil nepolepšil
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HRA o  KRISTovU ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

I  o  JEHo  oSLAVENÍ

Tato hra náleŽí k našim nejrozsáhlejším středověkým hlám (má přes 900 česlcých
veršů). Je důležitá tím, že v některých scénách přináší kritiku soudobé společnosti s hle.
diska měšťanského. Nejnápadněji to proniká v úvodní scéně pekelné (ďábli přivlékají
do pekla hříšné duše, hlavně duše řemeslníků)' připomínající tónem i obsahem satiry
Hradeckého rukopisu, a pak ve scéně třetí, jež jednak výstižně líčí hru v kostky, jednak
stíhá posměchem zbabělé rytíře, prchající ve zmatku od božího hrobu, když se jim zjeví
anděl. - Hra je dochována jen v pozdní úpravě (v rukopise z počátku 16. století, spolu
s dále otištěnou Hrou tři Marii)i otiskujerne z ní část vstupní scény pekelné a dále scénu
u hrobu Kristova, která líčí hru v kostky.

Satan nese duši:
Teď já' mistře, k tobě teku
a duši na plecí vleku,
tačižji sám oťázati,
musíé na se žalovati.

Luciper k duši:
s Nuže, duše hubená,

mužJis byla čili žena,
praviž není svá ďela,
cos na onom světě dělala!

Duše mlynriře:
Já sem byla mlynářova duše'

10 učinila sem z měcha i z loktuše
měřicí málo
a neckami, co se mi zdálo.
A ještě více na se pravi,
měl sem svině i také krávy,

|5 dávala sem jim lidského sladu,
protož již mám v pekle vádu.

Belzebub nese duši:
Teď já' mistře, k tobě leci,
nesa hříšnú duši na plecí,

lednakť poví sama svá díla'
20 coť jest jich na světě zděla.
.Duše šenkýře:

Já sem byl na onom světě šeňkéř'
dával sem málo piva za haléř,
když sú přišli sedláci s ženami,
dalť sem jim s kvasnicemi.

z )

30

1 )
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:kým'hrám (má přes 900 českých
Krltlku soudobé společnosti s ňle-
tt scenč, pekelné (dábli přivlékají
)m]na'icr tÓnem i obsahem satiry
výstižně líčí hru v kostky, jednaŘ
d božího hrobu, když sejim zieví
:oplse z počátku 16. století, spolu
stupní scény pekelné a dáte sóénu

25 Rádaé sem přičítala
a k tomu se věrovala'
a když sú přišli žáci,
káza|it sú sobě z plné dáti.
Na tom sem boha hněvala,

30 že sem to kdy činila,
protož musím v mukách býti,
toho mi již ne|ze zbýti.

Luciper k duši:
To-li jest ten šeňkéř,
ježto dával málo piva za haléř?

35 Frotož musíš sem pod mé křídlo'
u věčné pekelné bydlo.

Astaroch nese duši:
Teď iest, mistře, hříšná duše'
činilaé jest, coé jí neslušie;
což jest směla učiniti,

40 toběť musí pověděti.
Duše ševce:

Jáé sem byla ševcova duše,
šilaé sem zlé ušiú za dva groše,
a k tomu sem zle krpala,
jako bych nebozezem vrtala.

45 Když sem měla ušiti koninu,
tehdy sem ušila ovčinu,
pro to mé z|é dělání
musím za to do pekla nyní.

Nato Luciper k ní:
To-li ten švec bíše,

50 ješto zlé bory děláše?
Káži jej čertóm dráti,
a budem jeho kůži natahovati.

Ďdbel nese duši:
.N[istře, přinesl sem pekaře,
duostojenť jest pekelného hoře.

Duše pekaře:
55 Já sem byla pekařova duše,

věrná sem jako kuše,
berúci lacino obilé,
tyto nynější chvíle
maléé sem preclíky pekla,

60 protož musím s čertem do pekla.
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Luciper k ní:
To-li jest ten pekař,
tak iest věrný jako ohař,
ježto malé preclíky pekl?
Buodaj se ve pekle stekl!

Ď,ibel nese,duši:
65 Teď opět duši nesu,

popaď sem ji, ana běží k lesu,
protož, mistře, nalož s ní sárn,
teďť já ji tobě v ruce dám.

Duše lapkoaa:
Já bych lapka plné zlosti,

70 bralať sem bez milosti,
picuje iich obilé'
nenechalaé sem té chvíle,
bych nejel na brání v noci,
úfaje v své panské moci;

75 nebyloé věčího dráče,
pobrach ženám i rubáše.
KdyŽ sem dosiehl postele,
nezuostavil sem ni kúdele,
chodě v stříbrném páse,

80. čině sobě kadeřavé vlasy.
Protož musím do pekla jíti'
toho mi ne|ze zbýti.

Luciper k ní:
To-li ie ten lapka plný zlosti?
Pohrám s ním bez milosti,

85 rúče s ním do pekelné škoIy'
ať mu nalém v řit smoly!

Vrbata křičí na Satana:
Šatane, milý tovařiši,
slyšal sem v krčmě velikú říši'
ani se chtí opilci bíti,

90 a dvěmať jest zabitu býti;
skočiž rúče, brachu, tam
a přines ty duše k nám!

Satan k němu:
I kdes se tak ďúho babil'
žes toho dávno nepravil?

95 Bylo tobě vzieti bradu
a počíti mezi nimi svádu;

L fuď zde, ttti tek

měřila měřící nebo o

brzo - 20 zděla udé|a
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ěží k lesu,
s ní sárn,
d;ám.

když by se počala bósti,
mohlo by tím wé srdce rósti.

Vrbata k němu:
Mějích' tovaryši, iiné činiti,

100 chtě dva manžely spolu rozlúčiti;
a když nemožech přilúditi,
musich babě střeví kúpiti,
a ona je ihned svadi,
že ten muž svú Ženu zabi.

105 Teď tu bábu mám'
mistru Luciperovi ji dám.

Luciber k němu:
To-li je, Vrbato, ta baba,
ana, pruhatá jedem jako žába'
zdála se usty svatá'

llo ano dosti na ni našeho kata?
Již-li stanú ťvé chytrosti,
zlámemy v tobě v pekle kosti.
Povieš jednak sama na se'
číms na světě obírala se?

Rebeka odpoaídd:
115 Já sem tak zlá baba'

horší než had ani žába'
co mi svésti nebo rozvésti,
jako mi jest provaz splésti;
neb sem veliká čarodějnice,

|2o proto sem ďáblova svódnice.
Ťrfici sem místo krávy dojila
a s hvězdami na rozhraní lítala,
lidi sem čarovati učila
a je s pravé cesry svodila.

|25 Protož již musím do pekla,
leč by rni se miiost stala,
žeť sem vám čertóm pomáhala.
Deřte mnú neb nedeřte,
však vždy víc umím než vy, čertie,

13o neb to chci učiniti svú c}rlúbú,
žeť všecky baby v pekle budú.

I teďzde,tu; teku běžím- 5 hubenti ubohá, bídná _ 7 nenínyn1- 10-13 smysl: aé jsem
měřila měřící nebo odhadovala neckami, vždy jsem šidila - 17 leci leam _ L9 jednakť hned'
brzo - 20 zděla ldě|a|a - 25 přičítala připočítávala _ 26 aěrooala se zapřísahala se _ 28 z plné
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plnou (sklenici, číši) _32 zbýti zbaviti se - 39 smělaodvážt\a se_43 krpalašt|a (kůži)-
49 bíše ( z bieše ) byl _ 56 kuše drut' psa (s kus;ýrn ocasem) - 64 buodaj dei bůh, abn kéž by;
stekl se vztekl se _ 69 lapka loupežný rytíř - 71 picuje bera píci, loupě - 73 na brání la
loupež _ 77 dosiehl dosáhl - 85 rúče rychle - 86 nalém nalijem _ 87 Šatane Satane - 88 říše
hluk, řev - 93 babil se bavil se, meškal (se Ženami) - 95 brada vousy - 97 bósti bodati -
99 mějích měl jsem _ |oL přilúditi přivábiti - I02 střezlí střevíc - L03 szladi přiveďa do svá-
dy _ 111 stazú přestanou - l2l trlici trdhci, nástroi na lámárú |nu _ l22 rozhranitoz.
cestíÁ(kde bývalo popraviště) _ |28 deřte mnú (k drdri) trhejte mnou

Kaifdš k Chadimovi:
Posle, di k rytířuom skóře,
a nedojdeš s nimi hoře;
a rci jim tak ode mne,
aé střehú hrobu dobře!

Chadirn prazsí:
5 R'ád, milý pane muoj,

já sem sluha věrný tvuoj.
Pak běže k rytířůrn praví:

Ctné rytířswo,kázal král hrobu stříci,
nikdy nespati' jediné vždy bdíti'
ač chcete jeho milost mieti,

l0 račtež to jíž zdtetil
Setníh k němu:

Rádi' miiý brachu, chcem to zdiec;
jiní sobě lidé bají bdiec,
aby jich sen neumdlil
a potom jich neuspil.
Puojčiž nám kostek mfle,
dojdeš s námi kratochvfle.

Chadim k němu:
Puojčím vám kostek hráti,
nechcete-li se rváti.
Hrajtež nyní u pokoji,
jednak se vás každý zbojí.

Pnlni rytíř bera kostky:
Tovaryšswo milé,
učiňme sobě kratochvíle,
jáť nyní vrhu kostkami
a budu hráti s vámi.
Jižť mi jest seď žíž s kotrem,
nechciť byti žádnému kmotrem.

l 5
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-.'o"u:t se - 43 hrpalašt|a (kůži) -
l;"2! !f:!"!dej brirr, uuv, i.ez uv;

i:řF }?'š::.;; ::,# ! ;š, ;;
!],"i::* 'vousy 

_.97 bósti bod,ati _
::"'','" , 

Iu') svad, přiveďa do svá-

f"'iT.L*; 
!22 rozhraní roz-

Druhý rytíř:
Chceme-li v kostky hráti'
nemáme se o ně dráti.
Seď mi také něco rovného
a sukni něco zištného.
Jižť mi seď kotr s dryjí,
bojím se, že mě za to zmyjí.

Třetí rytíř:
Kmotře Hnostku,
nemec mi na kostku,

35 jakž mi na kostku vržeš,
dámt, aŽ se zvržeš.

Čtartý rytíř:
Co ty pleteš' co ty měteš,
že mi na kostku meceš?
Jáť sem wrhl- žiž s cinkem,

40 protož nechci býti viníkem.
Pdtý rytíř:

Tobě žiŽ s cinkem bíše,
podaj mi jich také spíše'
aé vrhu, jak buď koli'
něcoť vždy sedne k mé l'uoli.

45 Ó, jizt mi sedltauš, eš,
musímť za to choditi pěš.

Šes$ rytíř:
Málos to uvrhl, brachu,
mohlby dojíti potom strachu,
jedním smyčcem čan,

50 ať nebudu od svých prán.
Seď mi cink a dva tuše
již na tomto suše.

Sedmll rytíř:
Neché se děje, jak se děje'
někto se tomu nasměje.

55 Šest a deset sedni mi k tomu,
buď 1íbo nebo žel komu.
Jižé sem uvrhl dryji s žížem,
protož se jinak potížem.

osrný rytíř:
Nemluv hrdě, pravím tobě,

ó0 přijmi smysl lepší sobě!
Chceš snad kostkv zavtci?

r l t

hrobu stříci,
y bdíti,
ri,

to zďec;

I,

em.
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Však já mám ještě wci:
patnáct, devět seď mi nyď,
uzřím, kto mi z toho poviď.

65 Jižé mi seďi všickni cinci,
vezmu sukni i tu minci.
Pakli mi ji nechcete dáti,
budem Se my o ni práti.

A ať si naazcijern dají políčky.
Chadimběže knim praví:

Slyšte a viec nehrajte,
70 a mně kostek sem podaite!

Čtart! rytíř nru praví, sbíraje kostky:
Teď, Chaďme, kostky máš,
chceš-li, vrz také mezi nás.

Chaditn orhne kostky a prar'lí:
Ach, páni, malé to why činíte,
sami se sukně zbavíte.

75 Patnáct, jedenáct, seď mi rovně
a se potom chlubi skrovně.
Dva cinky a žiž sedt,
to z vás každý na to dobře hledí.
Jáť sem vyhrál, sukni dajte,

80 jiné sobě v Bubďch ptajte.
Potom ať oezme sukni a běži od nich.

(V dalším průběhu hry Kristus Ústane z mrtaých a rytíři se rozutekou. Kaifriš je podpttici,
ab| zatajili zmrtvýchasttiní'V ztiaěru sestupuje Kristus do pekel aayuridí odtud duše,)

L di jdt; skóře rych|e _ |0 zdieti udělati _ L2 bají vypravují báchorky _ 13 neumdlil
neučinil mdlými, neosiabil _ 14 neuspil neuspal _ 20 zbojí se bude se bát _ 25 ži,ž s ko.
tretn: žíž šest ok (na kostce), kotr čtyří oka _ 29 seď padni _ 30 zištný prospěšný, výhodný -
31 dýet ř ioka-34nemecnevrhe j  _36zvržeš sezvrhnešse,p řevrá tíš se-37 mětešmateš
_ 39 cink pět ok _ 45 tauš dvě oka, eš jedno oko - 48 mohl b3, mohl bys _ 49 snyčcem smykem,
hodem; ian šéastný vrh, šance _58 potižem se potážem, otážem se _ 64 poainí obvín1 _76
chlubi se cblubím se_80 ptajte so&á hledejte; a Bubníchv Bubnech, v místě, kde chcete (iron.)

HRA TŘÍ  MARIÍ

.. 'Dvo1jazyčných her tří Marií máme zachováno ze 14. století nčkolik, dochovaly se
však buď neúplně, anebo mají text rozličně porušený. Proto zde otiskujeme požaoi
úpravu,.zapsanou teprve počátkem 16. stoleti. T1pograficky jsou vyznačeny látinské
texty a jim odpovídající české překlady.
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ri nyní,
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dáti,
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í od nich.

:::,, :,*, r":, Kaifeiš j e podpl cÍci,,ekel a a,a(idí odtud duše.)

ryra1it.báchorky _ 13 neumdlil
/t Je b-udc se bát - 25 žíž s ko-
ju-I!',,! 'y*'pěšný, výhodný _

e' převrátíš se - 37 měteš mateš

:j:j :ls 
- 4.9 unyčcem smykem,

:azem se _ 64 poz:ini obvini _ 76)nech, v místě, kde chcete (iron.)

Začínti se Hra tří osob, které a den zmrtzlýchvstdní jdou ke hrobu Pdně. Nejprt:e
po skončení posledního responsoria osoby r:yjdou z kaple a zpírlají poslední uerš
responsoria, totiž ,,Et aalde,, atd. s ,,Gloria patri,,, jež obsahuje opětouné opa.
kntiní responsoria. A hned potom kůr začne antiÍonu ,,Maria Magdalena,,. Když
tato antifona skončí' osoby se ubírají k hrobu s antiÍonami' jež ntisledují atd. Pak
rcjprae jeden říkci aerše:

Panny, paní, postúpajte
a dále Se rozstúpaite'
neb se tudy mají tři krásné paní bráti
a Ježíše ukřižovaného hledati.

s Panny, paní se lozstúpaií
a babky vždy meškrjí.
Proč vy, babky, meškáte,
zdali mnoho mazancuov máte?
Pomohuť já jich otnésti vám,

10 nebude-liť kde blíŽe, ale do školy k nám.

Dum transisset sabatum, Maria Magdalena et Maria Iacobi et Salome eme-
runt aromata, ut venientes ungerent lesum. Alleluia, Alleluia. Všecky tři osoby
zpfuají: Et valde mane una sabatorum veniunt ad monumentum orto iam sole.
Gloría patri et filio et spirituí Sancto.

Pra ci o sob a z pía cí a er š e :
Omnipotens pater altissime,
angelorum rector mitissime,
quid faciemus nos miserrime?
Heu, quantus est noster dolor!

15 Hospodine všemohúcí,
anjelský králi žádúcí'
co nám nebohým sobě zdíti,
když tebe nemuožem míti?
Ach, kteraká naše núze,

20 nebude-li tebe na dlúze?
Všemohúcí otče přenajvyšší'
ty anjelský králi přežádúcí,
co učiníme my smutné ženy?
Auvech, jaká jest naše bolest!

Druhri osoba zph;ci verše:
25 Amisimus enim solacium,

Iesum Cristum Marie filium.
Ipse erat nostra redempcio.
Heu, quantus est noster dolor!

;::*.] 3čko!i\, dochovaly serroto. zde otiskuieme pozdní]cxy ,sou vyznačeny látinské

269



Ztrati|y sme naše utěšeď,
30 Jezukrista, svaté Maří syna'

neb on jest byl naše utěšení.
.Auvech, jaká jest naše bolest!

Ztrai|y sme mistra svého,
Jezukrista nebeského,

35 jenž jesttrpěIzany
na svém těle hrozné rány.

(Třetí) osobaříkci tytéž aerše.
Anděl zpívd antifonu:

Sed eamus unguentum emere,
cum quo bene possimus ungere
corpus domini sacratum.

40 Ale poďnre masti kupovati'
kterúž bychom mohli uléčiti
tělo pána přeslavného.

Pospěšmy masti kúpiti'
jíž bychom mohly uléčiti

45 tělo našeho tvolce milého,
oa Žiatr umučeného.

Anděl zpíari u hrobu:
Leta Sion, laudans plaude,
renovata terra gaude,
agens deo gracias.

Tuto antifonu mri zpír:ati anděl u hrobu po vrších,,Sed eamus,,:
50 Buď veselo, všecko lidské pokolení'

vstalé jest Krístus z mrtqich není,
ten jest pekla pobojoval
a otcuov svatých s sebú duše pojal.

Prtlti osoba říkd rlerše:
Poslechnětež, sestry milé,

55 kteraké to zpívaní slyšíme erc.,
radost ďvnú vyznávajíc,
Že pán z mrtqých vstal, tak pravíc.
Neb já jdu, napřed pospíším
a toho jistotu lepší zvím.

Prvci osoba zpíad:
ó0 Heu, nobis internas mentes

quanti pulsant gemitus
pro nostro consolatore,
quo privamur misere,

65

75

85

90

270



ěšeď,
Lří syna,
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pravíc.
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quem crudelis Iudeorum
morti dedit populus.
Auvech nám, milý Jesukriste,
jaký smutek máme plo tě,
za našeho těšitele,
jehož sme my zbaveny bídné
jehož lid krutý židovský
na smrt vydal ze zlosti.

Ach, naše veliká truchiosti,
když tak přeŽádúcieho hosti
spasitele sme ztratily,

75 jehož sú Židé umučili.
Anděl zpívti:

Veni desiderate,
veni Criste amate,
veni patris gloria,
veni sanctorum corona.

80 Již se slunce vysvěcuje,
neb ten" jenž nebesa zpravuje,
nepřítele mocně jest porazil
a lidu lrykúpení navrátil.

Poton, druhci osoba k třetí:
Nestyšé sobě, sestra milá,

85 pozuostati tuto sama,
a já k hrobu napřed pospíším,

iaké tamto zpívani slyším, tobě povím.
Praci osoba zpíoti:

Iam percusso ceu pastore
oves errant misere.

eo Sic magistro discedente
turbantur discipuli
atque nos absente eo
dolor crescit nimius.
Když bitého iakžto pastýře

95 ovce blúdí hubené,
tak my mistra nemajíce:
bolest mají apoštolé
i nám jeho nemajícím
bolest roste příiišná.

Druhd osoba praví:
ioo Apoštolé mistra svého

a my krále nebeského

271



ztratíIy sme pohříchu,
protoŽ nám není do smíchu erc.

Zpíad anděl u hrobu:

Quis est iste, qui venit cum gloria,
to5 cum quo sanctorurn copia

peragrat celi palacia?
Anděl říkci verše:

Kto jest tento mocný pán,
jenŽ se béře tak slavně k nám,
maje anjeluov množství za sebú

l1o nesúce všecku slávu s sebú?
Všecky věci jim postúpaií'
nebesa se samy otvírají.
A zda jest toto král najmocnější,

}ežíš Kristus najdůstojnější:
l15 RačiŽ příjíti naše prosby k sobě'

kteréž my dítky vzdáváme tobě,
jenžs osidlo pekelní
ráěil setříti není'
vyvedši nás z něho,

|2o okazuješ cestu královswí svého.
Dai, bychme tě vždy v něm chválili'
o vzkříšeď syna božího píseň zpívali.

Třetí osoba zpívti:
Sed eamus et ad eius
properemus tumulum.

125 Si ďleximus viventem,
diligamus mortuum
et unguamus corpus eius
oleo sanctissimo.
Ale poďme nemeškajíce,

l3o k hrobu se přibližujíce.
Milovaly sme živého,
milujmež i mrwého,
a pomažme těla jeho
olejem najsvětějším.

L35 Pospěšme k hrobu mistra svého,
na nás velmi laskavého:
Milovaly sme živého,
milujmež také mrwého,

140
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tichu etc.

renit cum gloria,
m copia
ia?

ný pán,
tvně k nám,
Žství za sebú
u s sebú?
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l k sobě,
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i svého.
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t

a na to se pílně snažme,
14o jeho tělo drahú mastí zmažme etc.

Všechny tři osoful zpívají u hrobu:
Quis revolvet nobis ab hostio lapidem,
quem tegere sanctum cernimus sepulchrum?

PrzscÍ osoba říkd aerše:
Ach, kto nám ten kámen oďoží,
jímž jest přikryt hrob boží?

L45 Chceme jemu to ďíti,
co na nás smí požádati.

Všechny tři osoby zpíaají u hrobu:
Kto odvalí nám kámen ode dveří hrobovych'
jímžto přikryrý svaý vidíme hrob buoží?

Andělé zpíaají a hrobě:
Quem queritis, o tremule mulieres,

150 in hoc tumulo plorantes?

Jeden anděl praví:
Ctné paní' koho vy zde hledáte,
a proč se tak smutně máte?

AnděIé zpíaají:
Koho hledáte, ó truchlivé ženy,
v tomto hrobě plačíce?

osoby zpíxají u hrobu:
155 Iesum Nazarenum crucifixum querimus.

l ežiše tazatetského ukřižovaného hledáme.
Druhd osoba praaí:

My hledáme mistra svého,
Ježíše nazaretského,
jenŽ jest trpěl za ny

160 na svém těle hrozné rány,
jenž jest v tomto hrobě položen,
tomu jest dnes třetí den.

AnděIé:
Non est hic, quem queritis,
sed cito euntes nunciate
discipulis eius et Petro,
quia surrexit Iesus.
Neďé zde, jehož hledáte,
ale brzo jdúce zvěstujtež to
učedlníkuom jeho i Petrovi, že jest
vstal z mrtqých pan Ježíš.170

18 . \'ýbor z čcské litelatury

svého,
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Jeden anděl prauí:
Koho vy, paní, hledáte,
toho již v hrobě nemáte.
Ale do Gallilee se ptajie,
Petrovi a jiným učedlníkuom věděti dajte,

I75 žeť jest pán Ježíš z mrwých vstal
a do Gallilee se bral e/c.

opět andělé zpíaají:
Venite et videte locum, ubi positus
erat dominus, alleluia, alleluia.
Přistupte a ohledajte místo, kdežto
položen byl pán náš, alleluia, alleIúa.

Jeden anděl praaí:
Poďte, místo ohledajte
a tomu lépe uvěřte,
kdež tělo svaté leŽelo,
jenž jest v nově z mrtvých vstalo.

Pak třetí osoba říkd:
Vy' sestřičky, domuov děta,
a já zde budu bdíti až do světa,
s pravú věrú hledajíci
a svýrn srdcem stazujíci,
zdali bych jeho kde optala,
jehož sem dříve milovala.
Buoh vy žehnaj, milé paní,
mněé již nebude do spání,
musímé se tam hned bráti,
kde bych ho mohla optati.

Dvě osoby jdou zpíaajíce a třetí mlčí:
195 Pán Ježíš' naše vykúpení,

ráčil pro křeséanské spasení
dáti se na kříŽi truditi,
chtě nás tudy obživiti.

Těť přemohla milostivost,
2oo by nesl naše prohřešení,

jsa buoh ráčils b1iti člověk,
vtělil si se v poslední věk'

Však bolestně ptají tebe,
sýskají příliš sobě,

2t(
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210

215

masti drahé majíce
a v hrob pro kámen nemohúce.

Jezukriste, spasiteli,
všech hříšných vykupiteli,
jenžs nás svú krví vykúpil'
kdyžs přehořkú smrt podstúpil.

Na kříži pro nás umíraje,
hříchy naše obmývaje,
račiž se nám ukázati
a nás smutné utěšiti.

Chvála otci buohu i synu,
milému duchu svatému,
všejednomu hospodinu,
na věky požehnanému.

Iesu, nostra redempcio,
amor et desiderium,
Deus creator omnium,
homo ín fine temporum.

Que te vicit clementia,
ut feras nostra crimina,
crudelem mortem paciens,
ut nos a rnorte tolleres.

Jezu, naše utěšeď'
tys pro Keséanské spasení
dal se na kříži truditi'
chtě nás tudy obživiti.

Druhci osoba říkri aerše:
Jezukriste, vykupiteli,
všech hříšných spasiteli,
jenžs nás svú svatú krví vykúpil'
kdyžs ukrutnú smrt pro nás podstúpil'

235 na kříži umíraje,
nzše hříchy obmývaje,
račiž se nám ukázati
a nás smumé utěšiti.

225

230
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Daě osoby jdouce zpfuají:
Ad monumentum venimus gementes,

24o angelos domíni sedentes
vidimus et dicentes,
qúa surrexit Iesus.

Praci osoba říkei oerše:
U hrobu sme byly plačíce,
našeho mistra hledajíce,

245 anjely sme sedíce viděly
a ti sú nám tak pověděli'
že Ježíš z mrtqích vstal
a to vám pověděti kázal.

U hrobu byly sme plačíce a kvílíce,
25o anjely boŽie sedíce viděly sme

a řkúce, Že jest vstal z mrtqich pán JeŽíš.
Třetí osoba zpíod:

Pro buoh, račte postúpati,
račte rni tam, smutné ženě, ukázati,
kde bych mohla svého mistra nalézti,

255 jenŽ jest spasitel nazvaný.
Na svém těle trpěl jest hrozné rány
zanás za všecky, hříšné křesťany.
Auvech, z|i Židé a nevěrní,
zahubili sú mi mistra není!

260 Kornuž se mám smutná utěšiti?
Pyč mě kvítí i koření,
pyč mě tráva, lilium, vše stvoření. . .,
kteréž já mánr pro mého spasiteie nyní.
Pyč mě skalé, vody i moře,

265 i všecko stvoření mého hoře,
kteréž já mám pro tě, milý buoŽe!

Maria říkci perše:
Ach' běda mně, smutné ženě,
nemajíc nižádné utěšenie!
Zttatťra sem mistra svého,

27o Jezukrista nebeského,
jenž jest byl útěcha má!
A já jeho hříšnice hubená,
co mi jest sobě zdíti,
nevědúci se kam díti?

275
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Maia zpíaci antifonu:
Cum venissem ungeÍe morťuum,
monumentum inveni vacuum.
Heu, nescio recte ďscernere,
ubi possim magistrum quereÍe.
Když jsem přišla léčiti mrtvého'
nadjidech hrob a v něm nižádného.
Auvech, nemohu právě zvěděti,
kde bych rnohla jeho mistra nalézti.

Maria říkd antifonu:
Ach, přehříšné mně ženě,
pro mých hříchuov zaslúženie!
V moři není toliko píska,
jako duše má hříchy těžka.
Ó milý náš tvorče drahý,
rač mi odpustiti mé viny!

Pototn z ahradník zpíati:
Mulier, quid ploras? Quem queris?

290 Ctná ženo, co tak ráno hiedáš
a proč se tak smutně máš?

Maria:
Domine, si tu sustulisti eum,
dicito mihi aut ubi posuisti eum,
ut ego eum tollam.

Maria praaí:
295 Ctný rnuži, rač mi pověděti,

ač muožeš právě zvěděti,
zda mi tvá milost jeho schovala,
pověz, kde bych já jeho optala.

Zahradník říkti k ní:
Pověz, ženo, co tak ráno hledáš

300 a proč se tak smutně máš?
Potkají-li Ě Židé
aneb jiní zlí lidé,
učiní tobě mnoho zlétrlo,
budeš pykati potom toho.

Maria k němu atd.:
305 A ty, milý zahradníče,

a zdali nevíš mne velice túžíce?
Pro mého milého spasitele
jest nri hoře veliké cele.

I
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Zahradník praaí:
Ženo, radímé při milostí,

310 zapomeň vší Žalosti!
Chovaj svého hospodina,
Jezukrista, svaté Maří syna.
A protož náhle beř mi se s očí pryč,
nebé zlámu o hlavu tento rýč!

3|5 A netlač mi po cibuli,
ať nedám rýčem po rebulí!
A nechaj se mnú toho mluvení,
nebť mi do toho nic není,
ať já své ďlo předce dělám

32o a sqim dítkám chleba dobýám.
Maria zpíz:ci antifonu :

Dolor crescit, tremunt precordia
de magistri absencia,
qui sanavit me plenam viciis,
pulsis a me septem demoniis.

325 Bolest roste v srdci mém na útrobě,
když jiŽ není mistra mého v hrobě,
jenž mě uzdravil a ÍIrne všech hříchuov zbavil
a sedm ďábluov ode mne zapudil. _ S ae culorutn amen.

Jezukriste, stvořiteli žádný,
33o zezři na nás pro wé rány,

jenžs mne hříšnú uzdravil
a sedm ďábluov ode mne zapudil.
Račiž mi se ukázati
a smutku mého ukrátiti,

335 aé mé všecky žalosti
obrátí se u veliké radosti.

opět Maria zpíad:
En lapis est vere depositus,
qui fuerat in signum positus.
Munierant locum militibus,

34o locus vacat eis absentibus.
Aj, ten kámen, jenž jest na hrobě položen,
ten jest divně daleko odložer5
iehož rytíři sílně střeŽiechu,
avšak ieho ostříci nemohúce.

345 Ó muoj milý spasiteli,
mé duše uzdraviteli,
toběť se těší má síla.
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nebť sem já smutná žena byla.
Ó hospoďne všemohúcí,

35o uslyš mě hříšnú hříšnici,
račiž mi svuoj obličej ukázati
a mě mých hříchuov zbaviti!

Maria zpízlti antifonu atd.:
KdyŽ sem přes celú noc chodila,
s pláčem ptajíc mistra svého,
kteréhoŽ duše má milovala.
Když měli Židé svátek,
v ten Veliký pátek,
okázali moc,
trápíc příliš Krista přes celú noc,

360 svědky falešné naň z|ednalí,
před samým biskupem rvali, bili
a na tvář jeho plvali.
Pilátovi kázali mrskati,
potom s lotry ukřižovati.

365 Po smrti neměl pokoje ten pán,
ano mu od Longina byl kopím bok proklán,
teprv nrim milost přišla'
když krev s vodú z boku vyšla.
Ktož nemá plakati,

37o se mnú hříšnú Krista pána hledati,
an každý s ním může na věky kralovati?
Na anjelskú řeě sem nic nedbala,

iedno abych nalezla toho,
kteréhož duše má milovala.

Maria říkd perše:
375 Prosím pro buoh, ukažte mi spíše'

ať na|du Krista Ježíše!
A zdali vy jeho víte,
nastojte, proč mi jeho nepovíte?
Chtěla bych se tam bráti sama,

38o ať bych nalezla svého pána.
Dotud budu hledati,
až mi se smutku ukrátí.
Mámé na srdci velikú žalost:
pane Ježíši' obraé mi ji v radost!

Maria zpíod:
385 Heu, redempcio Israel,

ut qui mortem non timuit.

uďl.

lst

.tus.

---

279



Auvech, kto by se toho nadál,
by se on smrti nebál!

Heu, redempcio Israel,
ut qui pati voluit.

Auvech, kto by se toho nadál,
by on za ny trpěti chtě| etc.

Heu, redempcio Israel,
ut qui mortem sustinuit paciens.

Auvech' kto by se toho naďál,
by se on smrti nedalpokorně!
Ach, nastojte hoře mého,
velikého, nemalého!
Nebé nevidím mistra svého,
utěšení srdce mého erc.
A zdali vy jeho víte,
nastojte, proč mi jeho nepovíte?
Chtěla bych se tam bráti,
bych věděla' jeho kde ptáti.
Chtěla bych den i noc jíti,
nechtíc jísti ani píti'
bych mohla jeho dojíti.
Ach, má veliká núze,
bude-li toho na ďúze,
budu den i noc plakati,
až se mého života ukrátí.

(Ježíš:)
Maria!

(Maria:)
g.abi!

(Ježíš:)
Maria!

(Maria:)
4|5 Rabí! t*

(Ježíš:)
Maria!

(Maria:)
Rabi! quod dicitur magister.

Ježíš říkri aerš:
Maria, rač slyšeti!

Maria k němu:
Milý mistře, rač pověděti.

Ježíš zpívd antifonu:
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Prima quidem sďfragia
sola tulit carnalia,
exibendo communia
super nature munia.

Maria, věz to zavěrné,
Žet mé jest tělo jtž tak sIavné'
ježto před smrtí bylo trpělivé
i také vší křehkosti plné.

Sancte deus!
Buď tobě chvála, tvorče svaý

430 jenž si vykúpillid hříchem jaty.

Ježíš zpíad:
ÍIec priori dissimilis,
hec est incorruptibilis,
qui dum fuit passibilis,
iam non erit solubilis.

435 Maria, věz to zacelo,
žeé Ježíšovo blahoslavené tělo,
nebude více nedostatku trpěti'
a toť mají všickni za věrné míti.

Sancte fortis!
44o Svad buože, mocnn silný'

hříchuov na věky neomylný!

Ježíš zpfuri:
Ergo noli me tangere
nec ultra velis plangere.
Gallileam dic ut eant

445 et me viventem videant.

Ježíš zpíati:
ProtoŽ, Maria, neroď se jeho doqýkati
ani sobě více stýskatí,
ale apoštolům daj věděti'
žeť chce na nebe k otci vstúpiti.

Maria zpí,tlti:
450 Sancte et immortalis deus,

rniserere nobis!
(Ježíš praaí:)

Maria, neroď se víc mútiti,
neb chci na nebe vstúpiti,
tu budeš míti věčnú radost,
nepotká Íě žádná žalost.

nábo ženských traktrjtů
:a, Praha)

I
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Tyto Oerše md říkati Ježíš:
Dimissa sunt ei peccata multa,
quoniam dilexit multum.

Tyto oerše md říkati Maria:
Živ1,, na věky svaty buože,
ty si chudých rajské zbožie,

460 všech smutných utěšení
a nemocných uzdravení.

Gracias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.

Děkujié, buože, wé milosti,
465 žes mě zbavi| vší žalosti.

Chciť se tebe vždycky báti
a sqých se hříchuov káti.
Jižé odpuštění beru od tebe,
žeé nechci viece hněvati tebe.

Ježíš říkó aerše:
470 Neroď více plakati,

jiŽ se tvůj smutek ukrátí.
oblehčiž již své útrobě!
oné jest, jenž mluví k tobě,
JeŽíš Kristus ukřižovaný,

475 jeď jest měl veliké rány
i jeho bok také proklaný
za všecky hříšné křesťany.
Když si jeho toliko plakala
a milostívě se na něho ptala,

480 hledajíc jeho tak mnoho,
nebudeť že\ tobě toho,
když se tobě ukázal,
již té z smutku rczváza|.
Přišlo vše wé utěšení,

485 když jeho vidíš z mrtqých vstání.
Kazujiť' by pověděla,
že si ieho žívu viděla.
A ktoť mě chtí žívu viděti,
kaž jim do Gallilee jíti,

490 tué se jim chce ukázati
a je smutné utěšiti.
Nebudeé s tebú více mluviti,
neb chce na nebe k otci vstúpiti.

Potom j
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Potorn jde Ježíš ke kapli zpítlaje:

Ascendo ad patrem meum et patrem vestrum'
495 deum meum et deum vestrum' alleluia.

(Maria:)

Vere vidi dominum viventem
nec dimisit me pedes tangere.
Apostolos oportet credere,
quod ad patrem velit ascendere.

5o0 Zajistét sem viděla buoha žíva,
an mi se jest nedal noh svých dotknúti.
Apoštolé musí uvěřiti,
žeť chce k otci na nebe vstúpiti.

Maria říkd aerše:
Vidělať sem tvorce svého,

505 od Židuov umučeného.
Ten iest vcele z mrtvých vstal
a sqfm pověděti kázal.
A ktož chtí živého viděti,
kázal jim po sobě přiiíti'

5ro neb chce potom na nebe vstúpiti'
člověčenswí na božství nesa,
aby votci ukázal rány'
jež jest trpěl za všecky za ny.

Maria zpíoti:
Vere vidi dominum meum'

515 redimentem acriter ornnem hominem reum.
Et exultavit spiritus meus,
quia visitavit nos verus deus.
lVfiserere, Íruserere' miserere,
Alpha et Omega dictus vere.

520 Qui surrexisti a mortuis,
da salutem Bohemis tuis, alleluia.
Vidělať sem již pána svého'
an slíbil potěšiti zarmúceného každého.
A zradovala se duše v mém těle,

525 neb sem nalezla svého spasitele.
Smílui se již, Kriste pane' neb to víme,
že wá řeč ostřejší nežli meč.

Jenžs stal z mrtqÍch, odpusé nám hříchy'
utvrď v pravdě tvé všecky věrné Čechy. Alleluia,

alleluia.
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Maria říkri verše:
530 Která duše vidí pána Krista,

ta jest již od zlého jísta.
Žaany toho nemuož vypraviti,
co Kristus ráčil svým připraviti.
Kdo chce v jeho přikázaní státi,

535 tomu zavázal se samého se vším dáti.
Kriste pane, jenžs vstal dnes z hrobu,
přímiž nás k sobě v tuto dobu.

Maria zpíari:
Victime Pascali
laudes immolent christiani.

5a Agnus redemit oves,
Cristus innocens patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello
coďlixerunt mirando,
dux vite mortuus

545 regnat vivus.
Petr s Janem zpírlají:

Dic nobis Maria, quid vidisti ín via?
Maria zpízld:

Sepulcrum Cristi viventis
et gloriam vidi resurgentis.

Petr s druhem zpíaají:
Pověz nám .. .

Maria zpívti:
i50 Angelicos testes, sudarium et vestes.

Surrexit Cristus, spes mea,
precedet suos in Gallileam.
oběti velikonoční
chválu obětujte, křesťani!

555 Beránek sa nevinný Kristus vykúpil ovce,
smířil jest s otcem sv;Írn. nás lidi hříšné.
Smrt a život, to dvoje' bojovaty předivně,
vývoda života žív kraluje.

Fetr s Janem zpfulají:
Pověz nám' Mariaj cos na cestě viděla?

Maria zpíati:
5ó0 Hrob prázný Krista živého

viděla sem i oslavu jeho.
Ty svědky anjeln rúcho, v němž obinuli.
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Vstalé jest Kristus, mé doufaní,
tamť vás předejde do Gallilee.

Petr s Janem zpíaají:
565 Pověz nám, Maria milá,

všaks u hrobu nyní byla,
již-li Kristus z mrtvých vstal,
tak jakž sa žív rozprávíval.
Cos viděla, rač praviti

570 a nás smutné utěšiti.
obvesel nás, smutné lidi,
neb se nám nedobře klidí.

Maria říkd aerše:
Petře, Jene' to já pravím váma,
žeť sem u hrobu byla sama,

575 anjely sem viděla sedíce
a ty ke mně takto mluvíce,
že ležiš Kristus, všemohúcí král,
ten jest jístě z mrtvých vstal
a tak vám pověděti kázal:
Kto ho ckti žíva viděti'
kázal jim do Gallilee přijíti'
tam Se jim chce ukázati
a je smutné utěšiti elc.

Potom jdou zpíaajíce:
Prav, Maria, jístě' cos viděla na cestě?

Maria zpíaá:
5B5 Hrob trQista pána živého,

čest' také chválu z mrtqých vstalého.
Ty svědky anděly, rúcho, v němž obinuli.
Vstalé jest lkistus, mé doufaní,
tamť své předejde do Gallilee.

Apoštolové atd.:
590 Pověz, Maria, cos viděla,

na kříž l(ristuov kdyŽs patřila?
Maňa zpíoti:

Viděla sem Ježíše ubičovaného
a na kříži pozdviženého
od rukú hříšných Žialv.

Apoštoloaé:
595 Pověz, Maria, cos více viděla?
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Maria atd.:
Hlavu trním korunovanú
a tvář velmi slinami zaplvanú
i také velmi zsinalú.

Apoštolové zpívají atd, :
Pověz, Maria, cos více viděla,

600 na kříŽ Kristuov kdyžs patřila?
Maria zpíad:

Viděla sem, že otci svému poručil se jest
a skloniv hlavu dolóv trním korunovanú
vypustiljest duši.

Apoštoloaé zpíaají:
Pověz, Maria, cos ještě víc viděla?

Maria zpiad:
605 Bok kopím ostrým proklaný'

ruce i nohy jeho ostrými hřebíky probodené.
Apoštoloaé zpíaají:

Pověz, Maria, cos učinila,
kdyžs Ježíše milého ztratila?

Maria zpíad:
Marii plačící sem pochopila

610 a do domu sem ji uveďa.
Potom sem na zemi upaďa
a panně syna plakati sem pomohla.

Apoštoloaé zpíaají atd. :
Pověz, Maria, cos potom učinila?

(Maria zpívd):
Potom sem drahých mastí nakúpila

615 a na úsvitě k hrobu sem přišla;
nenalezši, jehoŽ sem milovala,
pláče sobě dvakrát více sem přičinila.

Apoštolorlé zpívají:
Maria, nerod plakati,
ale rač nám pověděti!

Maria zpíati:
620 Povím vám novinu jistú

o pánu Jezukristu,
o mém milém spasiteli,
všech hříšných lykupiteli.
Jístě skrze mnohá duovodná znarnení

625 viděla sem Kristovo z mrťvÝch vstáď.

640

Tomt

630

Mai

635

645

655

Tc

ó50
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Tomtiš říkd aerše k Marii atd.:
Ale co tu, Maria, baješ?
Tak-li se sv'ých hříchuov kaješ?
Mezi lidmi tuto chodíc
nic jiného než smích plodíš.

630 Pravíš, že ležiš z mrtv5ich vstal
a tobě se viděti dal.

Maria k němu:
Ó Tomáši nevěřící,
o Ježíšovi pochybující'
pravímť tobě to směle,

635 žeť sem viděla svého spasítele
í všech hříšných uzciraviteie.
A odpustilť jest mi mé viny
a rozkáza| mi pověděti tyto noviny,
abyšte do Gallilee pospíšili

640 a tělesně jej viděli.
Tom,tiš praví:

Mlč té řeči neozdobné
ani k pravdě podobné.
Však to jest pravá lest
ani podobné jest,

645 by kto mohl z mrtvých vstáti
a po smrti viděti se dáti.
Neb Kristus byl tak velmi ztryzňován,
že člověku není ten smysl dán,
by mohl muky všecky vypravití,

650 kteréž on pro nás ráčil snésti.
ProtoŽ beř se někam domů k klidu
a nečiň svú řečí rozbroje v lidu.

,,Pr aa duť,, J an z pía ri :
Pravdať jest, Petře, co jest k nám Maria mluvila,
neb sme toho již sama očítě viděla,

655 žeé v hrobě žádného není.
VezměmeŽ toto prostěraďo na znamení,
budem jiným lidem praviti
a to' co jsme viděli' mluviti,
žeť jest to konečně Kristus naplnil,

ó60 co jest mezi námi v světě mluvil.
Podmež a nechtějmeŽ tu déle státi,
aé nás Židé v své ruce nepochvátí.
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Cernitis, o socii, ecce
lintiamina et sudarium,

66s et corpus non est inventum in sepulcro.
Petr praaí:

Yizte a znamenajte,
prostěraďo ohlédajte,
jímžto tělo jeho svaté,
od Židuov na kříŽi rozpaté'

670 bylo jest obaleuo.
To v hrobě není nalezeno.

Tomdš aolaje praaí k nim:
I co vy tu ryčíte,
svú myslí nadarmo točíte,
však mě na to nezvedete'

675 ani k tomu přivedete,
bych já tomu uvěřil,
leč bych svú ruku v jeho bok vložil
a prsty své v jeho rány,
jenž sú jemu od Židuov udělány,

680 teprv bych tomu mohl uvěřiti,
když bych ho mohl opatřiti.

Petr k němu:
Tomáši, bylo s námi b1ti,
chtěl-lis o tom zvěděti.
M1t sme s Janem u hrobu byli,

68j žádného sme tam neviděli,
teď znamení toho prostěradlo máme
co my tobě není pravíme.
Marii na cestě sm'e viděli'
té sme s: také táza|i,

ó90 aby nám pověděla,
co jest chodíc viděla.
I pravila nám jeho žívu viděti
a jiným všem apošto|ómkáza|a pověděti.

Tomriš k nim:
Dosti jest věc nepodobná,

695 že má vás svésti žena hubená
aneb chodcové tito dva,
ježto sú hovada pravá,
chodí po světě, kde by co měli
a liď o statek připravovali.

700

Tu

705

J,ž

715

1 ) 7

130
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7o0 Neb když jim dáš krajíc chlebao
chceš-li, dí, že buoha na nebi není třeba.

Tu Ježíš přichdzeje r.l ncidherném šatě stane uprostřed niclt:
Pax vobis, ego sum, alleluia.
Nolite timere, alleluia, allelúa.
Alleluia, pax vobis, ego sum,

7o5 alleluia, nolite timere, alleluía, alleluia.
Ježíš praví:

Pokoj vám, neroďte se báti
a již v víře pevně trváti.
Byl jest Ježíš mistr váš,
jenž jest ukřižován pro vás.

710 ProtoŽ nerodte se již domnívati
ani v svá srdce myšleď bráti,
bychť byl blud aneb obluda jaká.
Každý z vás mé kosti ohmaká,
kterýchž nemuož duch míti žádÍý'

7|5 neb jest všech kostí prázdný.
Zvláště ry, Tomáši, jenž daleko stojíš
a pro nevěru se mne bojíš,
přistup blíže a přiběhni
a svú ruku v muoj bok ztiehni'

72o prsty své v hřebové rány vlož
a svú nevěru odlož.

Pak bera Tomdše za tuku zpívri:
Mitte manum tuam, alleluia
in locum clavorum, alleluia.

Viziž, Tomáši' bok jeho í ruce obě,
725 kteréž jest dal prokláti sobě.

Protož vpustiž ruku svú v bok jeho,
uzříš, že tě buoh swoření všeho.
I neroď víc býti v nevěře,
ale stálý buď v jeho víře.

Tomtiš zpívd:
730 Dominus meus et Deus meus. alleluia.

Tomdš Draaí:
oné jest pán a buoh světa všeho,

já nehodný sluha jeho.
Věřím, že jest mocně z mrtr,rych vstal,
a všem věrným svú svatú milost dal.

735 Račiž, prosím, i mně milost dáti,
neb se již chci sqých hříchuov káti.
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Pak zpívri Ježíš:
Quia vidisti me, Thoma, credidisti.
Beati, qui non viderunt et credlderunt, alleluia.

Tomáši, žes vidělbok i ruce jeho,
74O věříš. že buoh swoření všeho.

pravim tobě, že sú ti blahosiaveni,
ačkoli neviděli sú jeho umučení,
ale že právě vědúc věří tomu,
všecky ty pojme do svého domu.

745 Ale jáé nyní na malý čas odejdu od vás,
a potom zase navštívína vás
a budú odjati zárnutkové srdce vašeho,
když budete míti seslání ducha svatého.

Záhlavt responsorium sborová odpověď na zpév lektora, kantora; Et aalde ' . .A časně
z tána,..i Gloria PatriS!ávaotci;antifuna střídarry? zpěv kněze a sboru_t postúpajte
ustupte _ 10 následují citáry z Mk L6'L-2: Když přešla sobota, Maria Magdalena
a Marie Jakubova a Salome nakoupily vonných mastí, aby přijdouce pomazďy Ježíše.
Aleluja (: sláva)' ďeluja. _ ProtoŽ velmi ráno v první den po sobotě přišly k hrobu, an iiž
slunce vyšlo. Sláva otci i Synu i svatému Duchu_ 1l-14: překlad vev.2|-24_L,l sobě
zdítipoč1tlsi_25-2B:, překlad vev.29-32-35 zany na nás _37.39: překlad ve v.40.42

47-49: Šéastný Sione, chválou jásej, omlazená země,vesel se, Bohu ďky vzdávajíc-
5| neni ryri-52 pobojoaal přemohl _55 etc. atd. _ 60-65 překlad ve v. 66-71 _76-79:
Přijď, vytouŽený, přijď, Kriste milovaný, přijď, slávo otcova' přiid', svaých koruno _ 80 zy-
svěcuje se osvětluje se, svítí - 84 nestyšť soĎě nesqýskej si _ 88-93: překlad ve v. 94-99

104-106: Kdo jest tento, jenž přicltázl se slávou, s nímŽ zástup svaqich prochází se
v paláci nebeském? (srov. v. L07 -LLz) _ IL5 přijiti přijmouti _ 1|8 setříti zničiti - L23 .I28:
NeŽ pojďme a pospěšme k jeho náhrobku. Jestliže jsme milovali živého, milujme i mrtvého
a pomažme jeho tělo olejern nejsvětějším (srov. v.L29.L34,I35.L40) _ |4o zmažme pomažme
_ L4I-|42 (poďe Mk 16,3) překlad ve v. 147.148 _ |46 smi požádati odváží se požádaa,
požádá - 149-150: překlad ve v. 153-|54 - 155 (poďe Mk 16,6) překlad ve v. 156

163-L66: překladve v.167.170 _168 brzo rychle _ I73 ptajte se lTptáveite se, hledeite-
|77.178: překlad ve v. 179 -180 _ I85 děta (duál) jděte _ LB6 do szsěta do svítání - 188 sra-
zujíci ptajic se, pátrajíc - L9Í ay vás - 194 optati vyl.iedati, najíti _ L97 truditi trápiti-
L98 tudy obžiaiti tak život dáti' lykoupiti _L99 milostiaos' láska, laskavost -202 zl po-
slední věk za poslední éry (podle učení církevních Otců nastala příchodem Kristoqým
poslední, wcholná éra lidstva) _ 203 ptají hledajÍ _ 219-226: Ježíši, naše spáso, lásko
a touho, Bože, stvořiteli všeho, člověče na sklonku věku! Jaká dobrotivost tě pohnula, abys
vza| rn sebe naše hříchn a t1m, že jsi podstoupil hroznou smrt' vysvoboďl nás od smrti

239-242: překlad ve v.249.25t _ 259 není nyní - 26| pyč ll.tuji koření byliny - 263
nejasný smysl, nejspíše vyrrechán verš _ 264 skalé ská|y _ 272 hubenti bídná, ubohá - 273
sobě zdíti počíti si _ 275-278: překlad ve v. 279-282 _ 280 nadjidech naš|a jsem _ 28l prdaě
náleŽitě _ 289 lan 10,75: Ženo, co pláčeš? Koho hledáš? (srov. v. 2go-2g|) _2g2-2g4Jan20,
15: Pane, vzal-lis ty jej, pověz mi, kdes ho poloŽil, at já jej vezmu (srov. v. 295-298) _ 296
ač jest"I1že - 304 pykati litovati, želeti - 306 mne aelice túžíce že velice toužírn, trápím se
-30Bcelej istě-311 choz.laj chraň,šetř i_314nebťnebo ti_315 lxetlačfleš|ap_316: aétine-
dám rýčem ránu na zadek_ 3I9 předce před se, dále

32L-324: překiad ve v. 325-328 _ 328 Saeculorum amen (na věky) věků amen - 329 žddn!
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|'9-226: !ež1ši, naše spáso, lásko
aká dobrotivost tě pohnula, abys
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6I pyč |trufu kořeni byliny _ 263
- 272 hubená bildná, ubohá _ 273
nadjidech našla jsem _281 práaě
ov. v. 290-29t) - 292_294 Jan 20,
I vezmu (srov. v. 295_299) _ 296
žíce že ve|ice touŽírn, trápím se
.3|5 netlač nešlap _ 316: ať ti ne-

(na věky) věků amen _ 329 žtidný

ŽádoucÍ, milý - 330 zezři vzh|édnj _ 337-340: Hle, kámen, který označovď hrob, jest skutku
odvalen. Místo zabezpečili vojá,ky, ti jsou pryč a místo je prázdné (srov. v. 34I-344)
-344 ostřici uhlídati-366 ano neboť-375spíšerychle-378 nastojte hle-385-386: Ach
spasitel Israele, jetů se nebál smrti (srov. v. 387-388) _ 389-390: Ach, spasitel Israele,
jenž ochotně trpěl (srov. v. 391-392) _393-394: Ach, spasitel rsraele, jenŽ pokorně pod-
stoupil smrt (srov. v. 395.396) _ 409 na dlúze dlotlho _ 417: Rabi, coŽ znamená Mistr

420-423: Nejprve samo (mé tělo) vzalo na sebe úděl tělesný tím, Že podstoupilo
obecnou nutnost lidské přirozenosti_ 424 zaoěrné zajiscé-428: Svatý BoŽe! - 43L-434:
Toto tělo dřívějšímu nepodobné, toto tělo je neporušitelné, jež do nedávna bylo poddáno
utpení, jiŽ nebude zničitetré _ 435 zacelo najisto _ 439: Svaý mocný! _ 44L hřichuoo
neomylný hřlchy neoklamatelný _ 442-445: Proto se mne nedoqýkej, ani dále nenaříkei.
Řekni,aby šli do Galileje a shlédli mne Živého _ 446 neroď se dotýkati ledorýkej se - 450.451:
Svarý a nesmrtelný tsože, smiluj se nad rrami; dále místo porušeno, pravděpodobně něco
vynecháno nebo jsou da]ší verše nesprávně uspořádány _ 452 neroď se mútití. nermuť se -
456-457 Llsk.7'47l odpuštěny jsou jí mnohé hřichn neboť mnoho milovďa _459 zbožie
majetek _ 462-463: Děkujeme ti pro velikou slávu wou _ 468 odpuštění beru loučím se -
470 neroď plakati neplač _ 472 útrobě srdci - 478 toliko tofik - 483: již tě zbavil smutku -
486 kazujiť káŽi, přikazuji tt: by poaěděla abys pověděla

494-495 |an 20,|7: Vstupuji k otci svému a otci vašemu, k Bohu svému a Bohu
vašemu, aleluja - 496-499: překlad ve v. 500-503 _ 506 zlcele jistě _ 5L4-521: Zajisté jsem
spatřila Pána svého, kterak všechno hříšné lidstvo nebojácně vykupuje. I zaradoval se duch
můj, že nás navštívil pravý Bůh. Smilui se, snríluj se, smiluj se, ry právem naz1ivaný po-
čátek a konec, jenž jsi vstď z mrwých, dej spásu sqým Čechům, aleluja. (srov. v. 522-529) _
532 oypraaiti vypověděti _ 537 přimiž přijmi - 538-552:. srov. v. 553.564 - 546: pře-
klad ve v. 559 _ 547-548: Viděla jsem hrob Krista Živého a slávu z mrtqfch vstalého
(srov. v. 560.561) - 549: srov. v.559-56I _ 550-552: (Viděla jsem) svědky andělské, šátek
a roucha; vstalé Kristus, naděje má, a půjde před srnými do Galileje (srov. v' 562.564) -
562 obinuli ovinuli _ 572 klidi se děje se, dďí se _ 573 otima (duál) vám _ 587 obinuli ovinuli

609 pochopila uchopila _6L2 syna plakati oplakávati syna- 617 přičinila přidůa_626
baješ žvaruš _ 629 plodiš buďš - 64L neozdobnl nepěkné, neslušné - 644 podobná pravdě
podobné _ 647 ztryzňovtin Úýzlén - 648 smysl rozum - 649 by mohl aby mohl _ 654 sme
sama uiděla (duál) jsme sami viděli _ 662 nepochorÍrí nechytnou, nedostanou _ 663-665: Yi-
dlte' drulrové, hle prostěradla a šátek, avšak tělo nebylo nďezeno v hrobu _ 672 ryčíte
křičíte - 674: však mne k tomu nedostanete - 681- opatřiti uviděti _ 694 nepodobnti ne.
podobná pravdě _ 695 hubend ubohá, bídná - 702-705 Luk. 24,6.. pokoj vám, já to isem,
alejuja, nebojte se, alejuja, aleiuja - 706 neroďte se btiti nebojte se - 710 neroďte se domníoat,i
nedomnívejte se _ 7L2 blud pře\lý obluda píišeru _ 7L3 ohmahd omaká - 7t9 ztiehni v^áh.
li - 722.723 podle Jan 20,25:, YLož svou ruku, ďejuja, na místa hřebů, alejuja - 727 že tě
žeť je - 728 neroď ójíti nebuď _ 73o lan 20,28:, Pán můj a Bůh můi, alejuia - ?37.738
lal 20,29: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteříž neviděli a uvěřili, ďe-
juja_743 prtiaě pravdivě, dobře - 747 ztimutkoaé zánnutky; odjati srdce vzati ze srdce

HRA vEsELÉ MAGDALENY

Z jinýchdramatických skladeb staročeských, aé již velikonočních (hry pašijové apod.)
nebo jiných (hry vánoční a pod.) se dochovaly |en zlomkovité úryvky. Z nich zvláštní
pozornost vzbuzuje hra s biblickým námětem o Marii Magdaleně, a to sqimi vloženými
zpěvy rázu zcela světského a nepochybně lidového původu. Patří - steině jako Mastič-
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kář, s nímž je asi soudobá - zřejmě k pozdějšímu vyvojovému stadiu staročeského dramaru,
kcly čeština zatlačuie latinu a značně se uplatňují motivy světské.

Lucifer ať dí:
Poniž sem tak velmi krásný,
mezi jinými anjely vzáclý,
chcižť sě vrovnati najvyššiemu,
postavím svú stolici proti králi nebeskému.

Saat! Michal:
5 Z|ý, nevěrný ávistníče'

ne anjele, ale boží protivníče,
že sě chceš najvyššiemu vrovnati?
Že sě nechceš k tomu přiznati,
že od boha čest i krásu máš!

lc A to pro svú pýchu dnes vzdáš;
beřiž sě, ďáble, do věčné žalosti,
viec neuzříš nebeské radosti!

Pak ať zatlačt ďeibla k zeni a ať začnou: ,,Te deum laudamus.,,

Druhú anděl ať říkri:
ónuau tobě, tvorče žádný,
že v tvém královswí pyšný žádný

15 čiesti žádné nemóŽ mieti,
než pokorným ráčíš přieti. _ ,,Te eternum patre;n.,,

Lucifer:
Ach, běda mně, nebožátku,
vyirnán sem z nebeského sňatku,
pro mé zlosti i chytrosti

20 neopatřím viec nebeské světlosti. _ ,,Tibi omnes angeli.,,
Lucifer:

Poďte sěmo, moje sluhy,
nezbudete se mnú pekelné muky;
poběhněte sěm, milé kušě,
a neste sěm hřiešné dušě!

Prxní ďtibel ať dí:
25 Mistře, mněé dějí Belzebub.

Kteréžť já dosahu v jiej zub'
tať nebude jiesti hub.

Druhý ďdbel:
Mistře, mněé Satan dějí.
Toť dobřě pověděti směji'

30 žeť nenie kupce lepšieho
ani čřebníka chyřějšieho!
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lvému stadiu staročeského clramatu,
ivy světské.

králi nebeskému.

Íče,
rovnati?
:nati,
íš!
vzdáš;
ialosti,
t i lr t l :

ť zaťnou: ,,Te dewm laudarnus.,,

'zaony

- ,,Te eternutn pate;n.,(

Ďatku,

:tlosti. - ,,Tibi omnes angeli.,,

muky;

Znátmt sem v Čechách i po Vlašiech,
v Rusech, v Flandřiech i po Sasiech,
všěckyé lidí dobřě znaji,

35 jednoho dne všě ztěkají.
Třetí ďtibel:

Mistře, mněť dějí Beřit'
coé uhoním, to vše vženu v řit;
leč buď baba, leč buď kmet,
musí jeho býti se mnú vet.

Lucifer ať říkri:
40 Běžtež po světu, mílé panošě,

a neste sěm hřiešné dušě,
takměř ševcě i panošě, sedláky'
takrněř krajčí, krčmářě ižáky,
kohož popadnete v kerém hřicšě,

45 přineste mi jej sěm' coŽ móžte, najspieše.
Ďribel:

Pověz, duše, svá diela,
kterýs obchod na onoÍn světě jrněia,
aé ti umímy podlé rodu číti,
budeš-li dobrý, dámy rivoiu pítí.

Druhll ďtibel:
50 Teď sem, mistře' nalezl popa,

an pie med v pivnici s iedrrú z škopa,
a tak ji míle objímáše'
a cos u nie v ňadřiech hládáše;
le ona jenru nechtě dáti,

55 le on ji podtepem vzvráti.
Magdalena nechť oyjde:

Kudy sem já chodila,
tudy tráva ze|ená;
svój šlojieř napravila,
hledajíc baťka, hledala.

Ať říkti aerše:
ó0 Kde sú kněží i žáci?

Kde sú frejieři i dvořáci?
Poďte sěm, aé s vámi svú chvíii kráci!

DcíIe ďeíblwé ať mluví:
Teď máš, paní Mandalenoo tři jinochy
jako najkrašie tři dochy'

65 Skoč a rač zpievati
a my budem ozpievati.
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Potom Magdalena zpíad:
Byla ti Sem v sádku,
v zeleném hájku'
trhala sem květy

70 svému braclrku;
toť vše čini brachku na milost.

Marta nechť praxí: Reaertere!
ostaň toho, sestro moje,
já tě volám, sestra tvoje.
Yiz, že po tobě dábli chodie

75 a tě s dobré cěsty svodie.
Magdalena nechť dí:

Sestro Marta,
htajžtam s žaky hazarta,
a nechať já veselé plodím;
já tobě i jinému nic neškodím.

Potom nechť zpíuri:
80 Chcié vesela býti

vešda i nynie,
hedvábnú vílu víti
svému miléneu.
Toé vše činím brachku na milost,

85 aby byl mój milý host.
Marta nechť dí:

Sestro Mandaleno,
ovšem nemúdrá ženo,
ostanúci bluda svého,
následujž krále nebeského.

Magdalena:
90 Sestro Marta milá,

tys mi vždy na dobré radila.
Jáť sem žena zablúdilá.
Kak by to mohlo b:;iti,
by -i bóh chtěl hřiechy odpustiti?

Marta:
95 Aby to' sestro Mandaleno, zacělo věděla,

a mně na tom dobřě věřila'
nenieť tak hřiešný ijeden'
kterýž by sě obrátil den'
hned jemu buoh hřiechy odpustí

1o0 a všěcky jemu viny spustí.

L poniž poněvadŽ - i

L2 Te Deum laudamus Te1,
dtlu - 16: Tebe, věčného c
neuvidím - 20: Tobě všic
druh psa - 26 a jiej zub v
se se mnou vyrovnat - 47
vina (z Rivoglio) - 54 le t
lovníka _ 60 žcici klerici,
63 teď tu - 64 najkraší t
brachku miláčkovi _72 re:
bry v kostky _82 zýlu vé
chavši - 93 kak jak _ 95
103 Luk. 7,47: odpuštěn

Mas t ičká ř

Rukopisně zachovár
- fuD a zlomek Drkolens
Staročeské skladby dra
v transkripci naposled J
na literaturrt v Hrabákovt
otištěn zlomek Museiní
i při slabikotvorném / a
krátkých i dlouhých slab
zo wáceno na d. - Kursi'

5 pravé imě děiú] d
mafty draho prodaty M,
Gyezth M, jetů Hrabd,
M _ I28 budú] budou ,
173 iěptišcě] gye,.. czy
za ny za wiye M (Pro .
278 dárl) dodtil:á Hrabdt
29o a M na konci zserše
Izáku] lezy yffa yzaku .tl
pro rým) _ 407 slívy] flt

H ra  o  K r i s t ovu  zm

Poďe rkpu NUK
206b-209a; vydal palet
116-246) a 2Ol-204 (tt
drama, Praha 1950, str.
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na milost.
ere!
)ie,
rje.
chodie
'die.

rta,
íím;
eškodím.

t na milost,

lho.

aďIa.

y odpustíti?

lno, zacělo věděla,
řila,
IL

Magdalena drivajíc si políček:
od dnešnieho dne až do skončení
náhle ode mne, zlé swořenie!

A obě nechť zpíaají:
Dimissa sunt ei etc.

I poniž poněvadŽ _7 orounati sá vyrovnati se, podobati se _ 10 vzdtiš s|ožiš s sebe -
12 Te Deurn laudamus Tebe, Bože, chválíme _ L3 žódný žádoucí, drahý - L5 čiesti části, po-
ďlu - 16: Tebe, věčného otce (z Te Deum) - |8 z sňatku z obce, shromážděnÍ _ 20 neopatřim
neuviďm - 20: Tobě všichni andělé (z Te Deum) _ 22 nezbudete nezbavlte se _ 23 kušě
druh psa _ 26 z: jiej zub v jeji zub _3L čižební'k čihař, ptáčník _ 35 ztěkaji zběhám _ 39: musí
se se mnou vyrovnat - 47 obchod způsob živení - 48 číti poznai _ 49 rizlola druh italského
r{na (z Rivoglio) _ 54 le ale - 55 podtepen ránou zespodll _ 58 šlojieř závoj _ 59 baťka mi-
Iovníka _ 60 žtíci klerici, studenti - 6| frejieř záletník; daořrik dvořan _ 62 krtici krátím -
63 teď tu-64 najkraší nejkrásnější; dochy došky-66 ozpieoati zpévem odpovídati_70
brathku miláčkovi _ 72 rezlertere waé se; ostaň zaflech - 74 po tobě za tebou - 77 hazart dtuh
bry v kostky - 82 oilu vél (z lat. velum), závoj _ 87 oašem vůbec, zce|a _ 88 ostanúci zane-
chavši-93 kak jak_95 zacělo za jisté -97 ijeden ani jeden, nikdo_ L}o spusti promine-
l03 Luk. 7, 47: odpuštěny jsou jí (mnohé hříchn protože mnoho milovala)

Poznámky ediční

Mast ičkář

Rukopisně zachovány jen zlomky v knihovně Národního musea (3 dvojlisty 1 Ac 55
-l14) a zlomek Drkolenský (D - zpracováním poněkud odlišný); vydal paleogr. J. Máchal,
Staročeské skladby dramatické původu liturgického, Praha 1908, str. 64-80, 86-93;
v transkripci naposled J. Hrabák' Staročeské drama, Praha 195o L7-29; 30.35. Odkaz
na literaturu v llrabríkově qydání; tam i úvod týkající se všech skladeb tohoto odďlu. Zde
otištěn zlomek Museiní celý. - V naší edici je zanedbáno téměř pravidelně se yyskytrrjící
l při slabikotvorném / a r (hirnec' mylczyety, czyrwy). Jotace, téměř pravidelná ve všech
krátkých i ďouhých slabikách, upravena v ojedinělých případech nedůslednosti. ojedinělé
zo wáceno na d. - I(ursivou je tištěa překlad latinských scénických poznámek.

5 pravé jmě dějú] dyeyu prawe gmye M (přehozeno pro rým) _ 20 draho prodati masti]
mafty draho prodaty M, Hr (přehozeno pro rýtn) _ 53 u Polaniech] u palanyech M - 59 jěžt)
Gyezth M, jenž Hrabdk - 82 počal] pocza M - 83 pzdieti] pzydyety M - l23 kýlu] kyly
M_|2B budú] budou M_ 146 s skřietkem] fcrzyetkem M_L72vchyšcě] wychfczeM_
l73 jěptišcě] gye'.. czye M_208 toho] teho M (opraaeno pro rým)_252 za všě za ny]
za ny za w|ye M (pro rýrn) - 260 nebeského] v M přeďchází zčtisti škrtnutá lafkaweho -
278 dáÍi] dodfultÍ Hrabóh, není zs rkpe - 287 začátek verše z.l M chybi, podle D doplněno jen _
290 l: M na konci aerše nadbytečné czo ||ye z aerše ntisl. _ 301 synu] Íyny M _ 305 leŽiš,
Izaku] lezy yflfa yzaku M _ 384 svú] fw M _ 388 dávné děnie] dyenye dawne .r1{ (přehozeno
pro rým) - 407 stívy] fluwy M

Hra  o  K r i s t ovu  zmr tvýchvs t ání  i  o  j eho  os l avení

Podle rkpu NUK XVII E 1 (psán někdy v letech 15l5-L526)' fo|. I95a-L99a a
206b-209a; vydal paleogr. J. Máchal' Staročeské skladby dramatické, str. 190-194 (v.
116-246) a 20|-204 (v. 500-579), v transkripci naposled rydal J. Hrabák, Staročeské
drama, Praha 1950, su. 48-51 a 58.61. - Kursivou je tištěn překlad latinských scénických

y odpustí
jtí.
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poznámek. - V pozdním rkpu zúžené ie v i necháváno (biše' tím a p.)' není.li v rýmu
(I, v. 38: slušie); upravujeme ojedinělé ů (z ó)v uo (I,v.78); á psané m' ie upravujeme nal.e.

6 čili] czilili - 38 neslušie] nefllu|fi - 69 plné zlosti] plne rkp,plny Mdchal podle v,83'
zbgtečně - 93 kdes] ktes _ 104 muŽ] mucz _ 110 na ni] na nie

8 vŽdy] wdy _ 40 viníkem Hrabcikf wnikem _ 44 vždyl wdy _ 49 smyčcem Mdchal]

fmifcem; smykem Hrabtik - 50 aé] adt - 51 cink podle u. 39f czyn _ 57 dryji podle u.32!
dry; s žížem] Žizem - 66 minci] mienczy _ 76 a rkp] at Mdchal

Hra  t ř í  Mar i í

Podle rkpu NUK xvII E 1 (psán někdy v letech 1516-1526)'fo|' 135b-179a.Paleo.
graficky vydal J. Máchal, Staročeské skladby dramatické, str. 149-175. K rozboru Mácha.
lovu srov. ještě J. Vilikovský' K dějinám stč. dramatu' sborník Hrst studií a vzpomínek ...
Ant. Beerovi ..., |94L,113n a Latinské kořeny staročeského dramatu, Písemnictví českého
středověku, Praha t948, 96n. -- Kursivou je tištěn překlad latinských scénických poznámek.
- Ediční zásaďy stejné jako u ukázky předešlé.

15 všemohúcí] vffemahuczy,stejně 2I,349,577 _ 64 crudelis] crudeles - 80vysvěcuje]
wykftwieczuge - 85 pozuostatil Puozoftati - 92 eo) oos - 93 nimius] minimus - 106 per-
aglat] peragitat _ I79 kdežto] ktezto - 191 Buoh lry] Buowy - 200 prohřešení] prohrziffeni -

2o3 ptaji) ptani - 210 kdyŽs podle 232] když, stejně 591, 600, 608 _ 224 feras] feres-
225 crudelern] crudeli - 246 pověděli] powiďeli _254 kde) kte, stejně 282' 404 - 260 Ko-
muž] komuoz _ 337 est) aynech' a rkpe _ 425 té|o) a rkpe opakoxdno _ 444 dic ut eant] ut
eant ďc (pro rým) _ 459 zbožíe] zboŽij _ 483 z smutku] fmutku - 511 na božství Mtichal]
naboŽenftwij _519 Alpha et omega] Alpha et o_52B Jenžs stal] GenŽ ftal-542 duello]
duelle * 563 doďaní] duofani _ 585 pána živého] Žiweho pana (přehozeno pro rým) -588

doďaní] dufani - 594 rukú] rukow _ 638 pověděti] powieďti - 651 k klidu] klidu _ ó85 ne-
viděli] newiďeď

H r a  v e s e lé  Magda l e n y

Poďe zlomku Drkolenského, fol. la-lb; paleogr' vydal J' Máchal, Staročeské skladby
dramatické, str. 82-86, v. 1-102; v transkripci naposled rvdal J. Hrabák' Staročeské
drama, str.39-42. _ Jotace značně rozkolísána, ponechána a upravena všude kromě poj
v krátkých slabikách a ve všech slabikách dlouhých. _ Kursivou je tištěn překlad latin-
ských scénických poznámek.

23 sěm] |ym(podle a.24)_26 jiej Ryš] fey _ 40 Béžtež)Byztez - 43 krčmářěf ktzmarue -

45 přineste] Przyneftey; najspieše] nayfpye - 46 diela] dyla _ 5l v pivnici] py''vnyczy - 55
vzvráti] ,wzraty - 64 tři] tzy _ 66 ozpievati] ozbyeuaty - 76 Sestro] Sefto - 89 následujž]
Nafleduz - i01 Odl O

záimy a problémy t

Desatno kázanie božie a

Všechny tyto skladby v
Hradeci<ém rukopisu; ir

autora.
Zájem o všední žil

tirách Hradeckého ruko1
ď s epikou, jaká byla v
střídán měšťanem, oblí
soudobého měšéanskéhc
čem (tak jako na př. au

Jeho básně přinášeií os
zgrvaji dokonce zastřet
předzvěst sociálně revo]

Nová thematika pr

do samostatných episoi
atd.

Druhá skupina sat
oá) vznikla okolo roku
bách ostré útočnosti; c

blíá Nove ra.dě Smila

l

Celkovým rozvrh(
tera božích pÍíkázáru;
obsah; Potom ie v iedr
vždv do tří skupin' kt
dobbu theologickou a
pojednání, ie patrné :
měrně' že chybí podl
vložkám, osvětluiícír
sedmému' tedy proti
a nespravedlivé daně,
doby KarlovY, Waldl
z kazatelských pomtic
pla), ale i srovnání.v:
nější oporou pro-bas:
nesprávnému poČÍnal
telná. Musíme se ted:
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,ino (biše, tím a p.), není-li v rýmu
. 78); á psané m' ze upravujeme na ze.
ij plne rÉ2,plny Mtichat podle a.83,
na nie
vždy] wdy - 49 smyčcem Mcichalf

e a. 39) czyn - 57 dwji podle zt. 32l
Mtichal

r 1516-1526), fot. i35b-lZ9a. paleo_
ké, str. 149-175. K rozboru Mácha-
sborník Hrst stuďt a vzpomínek ...
lkého dramatu, PÍsemnictví českého
ad latinských scénických poznámek.

4 cnrdelis] crudeles - 80 vysvěcuje]
- 93 nimius] minimus _ 10ó per-
wy - 200 prohřešení] prohrziÍíeni -
591, 600, 608 - 224 ferasl feres _
:de] kte, stejně 282, 4O4 - 260 Ko-,pe opakoz:rÍno _ 444 dtc ut eant] ut
fmutku-511 na božství Mticial]
Jenžs stal] GenŽ ftal _ 542 dueiloj
o pana (přehozeno pro rým) _ 588
editi - 651 k klidrt klidu - 685 ne_

dal J' Máchal, Staročeské skladbv
ed lydal J. Hrabák, Staročeské
na a upravena všude kromě po 7
Kursivou je tištěn překlad latin-

|Byztez - 43 krčmářěf krzmarze _
yla - 5l v pivnicil pyi;vnyczy _ 55
76 Sestro] Sefto - 89 následu1.ž]

SATIRY

Záimy a problémyměšéanswa se v naší literatuře o&ážeji P! Prvý v rozsáhlé básni
Daatcro pa,oii, božie a v sedmi kratších veršovaných satirdch o konšeltch a řemeslnícÍch.
Všechny ťJrto skladby vznikly v šedesáqých letech 14. Století a jsou zapsány y t. zy:.

ttradectéň rukopisú; ideologické i formální shody nás přesvědčují o tom' žemajítébož
autora.

Zájem o všedď život v městě se objevil sice jíž dříve, na př. v Mastičkáří, ale v sa-

tiráchÉradeckého rukopisu přistupu|e vyrazlý kriticky postoj ke společnosti.Ve srovná-
ní s epikou, jaká byla vywarena na počátku Století, šlechtický hrďna nebo světec je vy-
střídán měšéanem,-oblíLené exotické plostředí je nahrazeno prostřeďm každodenního
soudobého měšéanského Života a autor se už nesnaží o to, aby byl objektivním vypravě-
čem (tak jako na př. autor Alexandreidy), ale píše díla bojovná, plná.vášnivého zaujetí.

Jeho básně přinášeií ostrou kritiku hospodářských poměrů v soudobé.společnosti a.vy.

znívaií dokónce zastřenou hrozbou vykořisťovatelům, která rnůŽe být vykládána jako

předzvěst sociálně revolučního hnutí (Desatero v. 650[' v naší ukázce v. 396n).. 
Nová thematika působila samozřejmě i na formu: souvislá epická liníe byla rozbita

do samostatných episód a obrázků, jazyk se přiblížil hovorové řeči soudobého měšéanswa
atd.

Druhá skupina satirických skladeb (Podkoní a žák, Soór aody s otnem, o ženě zlobi-
vfl vzntkJa okol^o roku 1400; Na rozdíl od satir Hradeckého rukopisu n9ní v těchto sklad-
báih ostré útočnosti; chtějí spíš bavit než soudit. Po stránce ideologické í umělecké se

blíží Nové radě Smila Flašky z Pardubic.

DESATERo  KÁZANIE  BoŽ IE

Celkovým rozwhem, a hlavně začátkem jeví se báseň iako ďdaktický vyklad Desa.
tera božích přikáaánt;úvodní verše poučují o vzniku De.ateia a zhuštěně naznačují jeho

obsah; potoň ie v iednotlivých odstavcích uveden text přikázání a vyg:| lidí, rozdělených
vždy dó tří skupin, kteří se proti němu proviňují. Tyto výklady se' zřejmě opírají'o sou.
dob.ou theologiikou a moralisuiící literáfuru, že však básník necbtěl psáti theologické
pojednání, ie patrné z toho' že jednotlivá přikázáni jsou traktována naprosto ner9Ylo-
mérně' že chybí podrobnější theologický aparát a že je popřáno mnoho místa epidým
vložkám, osvétluiícím výklad. Nejobšírněji jsou rozebírány přestupky proti přikázálí
sedmému, tedy proti krádeži, poiaté značně široce (patří k ní i ruzné obchodní úskoky
a nespravedlivé áaně), a šestému. Stejné náměty nacházím9 i u mravokárných kazate1ů
doby Karlolry, !7aldÍiausera a Milíče. Lze souďt, že básník vzal velkou část své látky
z kazatelskýc-h porn.ůcek, ne-li přímo zkázáni. odtud pocházejí zejmét.,a Při{"av (Ť.Ť-
pla), ale i šrovnání vzat.,: z příiody (o trubcích a o chÍoustu). Kazatelswí bylo nejvhod'.
ne;si opo.oo pro básníkův óekový postoj; nebojácnost, s jakou se dovede vyďovit p-roti

neiprávnému.počínání světských vrchností, byla by bez kazatelského pozaď nevysvětli.
telná. MusímďSe tedy domnívat, že básďk sáhl ke schematu Desatera proto, že mu posky.
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35tovalo vhodnou formu k útoku proti soudobým společenským poměrům a autorita božích
přikázání dodávala závažnosti jeho invektivě.

Ze skladby otiskujeme podstatnou část Desatera: ukázku kritisující mravy spole.
čenské (6. kázanie) a ziskuchtivostvyšších vrstevfeudální společnosti a útlak bezprávného
lidu (7. kázanie).

Šns rÉ KÁZANIE

Šestým kázaním tě svázal:
Nebuď smilník' toé buoh kázal.
Trói lid nedrží tohoto
i jmá veliký hřiech proto.

s Prví sě skutka chovají,
však sě myslí v ňem kochají.
Čistota v ráj nedovoď,
|enž ot srdcě nepochoď.

Druzí smilswo skutkem plodie
10 i iiné k tomu přivodie.

Mezi mužmi toho mnoho,
avšak v Ženách viece toho.
o jich zlosti pisáno jest
a některé tak známo jest,

15 že ďábelt'ýž obyčěj jmá
jako ptáčník' kdyžto jímá
ptáčky v sietkách, žezanožkll
přivieže v sietkách ponožku
ívztrhá, aby vzlétala,

20 jiné ptáčky osázala.
Takéž ďábel dušě číhá
a mnoho jich tak potrhá.
V krčmě nebo v tanci ženu
posazují ulíčenú,

25 anať obočie vztahuje,
závojika popravuje,
sukničku svú ztkaničivši
a karnáček uŽlutivši,
k tomu do pat zpoďinivši

30 a poďinky zhedvábnivši.
Nožík' měšček, cúdný pásec,
v piesnech jejie jasný hlasec.
To vidúce mnozí b|áznt,
nejmajíce božie kázni'
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Íenským poměrům a autorita božích

?:.úá1ky kritisující mravy spole-tnt společnosti a útlak oezpnevneno

E

;vázal:
oh kázal.

to.

ií,
'chají.

I

:m ploďe

lo,

lo.

i
rožku
iku

slyšiece slovcě qiborná,
ješto sě jímzději dvorná,
velmi milé usmievanie
a laskavé jich vzhlédanie'
letie jako na otrŽn k nim.
Naliť i bude hoř.e jim,
anoé jě ďábel potrhne,
i s ponožkú u peklo r'trhne.
Sbožný' ktož tak smyslem vládne,
že v také sieti neupadne.
A ktož sě také lryvalí
z těch sietí, ten boha chválí.

Těch chytrostí nrnoho jmají
ženy' jimiž přěmáhají
!Í tď, jenž jmají dosti
síly ičst i imúdrost i .
Any jsú přěmohly čsného
krále Davida mocného,
Šalomóna přěmúdrého
a Samsona přěsilného.

Znamenajte také toho:
čsných jest žen také přěmnoho;
z těchtoé jáz jě qlkláclaji
a o nich nic neskládaji,
kromě o těch, ješto tbají
o tělu, dušě netbají.
Tělo krásně oďevaií
a svú duši obnažiií.
Ty jako jeden blázn činie,
jenž oděl v drahé oděnie
svój kóň' obnaživ svú kóži,
i oděl iu ve zlú rohoži,
i jěl byt k králolrym hodóm,
i vjěl tak nečsně v jeho dóm.
Králjeho kázallryhnati
a sto kyjěvych ran dáti.
Takéž syn boží učiní'
ktož sě takeže doviď'
že s nimi učiní rozvod,
káže jě lryhnati z svých hod.
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75 Slyšte, ješto sě líčíte,
by v tom hřiech byl, vy nemníte.
Když také s pýchú ke mši jdú'
s věčším hřiechem ot nie přídú.
Tak jest buoh laskav na také,
jcšto sě líčie, na všaké,
právě jako na rytieřě
král' jemužto dobřě věřě
pojrne jej u boj v některý
a zkušijě jeho viery,
an sě přijma nepřátel svých
a vstavě na sě klejnot jich
i zbie mu šlechticiev mnoho
a ješče chce viece toho.
I jde přěd král' toho tajě,
a ješče na sobě jmajě
vafnrok neb tvář nepřátelskú
a prosě u ňeho daru.
Nezdá mi sě, by jmu co clal,
snad by sě viece rozhněval,
i kázal by jeho jieti
a potom jmu hlavu sticti.

Takéž ty, ješto sě líčie,
v ďáblóv sě vafnrok obláčie'
pod tím mnohé přěluzují
a mnoho dúš zahubují.
Hubená ženo, znamenii,
a ďáblovy tváři nechaj!
Když jmáš ten vafnrok na sobě,
věrně imáš boží hněv k sobě.
Chceš-li boží milost jmicti,
musíš dáblóv klejnot snieti.

Třetí iid to přěstupuje
kázanie g r' hřiech vstup;;c:
To jsú svódníci, svócnicě,
;ěž čtt. vnese u peklo nicě.
Ty jsú pravé zahradrricě,
všěch ďáblóv dobré ščěonicě:
božie ščěpy lytrhují
a ďáblóm jě přěsazují.
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Ty isú ďáblovi měši'
jimiž ďábel velmi spieší
oheň smilswa rozdýmati
a mladým zlý příklad dáti.
Ty jsú horší než kacieři.
Dosvědči-liť' každý mi věří.
Kacieř přída' kdež neznám jest
dvě létě nebo tři tajen jest,
a tak v skóřě mnoho lidí
k svému kacieřswu nevzbucií.
A svór{nicě dne prvého
inhed přídúc neb druhého
k některéj neb k některému,
inhed ho přivede k zlému.
A přídúc k některéj paní,
sěde s ní qiše než zvaný;
nebo příde šlojieř nesúc
neb záponku prodávajúc,
i die: ,,Paní, rač sěm vstáti'
chcié dobrú kúpi prodati...
A jakž ot lidí otstúpí'
děje trh o hřiešnéj kúpi.
Mnoho těch kunštóv umějí,
jimižto hřiešný trh dějí.

Ješče o nich vědě mnoho
a něco povědě toho'
kak jedna chytrá svódnicě,
činiec sě dobrá nunvicě,
čsnú vdovičku přělúďla
a ke zlému ji vzbuďla.

Tuto vdovu milováše
a své jiej dary dáváše
jeden jinoch neženatý
a v sboží dosti bohatý;
a chtieše ii rád pojieti'
i nemožieše prospěti
proto' neb ta bieše vdova
slíbila čistotu znova;
a on toho nevěďeše,
proto ji pojieti clrtieše.
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155 Když příde ta jedna chvíle,
že s ní sedě velmi míle,
mluviv slov rozličných mnoho,
vztáza jie pod věrú toho,
chce-li s ním v manželstvě býti
či chce toho inhed zbýti.
otpovědě cěle jemu:

,,Nechci tobě ni jinému,
nebo sem slíbila byti
v čistotě až do mé Smrti..(
Jinoch proto v smutek upade,
bezmálhořem neusvade.
I jide inhed preč ot nie,
velnri truchlejě a smutně.
I když ona baba jeho
uzřě tak velmi smutného,
hned sč veň slovy ttváza,
o smutcě jeho otáza,
proč jest tak srdcě truchlého,
co-li sě jmu stalo zlého.
Uhani ji rozhněvav sě,
ika: ,,Zlá babo, opravuj sě!
Co píle mým smutkem tobě
věděti' mrzutéj robě?..
Dřieve než on slova skona,
otpovědě jemu ona:
,,Milý synku, to dobřě věz
a svému přieteli pověz,
že jíezvený nemóž zbýti
svých ran, když jě bude kr1fti
přěd lékařem; kromě tomu
pomóže, ktož zjěví jemu.
'Iakéž této ťvé truchlosti
snad tebe nikte nezprostí,
ač jie někomu nepovieš,
;.ešto na svém srdéčku vieš...
Jinoch babě otpovědě:
',Tys múdrá žena' to vědě.
A protož jáz, matko, tobě
povědě pravdu o sobě,
ač chceš mne v tom nepronésti
a z té truchlosti qvésti...
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,,Synku, nemeškajě pověz'
pomohu ti' to dobřě věz...
,rJest, matko, zde vdova tato.
Slíbil bych to za vše z\ato,
bych mohltoho dojíti,
bych ju mohl sobě pojieti.
Tu sem dávno pojieti chtěl
a v tom sem nice neprospěl.
Dávalsem jiej daróv mnoho
i jest mi žěl velmi toho,
žeť jest mnú jiŽ pohrděla
i cěle otpověděla...
Vecě baba: ,,Mně viec nelaj,
milý synku, a koláč da|.
V krátkém času přídeš k tomu,
budeš volen v jejie domu...
,,Ach, by sě to mohlo státi,
chtělé bych dobrý koláč dáti...
,,Jedno buď vesel, synu mój,
již jako s ňú jmáš svój pokoj...

I počě baba mysliti,
kak by mohla přělúditi
tu čsnú vdovu, ješto bieše
v svém čsném vdovswě i vždv chtieše.
I jmějieše psa malého
ta baba, velmi dvorného.
Toho za tři dni nekrmi,
aŽ by ten psík lačen velmi.
Potom s hořčicí smiesivši
chleba a psa rrakrmivši,
i jide s tiem psíkem k vdově,
nalezši tu chytrost sobě.

Ta paňú mniec nábožničku'
přijě míle tu svódničku.
A když pospolu sediešta,
rozličná slova mluviešta.
A když psíka uzřě toho
ta paní' ano jmu mnoho
z jebo očí slez tečieše,
ta paní k tej babě dieše:
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255

,,Pověz mi, má milá matko,
toto tvé malé ščeňátko
proč pláče i slzy mu tekú
takeŽ' jalrŽ same člověku?..
Udeři sě u prsi sílně
i zaplaka baba pílně
a řkúci: ,,Má dcerko milá,
nikdys toho neslýchala'
kaká sě hřiešnici pakost
mně nynie stala i žalost,
jiežtoť nesměji zjěviti
ani pro hanbu praviti.
Toho sě žehnaj léhajúc'
milá dcerko, i vstávajúc'
ať sě nestane v tvém rodě.
Nechtěj i wahu tej škodě.
By chtěla' dci' zatajiti'
chtělať byctr to pověděti...

,,Milá matko, prav bezpečně,
chcué toho tajiti věčně...

,,Jázé sem milú dcerku jměla,
ta mi iest nynie opsěla'
Toto přěde mnú ščeňátko
jest to pravé mé děťátko.
Stalo sě tak, má dci milá.
Když sem jáz v svém kraji byla,
byla sem bohatá žena
a v tom kraji nade všě čsná.
Jměla sem dceř velmi krásnú'
ke všemu dosti věhlasnú.
Ta jest svého mužě jměla'
potom po ňem ovdověla.
A pro krásu i pro sbožie
snúbiechu jie mnozí mužie.
Mezi těmi jeden bieše'

ienž dobré přátely imieše.
Ten ji najviece miloval,
mnoho dobrých daróv dával.
To sě několik let dálo'
až sě kako hoře stalo:
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'ě'

když sě jinoch nadějieše,
by ii pojal' cěle mnieše,
ana nemúdrá bláznicě,
chtieci býti čsná vdovicě,
otpovědě řkúci jemu:

'Nechci tobě ani komu..
An pro tu velikú milost,
ješto k niej jměl, vstúpil v truchlost'
z truchlosti v nemoc upadl byl,
nemocen jsa i dušě zbyl.
A proto buoh nad ní ponostil,
že ji ve psí tvář proměni|;
i jmá tiem psem vešdy býti'
nikdy nemohúci zbýti.

Milá dci' sbožníť sě kríží
huben1ými a škodú cuzí.
Zda jmáš kterú svú rodičku
nebo kterú přietelničku,
ješto s kým pomluvu jměla
a jím potom pohrděla,
mé dcerky z1ú příhodu věz
akaždéj ji taciej pověz,
ať sě nedopustí toho.
ostřěz, boŽe' každú toho...

,,Hoře mně' nratičko milá!
Jáz sem téže učinila.
Co mi tomu hoři sdieti?
Chtěl mě šlechetný pojieti
jinošě přátel šlechetnýct5
dosti bohatých i dobých.
Všakžé sem jáz to učinila,
žeé sem o ňem neroďla,
an mě tak velmi miloval
a drahé -i dary ďával...

,,Hoře mně s tobú' dci milá!
Kak si v tom zle učinila.
Přizři náhle sama k sobě.
tot járuzi věrně tobě,

něla,

byla,

lu,
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3t5 a sě v tuž wář neproměníš,
jako má dci' jižto vidíš...

,rKak mi, matko, byti tomu?
Jáz hanbú nevzmluvi k ňemu.
By to pro mě učinila,
k ňemu sě o mně vzmluvila,
chtělať bych dar dobrý dáti'
kaký by směla kázati...

,,Neznaji ho,.. baba vecě.
Jeliž jiej věrdunk oběcě'
toliž teprv baba šedši,
získa koláč na jinoši.
Tak baba lstiqými slovy'
ot jinocha i ot vdovy
vzemši dary' tu čsnú vdovu
učini k hřiechu hotovu.

A protož každá svódnicě
viece jest než wažedlnicě,
že dvě duši a třetí svú
zabijie mocú ďáblovú.

sEDMÉ KÁZANIE

Sedmé jest kazanie božie:
Nekraďte cuzého sbožie.
Trój lid toto přěstupuje'
jímž sobě peklo kupuje.

Prvy' jenž cuzé otjímá,
toho črt u peklo pojímá.
Ten sě z1ý hd velmi rozmohl,
bezmále vše dobré přěmohl:
Z|á|aiežata i zlé hrabie'
vévody i zlé lankrabie,
vládyky, kupci i chlapstvo'
biskupi' mniši' žákovstvo,
zlé jěptišky' křižovníci'
a k tomu zlí kanovníci'
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panošicě i vladaři'
vywžení z pekla ohaři,
všichni cuzé otiímaií,
a proto těžký hřiech jmají.

Kniežata vojny plodiece
a chudinu tiem hubiece,
plodie šosn k tomu berně;
zlodějiť jsu' pravímť věrně.
A vládyky ješče viece,
ke všěm črtóm spieše chtiece.
Přěd těmi nic neostane,
jako v ohni ot nich vzplane,
ni kněz' ni mnich, ani vdova,
by jměli andělská slova.
Však býti bez svého sbožie _
pomsti toho, matko božie!
Ti jsú dobřě znamenali,
jenž sú při dvořě bYvď'
kak kniežě svú mísu ziedá,
že sám jie málo pojiedá
potom pošle rytieřiem svým
a rytieři panošiem sqim
a panošě lotróm daďe
a lotři sě o ni svadie.
Takež králi a šlechtici
vždy činie svéj chudinici.
Najprvé úrok vezmúce
a potom berni zživúce,
berú s nich jiné pomoci,
vladaři k tomu z své moci;
k tomu soci i kuchaři,
lovci, pekaři, běhaři,
derú je ot wchu do pat.
A též činí sqým zlý opat.

Kniežata i zákonníci,
jěptišky i kanovníci
i vy' páni' znamenajte
a své chudiny nechajte.
Což na nich viece žádáte
nežli uložené jmáte,
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(Vynechdtlo 74 aeršů' zs
poddaných,)

proti bohu to ěiďte
a svú duši tiem viďte.
Vizte, kak jste smyslem hlúpi,
že činíte jako trúpi.
Trúp ziedá cuzé úsilé'
líbo málo,líbo velé;
a kdyŽ sě léto skonává,
tehdy sě zle trúpóm strivá,
že jě včely ven vypudie,
s sobú bydliti nedadie.

Některý pán' jmaiě svého
čsného kmetě bohatého,
rád by jeho sbožie vydřěl,
by to jedno pro hanbu směl.
I skládá ne s vinú vinu,
ale změří jmu dědinu
i die: ,,Chlape, proč si to směl
učiniti' žes viece jměl
dědiny než jiný mój knret?
Daj šest hřiven, buď s tobú vet!..

nichž se ukazuje, jak lstiaě se zmocňoaali prÍni majetku srsých

Toé páni dobřě umějí'
svéj chudině zle hovějí,
na ně vinu nalezují
a jě jich sbožie zbavuji.
Zlodějem ho Písmo vz,ývá,
ktož tak zle sbožie dobyvá.

A ti' ienž v zákoně chodie,
již také zlodějstvo plodie,
kdyžé zpovědi poslúcha|í
a když pokánie dávají.
Kradú ot mateře děti
u macechu veléc slušěti,
macechu velé ploditi
a svú matku zahubitl.
Krážúce na každý svátek,
však kradú kněz'u desátek.

lešče kradú viece toho,
a těch jest mnichóv přěmnoho,
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kdyžto koho zpoviedají
a čie tajenswie zviedají.
Když mnichu die který dercě
a cuzého sbožie bercě:
,'Daj mi dobrú radu z toho,
učinilsem zlého mnoho:
desět sem kostelóv vybil,
kněží oblúpil i přibil'
kradl sem, při veď i přěbíjal'
žehl sem' svú rukú vybíjal.
Toé pravím, otčíku milý
byl sem ke všiej ziosti čilý.
Bych jměl děďny široké,
nezplatil bych sě nikake,
co sem otjímalnevinným
i zttávil zle Životem svým.
Bych chtěl všechno nawátiti,
musil bych s dětmi žebrati:
bych chtěl také všěm platiti,
kto by jě mohl všě věděti?
Proto za vše zaviňenie,
proši, bratr, daj mi pokánie.
Nemohué sě nic postiti,
ani na kterú pút jíti'
na iutřni vstáti nemohu:
učiniž' což líbo bohu,
a páteřiev nerad pěii
a jiných modliw neuměji...
,,Snadno, synku, toho zbudeš,
ač mne poslúchati budeš.
My jsmy bratřie velmi chuď,
nrám jinak nic nepřichoď'
jedno což vy pornáháte,
svú almužnu nám dáváte.
Zbavuji tě hřiechu toho,
což si kdy učinil, všeho.
Daj rni za ty hřiechy jednu
k mému oděníci hřivnu...

Takť činie zlí zpovědníci,
mnohých lidí přěludníci.
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V svatém Písmě chtiece blúdie'
křívě na zpovědi súdie,
sílně přieliš zprar"ujíce,
snadně hřiechóv zbavujíce.
Co Písmo velí přijieti'
toho sě nechtie držěti.

Zpovědníci, znamenaj te,
dobré příklady vzímajte!
Vy sě lékaři vzý.láte
hřiešných dúš, to dobřě znáte:
vizte, žet lékař' z nemoci
když myslí věrně spomoci,
jinako nemoc studenú
a iinak nemoc črvenú,
jinak vodné tele léčí
a jinako bolniej oči'
jiný trank k každéj nemoci,
když myslí věrně spomoci.
Snad by učinil věčší strast'
by klaď nemocnému túž mast
na mďé neb na bolniej oči'
iížto jiezveného léčí.
Takéž, lékaři duchovní'
dávai u pokání čin rovný.
Kaž sě lakomým postiti,
nečistym kaž čístu býti'
kaž zloději navrátiti
a z svého kaŽ ščedru bý.ti.
Každé lidské zaviňenie
chce jmieti rovné pokánie.
Znamenaj, coé Písmo praví'
žeť buoh těch hřiechóv nezbaví,
jeliž bude vráceno to'
což jest bezprávně otiato.
A ty sám dobřě znamenaj'
tento příklad všěm poviedaj'
žeť lékař spomoci nemóž
jiezvenému, donidž v ňem nóž;
jeliž bude nebo střěla
vyňata z jiezveného těla'

495
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toliž lékař všefikého'
tak uléčí raňeného.

Takť krade mnich i kněz světskn
dávajúc ščedré otpustky.
Ktož sě v jeho páteř vloží'
tomué tis'úc hřiechóv složí.
Aleť bych velmi rád tomu'
by sě téŽ stalo takému
zpovědníku všelikému
jako kaplanu jednomu,
jenž zpoviedav přěbojníka'
muohých liď násilníka'
vecě: ,,Chceš sě hřiechóv káti?
Chcué dobrú kúpi prodati.
CoŽ jsi ukraď z své mladosti,
zbavuii tě té všie zlosti,
ač si komu otjalzlato:
dai mi jeden šilink za to,,,
,,Auvech, kněže' chci velmi rád
kromě nynie nejmám nasnad.
Příď ke mně v les u pondělí,
zdať mě dotud buoh nadělí,
ten ti šilink chci rád dáti
a tak sě viec hřiechóv káti...
A když v les přijěde k ňemir,
ten šilink zaplati iemu,
vecě: ,,Kněže' druhý vezmi
šilink' a tento kóň dai mi
a toto své rúcho k tomu'
beřiž sě pieš k svému domu.
Dalť sem za tento hřiech viece
než za všě, pravdu mluviece...

Dávai, kněže, viec múdřějie
za hřiechy lidem pokánie.
Věz to, kněŽe i bosáku,
křižovníku i ty' žáku'
což kdy na lidech vylúdíš'
zloděj jsi a smyslem blúďš.
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o kupcích také povědě,
ješto o jich zlosti vědě.
Ti kradú také přěmnoho,
avšak jich nevěšie z toho.
Ti' jlž sukno prodávají'
ti přietele ukrádají.
Učině kmotra z někoho,
rád by vydřěl sbožie jeho.
Když sě s ním utká u městě
anebo v některéj cěstě,
dobrojtro neb dobrý den vzdá,
kak sě jmá na sdravie, zviedá.
Ješče otieže ho stojě:
,,A kak sě jmá kmoška mojě?..
A iakž ta slova otmluví,
inhed jmu o sukně vzmluví
řka: ,,Kmotře' kaké sukno jmám.
Třěba-lié' aé jeho prodám.
Dávno nebyl lepší šarlat
u městě, jakýž mám brunát:
kropenina přěšlechetná'
pruhatina neúdaná,
ta velmi krásně oďevá.
Té mi s sukni a s plášč zbývá.
Toho zbytka kupováchu,
osmi krošiev nedodáváchu.
Ač sě, kmoďe,líbí tobě,
vezmi to sukénce sobě.
Raděií přieteli svému,
tobě, kmotře, než jinému
těch osm krošiev chci spustiti,
z rucbž mi budeš děkovati...
Kmotr mně, by tak i bylo to,
nemluvě nic diíle za to,
vezme přědraho sukno zlé,
věřě kmotru a mně dobré.
Takoť kradú súkenníci
pohřiechu bezmále všicci:
což jiný nekúpí hadě,
v tu kúpi přietele vsadie.
Též činie všichni konieři'
kocovníci i ovnieři'
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šěívalníci i valcháři,
všichni kupci i kramáři.
Věrujíce přisahají:

,,Toto mi za to dávaji;,,
mnoho tak vypřisahají
a proto těžký hřiech jmají.

Mlynáři' také znamenaj:
když meleš' cuzého nechaj.
Mníš' by nebyl zloděj proto'
ukrádaiě málo často?
MóŽeš dobřě znamenati,
ve mlýně jsa, to vídati,
Že řěka činí sě vodna,
často jsúci lidem škoc{na,
kdý z mďých potóčkóv byvá'
v nichž člověk často oplývá.
T& ty' z1ý mlynríři, činíš'
z malých hřiechóv hřiech shromazdíš,
a pÍo ten v pekle potoneš,
ač sě toho káti nechceš.

Kraičí sě kalí v témž kalu'
ukrádá sukna po málu.
Neotpustí nikomému,
krade i přieteli svému.
Jako jeden krajčí bieše:
kdyŽ plášč své ženy krájieše,
nemohl otrpěti toho,
ukrade jeho uemnoho.
To uzřěv syn, otci vecě:
,,Nekrad, ten plášč krájieš matcě...
Krajěí iemu otpovědě:
,,To jáz, synu' dobřě vědě,
kromě pro pamět činím to,
abych vešdy pomněl na to...
To jáz pravím, krajčí' tobě:
Nepomyslíš-li o sobě,
s rrrlynářem v pekle potoneš,
v ňemž tápati věčně budeš,
aě sě toho neostavíš
a což jsi ukradl, nevrátíš.

610
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Krčmář má těch mnoho zlostí,
jimiž svéj duši pakostí.
Sám krade s dievkú i s ženu,
nedávajíc v pravú mieru
svého pitie, jakú slušie.
Proto pójde v kázn jich dušě.
K tomu přijímá zlodějswo,
přěpúščie v svém domu smilstvo.
U postu, ve mnohý pátel3
vždy u ňeho črtóv sňatek
zlodějiev i přěbojníkóv,
ztýchŽen' i zlých kostečníkóv.
Netbá nikda na svatý čas'
vešdy jmá s opilci svój kvas,
vždy pie s nimi přičítajě'
na svatú mši nic netbajě.

oráčiev také neminu,
imají na sě hroznú vinu:
svatokrádci sě vzývaji,
že desátka nedávají.
Věz, člověče, čiest desátá
wého sbožie, tať jest svata,
jížtoť jest buoh zvolil sobě,
i přikázal věrně tobě,
aby dával sluhám božím,
ač chceš b1f.ti v nebesiech s ním.
Nedáš-li jie' těž\ý hřiech jmáš
a svatokrádcem sě vzýváš.
By král český některému
dávalkaždé léto svému
paddesát hřiven člověku,
bral by jě v velikú ďeku
a jemu pět rád by daval
anebo na jeho čest vzkládal.
A nám buoh, pravdu mluviece,
dává darmo velím viece:
tělo, duši, čest i sdravie,
krásu, čsnost, čest i sboŽie
i jiného k tomu mnoho,
avšak my hřiešníci z toho

Šes té  k á z an i e

NadPis: ktizanit
konají - t3 o zlosti o
- |9 aztrhti vzhůru t

28 karnáěek dlouhý t
_3L  cúdný pěkný- :

39 otržn r'ěiička - 40

52-54 doklad ve střt
hubeno vinou Žen -

takto proviní _73 rol

84 zkušijě zkoušeie -

součást rytířského zt

vábný, krásně zdobt
Io2 ďdblooa tt.lóř zne

Llo nicě dolrtt -

čím- l i -  I23gskó ř .
sponka _ L36 děje
bekyně - L49 pojieti

zbaviti se - L6I cěle <

opraÚui sá polepši
jien:ený raněný - 18

zraďti - 200 slíbil b:

dobro odřekla_2Lt
222 daorný pě,

232 sediešta, mluait
takež' jakž same tak

sě žehnaj to zaželrné
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nechcmy věrně děkovati
ani desátka dávati.
Chcete-l' věrně čstíti boha'
ďávajte málo ze mnoha.
Nenieť vaše, všeť jest jeho'
čstětež jej sbožím jeho.
KteříŽ iej budú chváliti
a z jeho sbožie jei čstíti,
tomuť sbožie nebeské dá,
v ňemžto nebude chud nikďá.
Svědčí to svaqý Lukáš nrám'
žeť tomu die hospoclin sám:
,,Věrný sluho, jměj veselé.
Dalé sem byl sboŽie nevelé,
a tos mně vešdy poznával,
žes mú čiest věrně vydával.
Vejď v sbožie svého pána
i v radost, taé věčně dána...

Šesté kázanie

Nadpis: kózanie přikázání - 3 nedrží nezachovává - 5 chooají sá varují se - 9 plodie
konají _ 13 o zlosti o hřÍchu _ 16 podle ŽaLmtl L23'7 _ L8 přit:ieže přiváže; ponožka volavka
_ 79 aztrhó vzhůru tťhá - 20 osózala lákala - 27 ztkalt:ičivši ozdobivši pentlemi' tkanicemi -
28 karnáčeh ďouhý swchnl oděv bez rukávů _ 29 zpodlinio.í. olemovavši - 30 podlinka |em
-3L cúdnj pěkný_ 3|-32 pdsec, hlasec zdrob. k pás, hlas -36 zdějí zdají; &;ornd pěkná -
39 otržn vějička _ 40 naliť h|e - 43 sbožný gtastný; srnysl rozum - 45 oytalí sá vyprostí se -
52.54 doklad ve středověku obvyklého dokazování, Že mnoho vynikajících mužů bylo za-
hubeno vinou Žen _ 57 oyhlddaji vyjímám' vylučuii _ 7o kyjěých ra:n taÍ| hriem - 72: kdo se
takto proviní _ 73 rozood tozc|toď_14 zhodz hostiny-76: nedomníváte se, želevtom hřích_
84 zkušijě zkoušeie _ 85 přijma sá připojiv se (k iet^o nepřátelům) _ 86 klejnot ozdoba přílbn
součást rytířského znaku _ 87 zbie zbije _ 9l oafnrok swchní šat oblečený přes pancíř (hed.
vábn1i' krásně zdobený); totiř znak _ 99 přěluzují podvádějí' klamou _ L}L hubený bídný _
l02 ďáblova to dř zlak ďáblův

tLO nicě dolů _ |L2 ščěpnicě štěpařky - tL6 spieší pospíchá - |20 dosaědči-li/ dosvěd-
čím-li - 123 o skóřě brzo, zakrátko _ L3o sěde usedne _ L3L šlojiď závoj - 132 ztiponka
sponka _ L36 děje koná - |39 llědě vím - 140 poz:ědě povím - l42 nunoicě jeptiška'
bekyně _ 149 pojieti pojmouti za ženu_ L58 oztáza otázal se; pod zsěrú závazně _ t6o zbýti.
zbavitise- |6| cěleoptavdově - 17l: hnednaněj začne mluvit- l75 uhanijipohaněl ji_176
oprauuj sá polepši se - 177 pile napi|lo _ L78 mrzutý mrz\ý; roba s|užka, děvka - l83
jiezzsený taněný _ L85 kromě jenom - |88 nikte nikdo - 189 ač jestliže _ L95 nepronéstí nepro-
zraditi - 200 slibil bych to viděl bych to rád - 207 pohrděla pohrďa _ 208 cěle otpooěděla na.
dobro odřekla _ 2Lo holáč dar, odměna _ 2|2 oolen vyvolený _ 2I5 jedno jel

222 dz:orný pěkný - 229: ta považujíc panl za zbožnou ženu - 23o přijě přiia|a _ 23L.
232 sediešta, mluaiešta (duál) seděly, mluvily _ 235 slez sLz _ 236 dieše dě|a' řekla - 240
takež'jakž sa;metak, právě jako _245 pakost neštěstí _ 247 nesměji neodváŽím se-249 toho
sě žehnaj to zažetnávej _ 252 i afi - 258 jest opsěla změnila se v psa - 266 zlěhlasný moud4ý -
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270 snúbiechu jieuc};áze|tseoni-277 nadějieše sáměl naději- 278 cělennl.eíevskutku se do-
mníval - 29L-292: šťastní berou si poučení z ubohých a z cizl škody - 293 rodiěka příbuzná
_ 295:, ktetá se s někým domluvila _ 298 taciej takové - 3o2 téže Íotéž _ 3o3 sdieti učiniti,
počíti si _3o8 nerodila serrt o ňem nechtěla isem ho .3L4 razi radím - 3L5 a at, abysr tgář
podoba - 318: já naň pro hanbu nepromluvím _ 3I9 by učinila kdybys učinila' - 323: o jaký
by ses odvážila říci _ 324jeliž oběcě až kdyŽ sllbila; zlěrdunk čnm kopy (16 grošů, později
více) - 325 toliž tu, tehdy

Sedmé kázanie

339 otjímd odnímá _ 344 lankrabž říšský kníže - 345 chlapstllo poddaní _ 346 žtikozlsttlo
studentstvo, klerici - 349 panošicě dvorští služebníci; oladaři správcové _ 353 plodiece
působíce _355 plodie ukládají, činí; šos daň domovní _356 z:ěrně opravdu _362 by jtněli
i kdyby měli - 371 lotři služebnctvo, chasa _ 374 chudinicě zďtob. k chudina _ 376 zžioúce
strávice _ 377 pomoc mimořádná daň - 379 soÉ žalobce _ 380 běhař běhoun' posel - 383
ztikonník řeholďk, mnich _ 39O duši oinite duši obtěžujete vinou - 3g2 trúp trubec -
393 úsilé práce _ 394l at málo nebo mnoho _ 398 nedadie nedají, nedovolí _ 400 kmet pod-
daný, sedlák - 402: kdyby se jen toho pro hanbu odvážil - 4o3: dává dohromady vinu s ne-
vinou, obviňuje ze všeho možného _ 4o7 dědina děďčné pozemky _ 408 buď s tobú aet budjž
věc tak s tebou srovnána _ 4L0 zle hozlějí. jsou málo shovívaví _ 4IL nalezují snaŽí se naléai _
4L3-4L4 poďe Iz. L'23 a 3'I4

4I5 zákon řehole - 420 z:eléc slušěti rozkazujíc poddánu býti, náležeti - 42L zlelé toz-
kazují - 429 dercě kdo odírá _ 430 bercě kdo bere _ 434 přibil pobil - 435 přěbíjal |oupil^,
zbíjel - 438 zlost zloba, hřích _ 452: dé|ej co dělej _ 453 póteřiez otčenášů _ 454 modlin:
moďiteb _ 455 zbudeš zbavíš se - 45B ndm nic nepřichodi nic nedostáváme _ 459 jedno jen -
464 oděnice oděv - 466 přěludník podvodnÍk _ 467 chtiece vědomě _ 474 zlzímajte berte
_ 475 azýzláte nazýváte - 48L oodné tele vodnate|nost _ 482 bolníej (ďuá|) nemocné - 483
trank nápoj' lék - 490 čin roaný způsob spravedlivý _ 49L lakomý chtivý; Žádostivý _ 499
a 5o5 jeliž dokud ne _ 507 toliž tehdy _ 511 páteř otčenáš, modlitby _ 5L7 přěbojník zbojl1k
- 5|8 ndsilník utiskovatel _ 523:- jestMe jsi komu odňal zlato _ 524 šilink peniz _ 526 na-
snad po ruce - 539 múdřějie moudřeii _ 54| bosdk františkán - 542 křižoz;niá člen řádu kři-
žovďků; žcik kJenk' student - 544 smyslem blúdíš minu| ses s rozrrmem

553 utkti sě potká se _ 555 dobroj tro dobré jitro; azdti dá - 557 otieže optá se _ 558 kmoška
kmotřička _ 560 ozmluol promluví _ 564 brunát hnědé sukno - 568 s sukni. na sukni -
57o krošieo nedoddváchu grošů nedopláce|l - 572 sukénce sukfuko _ 575 spustíti sleviti -
577 rnně domnÍvaje se (Že je tomu tak) - 580 mně dobré po\<ládaje je za dobré - 583 haditi
haněti - 585 konieř koňský handlíř _ 586 kocovnik kramař v kotcích; ounieř btt:LčLř _ 587
ščíoalnik oburrník; oalchcÍř kdo valchuie sukno - 589 tsěrujíce zaklínajíce se

595: myslíš' že nejsi zloděj - 602 oplýzlá tone' topí se - 609 ni'komému nikomu - ó13
otrpěti přeÍÍpěti - ó19 kromě jenom _ 624 tcipati tonouti _ 625:- jest|iže toho nezanecháš
_628pakostiškod|_629 diez:kasllužI<a_ 632k(izntfest_636 sňatekshromáždění- 638 zldžena
nevěstka; kostečnik hráč v kostky _ 640 kaas hody _ 64L pie pijq přičítajě připočítávaje _
647 čiestčást_654ozýoášsěnazýntášse_658 a zselikúdiekuveLmi vděčně _660t:zkltidal
r.ynakládal - 66I prazsdu mluzsiece povíme-li pravdu, po pravdě řečeno _ 662 ulim mnohem
- 669 chcete-l' chcete-li _ 680 nezlelé nemnoho - 679-684 poďe Luk. 19,17,lépe Mat.25,37,

SATIRY o  KoNŠELÍCH A ŘEMEsLNÍcÍcH

V těchto sedmi drobných satirách, mzýttaaých traďčně, ale nepřesně Satiry o ře-
meslnících, osvobozuje se autor místy od úvahy náboženské; některé z těchto básní
nekončí hrozbou peklem, ale vyzrtívaji čistě světsky. Charakteristic\i ie už způsob,
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ja\ým jsou satiry řadi
boženského zahroceď
jakékoli moraliry náslt
další satira je opět za
kováře; čtvftá satira, r
níky, vyznívá podobn
tira' o řeznících, je op
končí motivem pekla,
meslníka. Poďe toho
výzoam symbolic{ý -

|ei zde cetý.



.278 cěIennzeše vskutku se do-
i škody - 293 rodičkapříbuzná
Z téže totéž _ 3O3 sdieti učiniti,.r. raďm _ 3I5 a at' abys; taóř
a kdybys učinila'- 323 ojaký
čtwt kopy (16 grošů, později

asrzo poddaní - 346 žeikozlstt.lo
lřl. správcové _ 353 plodiece
zlěrně opravdu _ 362 by jměli
trob.k chudina _ 376 zžioúce
80 běhař běhoun, posel - 383
: vinou _ 392 trúp trubec -
ají' nedovolí _ 4Oo kmet pod-
l: dává dohromady vinu s ne-
nky - 408 buď s tobú aet budiž
4LL nalezuji snaŽí se na!ézti _

býti, nríležeti _ 42L aelé rcz-
í/ pobil _ 435 přěbijal loupil,
rďiea otčenáši _ 454 modlitzl
edostáváme - 459 jedno jen _
ědomě _ 474 ozímajte bette
bolniej (dual) nemocné - 483
homý clt'dw!,, žádostivý - 499
llitby _ 5I7 přěbojníkzbojník
- 524 šil,ink peníz - 526 na-
542 křižoanik člen řádu kři-
rozumem
i7 otieže optá se - 558 hmoška
ro - 568 s sukni na sukni -
.fuko - 575 spntiti sleviti -
caje je za dobré - 583 haditi
kotcÍcfu ot:nieř brlčíř _ 58?
iklínajíce se
509 tlikomému nikomu - 613
15: jestliŽe toho nezanecháš
Ě shromáždění _ 638 zld žena
pije; přičítajě připočítávaje _
lelrni vděčně - 66o ozkltidal
řečeno _ 662 velím mnohem
Luk. 19,17, lép e Mat, 25,37 .

l LNÍcÍcH

' ale nepřesně Satiry o ře-
ké; některé z těchtó básní
akeristic\ý je už způsob,

ja\ým jsou satiry řaděny' střídá se totíž satira vyhrocená nábožensky se satírou bez ná-
boženského zahrocení: po satiře o ševcích, zakončené čistě světským pozorováním bez
jakékoli morality, následuje satira o konšelích' kde autor hrozí úplatným konšelům peklem,
další satira je opět zakončena světskn totiž vtipnými návrhy autoroqými, jak by trestal
kováře; čwrtá satira, na sladovníkn zase končí poukazem na peklo' kdežto pátá, na lazeb-
níkn vyznívá podobným návrhem pozemského trestu jako satira o kovářích' a další sa-
tira, o řeznících, je opět zakončena motivem pekelného trestu. Poslední Satira' na pekaře,
končí motivem pekla, ale je tu i něco nového' představa nebes' která čekají pořádného ře.
meslníka. Poďe tohoto seřadění, jakož i poďe počtu - číslo sedm mělo ve středověku
význam symbolický - zdá se, že satiry tvořily záměrně uspořádaný ryklus. Otiskujeme
iei zde celý.

(o ŠEvcÍcH)

Ševci divně přěbyvaiú,
často svým ženám z|e |aju.
Když ho Žena jme tresktati
nedadúc jmu v kostky ihráti'

5 an sě rozhněvajě z toho
častoé jiej přibíiie mnoho.
Jako jeden švec činieše,
ten svéi ženě rád lajieše.
Ana vecě v iednu dobu:

10 ,,Co mi učiniti s tobú?
Rač slyšěti' mój milý muži'
však vidíš mú i svú núzi!
Že chceš vždy v krčmě leŽěti,
dietky chtie hladem zemřieti.

15 Poviz o svych dietkách záhe,
viďš jě bosé i nahé,
áuy;i* mohl přioděti
i stravicě utěžěti...
Švec povědě ženě dvorně

20 řka: ,,Jmám prodainé čwery škorně,
ty škorně za věrdunk prodám
a tobě ty peniezě dám;
obratiž jě na své děti'
jázt jich nechci k sobě vzieti...

25 ona počě děkovati
řkúc: ,,Kdy sě chcvě na trh bráti,
ty škorně spieše prodati
a dél tiem neotkládati?
Chcevě-l' jíti u pondělí'

30 zda|t naji buoh nadělí?..
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Tehdy on svéj ženě vecě:
,,ŽeÍo, mně sě na ten trh nechce.
Pójdevě ve čtvrtek ráno,
tué bude lépe prodáno...

A když sě na ten trh brasta'
škorně za věrdunk prodasta.
x ,Svec vecě: ,,Co j'učiniti?

Jižť mi sě chce velmi píti.
Ženo, chceš do krčmy jíti,
jeďný haléř propiti?..
Ona jemu v tom povoli
řkúci: ,,Staň sě po tvéj vóli...
A když do krčmy jidesta,
brzo tři krošě propista.
Inhed počě švec hlédati'
zdaby mohl s kým v kostky ihráti.
A když to uzřě hospodář'
povědě ševci ten krčmář:
,,Hosti, chceš-li vrci krychle?
Neb ty neb jáz zíščeš rychle...
Švec beze všeho potaza
ženě věrdunk dáúkáza,
počě s ďm krychle metati
chtě na krčmáři vyjhrati.
Přistúpivši žena k ňemu
povědě tak muži svému:
,,Muži,.. vecě, ,,nedámé jhráti.
Slíbils mně ten věrdunk dáti.
Již svě tři krošě propila;
bychvě viec neutrati1a!..
Švec svéj ženě tak ottuši
a řka: ,,Ženo, věř rné| duši,
prvé než tři krošě ztraci,
aŽ dřěvnie tři všě navr-ci.
Nechaé naň sadím po kroši'
tohoé jáz na tobě proši...
,,Plaé,.. vecě, ,,jeden kroš jemu,..
i provrže ten kroš k ňemu;
i sadi druhý naň spieše;
ten kroš opět prowžieše.
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chce.

ihráti.

100

osm whóv vešdy pospolu
ztrati švec u toho stolu.
Žena uzřěvši to, vecě:
',Mlý muži, nejhraj viece,
nevěrněť na kostku mece
ani kdy kostkú zaklekce...
on vecě: ,'Počakaj málo.
Ještěť mi pět krošiev ostďo:
nebé tu pět k ňemu prowhu,
nebo dřěvních osm qrvrhu...
Žena jmu počě brániti
řkúc: ,,Musíš mě dřiev zabii.
Nedámé ostatka projhrati,
musíš mi jej inhed dáti...
on vecě: ,,Z1Áženo, přěstaň'
neb vetčas budu nekázán...
Krčmář vecě: ,,Buď kázána'
paní, neb budeš svázána.
Jhraj pro ni preč, nejměj péčě!
Nechaj, aé sě hořem vzteče...
A kdyŽ ho ke jhřě připravi
inhed jej všěch peněz zbavi.
Švec chtieše na základ iháti,
žena jemu počě láti
řkúc: ,,Ba, hubenče hubený'
ke mně své viery neplný.
Tys byl mně ten věrdunk otdal,
a jižs jej hanebně projhrál;
ješče chceš na základ ihráti?
Buoh dajé sě dáblu dostati...
on vecě: ,,Nemluviž mnoho,
neboé mě bude hněv z toho;
taz'ut, beř sě preč, biednice,
nebť v ten čas ošiji líce...
ona přiskočivši k ňemu
i vytrže kostky jemu.
Švec sě rozhněvajě na ni
i da jiej políček dlaní,
tu ji přěs stól za wch skloni,
div že jiej hlavy neslomi.
Počě ji tlačiti nohu'
ana úpie k žívu bohu.

urt'

u0
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Nabiv sě iie v jeho domu
i vecě krčmáři tomu:
,,Hospodáři, buoh tě žehnaj!
P,ro buoh, na mě sě nehněvaj.
Musil sem to učiniti,
v tvérn domu nekázán byti.
To vše pro tuto zlukóži.
lázt jíej toho doma zbozí.,,

A když cěstú spolu iďešta'
v ten čas sě spolu smířiešta.
Počě své ženy prositi
řka: ,,Rač mně to otpustiti...
ona jemu otpovědě
řkúci: ,,Jáz to dobřě vědě,
že ty velmi zlý obyčěj máš:
co dobudeš, to vše projhráš.
Veleché na trh u pondělí
řkúc: ,Tuť naií bóh nadělí!.
A ty počě otkládati
a chtě do čtvrtka nechati.
Když ty jdeš na trh ve čtwtek,
tehdy v tě vstupí malý črtek
i oslepí tvoji oči'
že ot kostek nebudeš moci...
on jiej vecě: ,,Milá Ženo,
jižé jest všechno provrženo.
Ty neroď na to nic tbáti'
musímé tlú potřěbu dáti...
Tu sobě vše otpustista
a dobrá přietele b5'sta.

Tak švec divocě přěbyvá,
žeé svych peněz v krčmě zbývá.
I často jmu sě přihodí'
žeť i základóv otchoď,
anť zlú plachtu prodra na sě
uzříš ho' z krěmy vytasě,
poběhne jako bez smysla
a plachta na ňem owisla.
Zatiem naň lidé uzvo|aji,
mnozí naň blátem vzkydaji,

t25

130

r35

140
a

I45

l přěbloaiúžijl-
15 pot:iz pohleď' pot
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Přiběhnať do svých katrčí,
tu jej žena do nich vstrčí,
i svine sě za kamnami
iako zlý pes prostřěd slrímy.

Přěhubené jeho byďo!
Mohl by radéjíŽváti mýďo
nď tak hanebně byďiti,
ničs dobrého neužiti.

I přěbýt:aiú žijí _ 3 jtne tresktati počne kárati - 8 lajieše |ái - |4z děti zemrou hladem -
|5 potliz pohleď'postarej sei zdhe záIty_ 18: vydělati na živobytl -l9 dc)orně pěkně,
zdvořile - 20 škorně selské vysoké boty - 2L oěrdunk čtvrt hřivny (16 grošů, později více)
-26 sě chcc)ě bróti (duál) budeme se bráti _29 chcezlě-l'lri (duál) půjdemc-li _3o naji
(duál) nás -33 pójdeaě (duát) půjdeme

35 br as t a s ě (duál) brali se. 36 prodasra (duál) prod ali - 37 co j, co jest _ 43 - 44 jidesta,
propista (duál) šli, propi|i _ 50 zíščeš získáš' vyhraješ _ 5L potaz rozmýšlení, váhán|_ 59 suě
propila (duál) isme propili - 60 bychoě neutratila. (duát) bychom neutÍatili _ 6L ottaši
odpověděl _ 63-64: dřÍve než ztratÍm tři groše, nawátím všecky tři předešlé - 68 proarže
prohrál- 69scdi vsadi|_15 neoěrněť mecepodvodně metá, vfhá- 76 zaklehce zagepe_79 tu
pě, tu pětku _ 80 agarhu vyhraii _ 86 oetčas v ten čas' hnedi nekózdn le,lkázněný,
neslušný - 87 hdzána ukázněná _ 89 péčě starost _ 90 ozteěe vztekne _ 93 zdklad zá-
stava' záloha -95 hubenče hubený bÍdďku bídná - 96: který neplníš mně daný slib - l03
raz,uť tadlm _ L04 ošiji /íce udeřím tě po líci _ lo9 zlrch temeno' vlasy - LL} neslorni
nezlomil _ ||9 zlú &d.ži nevěstktt _ |20 zhozi nabtad1m, odplatím

12| jdiešta (duál) šli _ |22 smířiešta sá(duál) smířili se - 129 oelechť ve|e|ajsem - 131
počě poč,a| jsi - 134 črtek čettlk - l39 neroď tbdti nedbej _ 14| otpustisra (duál) odpustili -
- |42 bysta (duál) byli - 146: opouští (prohrává) i to, co zastavil _ l47: špatnou plachtu
rozprostřev na sebe _ L48 oytasě vytaziv _ L49 bez smysla bez rozumu _ 75o otzlisla nepři.
lehla (visí nepřiléhavě) _ Í53 hatrčě chatrč - |57 bydlo život - I58 žt)óti žvýkati - l59
bydliti žtti

10
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o KoNŠELÉcH NEvĚRNÝCH

Konšelé, račte slyšěti
a mně v tom za zlé nejmieti:
jmáte na sobě zlú vadu,
křivym dáváš dobrú radu.

Pohřiechu v tom mnoho blúďe,
že pravé křivelně súdie.
Přída chudý člověk k ňemu
i bude tak řéci jemu:

,'Dobrý druže, tebeť proši,
učiň za své matky duši,

ló0
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3k

a (

^

321



15

pomoz mi mé viny zbýti,
chcué tvój moďitevník bfi'
by tě milý buoh uzdravil
i tě všěch tqfch hřiechóv zbavil...
Konšel sě nic nepotiežě,
inhed jeho sám otieže
řka: ''Móž-li co za mój trud b1;íti,
snadť bych pomohl toho zbýti...
Tento chudý tu řěč slyšě'
stane přěd ním, srdcem vzdyšě
řka: ,,Buoh vie, nejmámť co dáti,
pro buoh rač mi pomáhati...
Když konšeluslyší' co jest,
v ten čas nalezne sobě tu lest
řka: ,,Súsěde, praviť tobě,
teprv sem vzpomanul sobě:

imámť byti zajtra na rocě,
prošeno mne i mého otcě.
Tu jmám při vésti ku právu:
súsěd súsědu ukradl krávu.
Popros někoho jiného
a tě přěslyší nevinného...
Tento pójde preč ot ňeho,
příde druhý ptajě ieho;
a když sě jeho doptajě'
něco sbožie s sobú jmajě'
bude řéci: ,,Rač slyšěti,
pane, coé chci pověděti;
slyšal sem, žes múdrý konšel,
proto sem sěm k tobě přišel'
aby mi dal z toho radu:
učinil sem hroznú svádu,
jednoho sem obelhavil,
druhého do smrti zabil.
Prosímť, by sě, v to uvázal,
dalť bych rád co by sám káza|.,,
Kdyžé konšel uslyší toto,
vecě imu: ,,Nemué sě proto,
chcué pomoci toho zb11iti'
ale hřivný mi dobyti;
musímť mysliti přěmnoho,
abych tě vypravil z toho...

4 křiaý nespfa\
pokuta - L2 modlitezst
L6 jeho otieže optá s
vyslyší _36 sbožiejm
uadzal aby ses toho u,
mi dobyti musím dos

2L.322
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ravil.('

.býti'
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on vecě: ''Mój milý pane,
toé na wéj milosti Stane...
Vecě: ,,Neulevímť i krošě,
by stál do puol léta prosě.
Musímť jmieti hroznú práci,
i svéhoť spánie ukráci,
žet tě vždy k tomu přivedu,
žet dám z toho dobrú radu...
Ten jistý sě nepotázav,
hned hřivnu z klína vyvázav
vecě: ,,Račiž hřivnu vzieti
a tu práci o mně jmieti...
Takť konšel po hřiechu blúdí,
žeé mnoho lstívě vylúď'
ni pro buoh ni pro všě svaté,
jedno pro sbožíce klaté.
Ktož sě s koláčem uteče,
ten juž nejmá na to péčě:
povieš jmu příhodu svoji'
když on uslyší řěě tvoji,
nalezneť tolik chytrosti
konšel sobě i múdrosti,
žeé tě učiní pravého
a z pravého křivedlného.
Ti sú tak zúfalí l'uďe,
tak svým smyslem dívně blúdie,
umie mnohým radu dáti
a sám na to nechce tbáti,
by toho s pokojem nechal,
by Kivych koláčiev nebral.
Hubený bude tvój koláč'
ažé řkú tobě: ,,Do pekla rač!..
Rád by vrátil ty peniezě,
když povisneš u lemiezě
u pekelného řetězě,
kdež budeš na věky vězě.

4 křioý nespravedlivý _ 6 praaý spravedliqf; křioelně nespravedlivě - LL aina
pokuta - |2 modliteaníŘ kdo se za někoho modlí _ |5 nic sě nepotiežě r;lic se nerozmýšleje -

16 jeho otieže optá se ho _ L7 trud práce - 27 na rocě na soudďm stánÍ _ 32 přěslyši
vyslyší - 36 sbožie jmění, peníze _ 43 obelhaoil učinil belhavým, zchromil _ 45 by sě ts to
uxdzal aby ses toho ujal - 46 kázal řek|' určil, poŽáda|_ 48 nemuť sá nermué se - 50 hřianyť
mi dobyti muslm dostati hřivnu - 52 aypravil vyprostil - 54: to bude záleŽet na tvém

55

yšě
úfr,

al.t'
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milosrdenstvl_55neulealnlneslevÍm ti-58ukrdci zkrátÍm- 6Lnepotdzao sěnerozmysliv
se _ 62 ayodzao tozvázav _ 66 z;ylúdí' vymámí _ 68 sbožice majeteček _ 69 koláč odměna,
úplatek, dar - 78 smysl tozum, důvrip - 86 pozsisneš u lemiezě budeš viset u trámu, břevna
- 88 budeš aězě budeš ád jsa uvá'án

o ZLÝCIJ  KoVÁŘÍcH

Kováři' vy zÍulmenaite:
zlého sě diela chovajte;
jázvy vystřiehaji z toho,
byste sě chovali toho,

s ješto mnozí to činíte.
Vy z toho hřiechu nemníte,
by z toho kdy mohl hřiech byti'
že chceš z\e sbožie dobwi.

Vzvěda zloděi wojě chyšě'
příde k tobě v noci tíšě
i ďc ''Milý mistře, rač sěm vstáti'
chci tobě dobrý dar dáti,
by ty mně to taině skoval,
což bych jáz tobé rozkázal..
by mi mocnú pilu skoval,
bych jú všě železa lámal,
by nic přěd ňú neostálo'
ani mnoho ani málo;
což.bych ot železa uzřěl,
aby to vše pilú přětřěl'
a k tomu z ocěli nožě,
jimř přěstřihl vše, co je.
K tomu skuj mi klíčiev desět,
aby jim neostál veš svět,
coŽ bych chtěl kde otmykati,
by to nemohlo osťáti...
A když mu to vše rozkáza,
jakoé mu srdce pomaza.
Tué řěč kovář rád uslyšě,
hned by zloději ottušě
řka: ,,Toé míle vše rád sději,
nožě, pily přihotuji'
jedno ty pomysli o mně,
aby mi zaplatil rovně...
Tehdy zloděj' to vše mina,

10

15

2 chooajte sě sl
schoval _20 pilú při
odolal _ 30 by ottuši
mina mlčky přešed -
- 5l: sotva od něho
59: kdyby některém
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t_ 6| nepottizao sánerozmysliv
majeteček _ 69 holáč odměna,
zá budeš viset u trámu' břevna

I

ěvt

ít vstáti'

t

býti'

vy,-a věrdunk z svého klína:
,,Tento ti,.. vecě, ,,věrdunk dám
a druhý' až přijědeš k nám.
Nalezneš ny prostřěd lesa;

40 přídeš' pily, nožě nesa,
tué tobě všechno zap|aci
wé úsilé i tvti práci...
Také kovář sbožie dobývá'
žetúd s zloději přěbývá.

45 Druhéé jáz do ňeho vědě
i každému naň povědě:
kdyžtoé komu kóň ukuje,
mnohémuť to rád slibuje
řka: ,,Dobřě sem tvói kóň ukoval,

50 bezpečně by sto mil přěhnal...
Netáhneš ot ňeho jěti'
ažť mrcha počne klécěti.
Ba' by mi to bóh ráčil dáti
za dar, což bych chtěl žádati:

55 bycbjáz byl kovářě mocen'
vŽdý by poležal nemocen.
Chtělbych to právo na|éza,
že by musil čwernoh lézti,
kterému by koni zajal'

60 bvch ten hřěbí zasě wňal
i wazil mu v ieho nohu;
vždyt by úpěl k žívu bohu'
aby koval rozhlédajě
a koniem nezajímajě.

2 chotlajte sě střezte se - 3 oy oystřiehaji varuji vás - 13: abys mně ho tajně
schovď _ 20 pilú přětřěl přeřezal pilou _ 2L nožě nůŽky - 24 aby jim neostól aby jim ne-
odolal - 30 by ottušě odpověděl _ 3l sději udělám _ 34 abg abyq rooně přiměřeně - 35
mina m|čky přešed _ 36 tlěrdunk čtvrt hřivny (16 grošů, později více) - 4L zaplaci zaplratlm
_ 5l: sotva od něho iedeš - 52 klécěti kulhati - 55: kdybych měl nad kovářem moc -
59: kdyby některému koni ublÍžil _ 60 \třěbi hřcb - 64 nezajimajě nezabíraje do masa

o  s LADovNÍC IEcH

Sladovníkóm též povědě,
mnoho zlého do nich vědě:
chtie brzo bohati byti,
ač sě jim dá sbožie žíti.

iět,

tr,

l l t
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Ale když kto zle dobude,
tomué nerado probude,
často jim pohřiechu shoří,
potomť musí b;fti v hoři.

Tené obyčěj v sobě jmají,
žeé neradi na to tbaií;
když jmu seďák dá trh rovný
vnesa obilé do sladovny,
budeť s ním lecco mluviti,
zatiem hledá vystaviti,
kdeŽ by jměl najvěčší mieru;
v tomé ukáže svú nevěru.
A když to obilé zméÍi,
an mu na tom dobřě věří'
budeé z nich slady dělati'
chtě mnoho krošóv nabrati.
A ktož po slad příde k ňemu,
sladovník vystaví jemu,
nalezna mieru najmenší
a jinde schová najvěčší
řka: ,,Toé jázberu na mú vieru,
Žet jáz jmám spravedlnú mieru...
Toť sladovník dobřě umie'
ktož jemu v tom nerozumie'

Druhéť opět dvorně čiď,
řiedk1t sě naň toho domní:
ktož mu dá obilé mnoho,
by jmu dělal slady z toho,
on učiní velmi dvorrrě,
ale stane sě nerormě:
vyspa svój slad na hromadu,
ospe jei iako zahradu
okolo cuzími slady,
až k svému nebude kady.
Znamenajž, coé čiď potom'
jáz vám najlép poviem o tom:
dosáhna hřebla ďúhého'
nepomně svědomie svého'
budeé okolo hrabati,
k svéj hromadě přitáhati;

4: ačkoli mají slr
Ll dd trh rconý dá t<
faleš - 24 jinde jinam
to pomyslí _ 34 neroz
hÍábě, hrabaďa - 45
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45 vešdyt hrabe neusada,
aŽé bude hrozná hromada,
ze všěch těch hromad najvěčšie'
jenž bieše ze všěch najmenšie.

Také umějí falšovati,
50 dobnÍmi lidmi klamati.

Nebóžátka, ostavte sě'
ďúhého hřebla zbavte sě:
pro jediné ďúhé hřeblo
musí wá dušě jíti u peklo.

4: ačkoli majÍ slušný majetek' ačkoli mohou být slušně živi _ 6 probude prospěje -
|l dd trh rooný dá rovnou mÍru- 14 oystaoiti naměřiti (tak, aby měl ...) - 16 nezlěru
faleš-24 jinde jilam_29 doorně pěkně (iron.) _3o řiedkýť sě toho domní má|okdo na
to pomyslí _ 34 nerovně nespraveďivě _ 35 agspa vysypav _ 36 ospe obsype _ 4| hřeblo
hrábě, htabaďa - 45 neusada neustav _ 5| ostazlte sá zanecheite toho

o  LAZEBNÍc rBcH

Lazebďci, ti jsú správni'
u svých peněz velmi stravni;
chce sě vešdy dobřě jmieti,
mezi dobrými seděti,
bohaqfm sě rovnajíce,
podlé ďch píce, iědúce;
nemóž jmu tak brzo příti,
až musí všechno propiti.

Ti sě horníkóm vrovnají,
ješto zlata mnoho jmají.
Horník tento obyčěi imá:
kehdyŽto peněz drahně jmá'
nechceť nikdy utrpěti,
musie dobrú stravu imieti;
byt věděl' žeť jmu žebrati,
zajtra sě s dětmi preč bráti,
na toé sě nerozpomíná,
musíť vždy b1'ti pln vína.
fuedkýť sě na to rozmyslí,
dte: ,,Zajffa mě bóh omyslí...
Ti jsú najsprávnější l'udie,
že na lidech nic nelúďe.

vleru,
[ieru.t'

te.

u,
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T éŽ iáz pravi lazebníkóm,
přirovnaji jě k horníkóm'
že jsú také správní l'uďe,
na lidech zle nic nelúďe,
obchoďe sě po řemesle,
na tomť velmi nečinie zle.
Však by jeďného nechal,
by sě velmi neopíjal;
a druhého sě varoval,
aby proto bit nebyval.
Kdý z1ú břitvú koho holí,
často velmi po ňem bolí
a častoé učiní hóře,
žeť tě chvátaiě uřěže.
Druhéhoť sě rád dopúščie:
když komu krev z rukú púščie,
žeé sě žíly rád chybuje;
řiedkýť imu z toho děkuje.
Učiníť člověku bolest,
a to jeho hrozná nečest.

Co by to škodilo komu,
bych jáz sě přimluvil k tomu,
aby právo nalezeno
bylo naň i ustaveno:
kdyŽ by koho hole uřězal,
by imu ten dobrý políček dal?
Druhé bych chtěl vymysliti,
to bych jmu chtěl naplrriti:
když by mi žíly chybil,
bych jmu pěstí zuby vybil;
snadť by púščal rozhlédajě,
věčší na tě péči jmajě.

2 straoný kdo hodně stráví' spotřebuje _ 6 píce piiíce - 7 přlti odpkati _ L2 kehdyžto
když - 19 řiedkýl má|okdo - 2o omyslí obmyslí, vzpomene si _ 27 obchodie sě po řemesle
zaměstnávail se řemeslem

ŘĚzNÍr

Řgznit sě takto obchodí,
dobrým lidem často škoď:
kdyžběži po vsi volajě,
na prodainé bravy ptajě,
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budeé kupovati bravy'
chtě z nich utěžěti stravy.
Když ho uzří dobytčátko'
uŽěsneé sě nebožátko,
neb jmá řězník rucě račiei:
když on dobytčátko zmácíe,
nelzěé sě jmu popraviti'
musíé vždy churavo b1ti.
A tu líb kup líb nekupi,
jtžt bez škody neotstúpí'
vždyt škodu učiní tomu,
kdyžtoé bravy mácie komu.

Druhúť jmá nevěru v sobě,
tué chci vypraviti tobě:
ktož dobytek na trh vodí,
seďákóm rád na tom škodí,
budeé s ďm lidmě tržiti'
bráně každému kúpiti;
v tom mu činí mnoho núzě,
žeť jemu všě kupcě zapuzie,
aŽ utůi po svéj vóli'
jakžto jemu líbo koli.

Třetieť jáz vědě do ňeho:
ktož masa kúpí u ňeho,
že jmu prodává kozinu
za najlepší skopcěvinu,
a častokrát býkovinu
za najlepší hovědinu.

Čmrtéhoť sě rád přijímá:
kdyžtoé iest najvěěšie zitna,
budeť vodú oblévati
maso, rožny rozpierati,
aby jemu zmrzlt v noci
hovědina i ti skopci.
Také po jeho vóli bude'
tři čiesti jemu ho přibude;
mnohoé lidu oklamává'
když on to maso prodává.

tIDUr

_ 7 přiti odpÍrati _ L2 kehdyžto
si-27 obchodie sě po řemesle

lL 1
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Takť isú nevěrď řězníci,
horšíť jsú nežli věžníci.

45 věžník nemóž tak zlý byti:
když sě udá kde v dvór vníti,
vždyt poščeká prvé na tě,
cbtě sě přihrabati k patě;
a když jmáš ďěvo při sobě,

50 tué sě nestane ničs tobě.
Ale řězďka nezbudeš,
když masa jeho kupuješ;
musíš dobřě chytrý býti'
by ho mohl bez škody zbyti.

55 ProtoŽ jáz pravim řězníkóm'
jich panošiem jelitníkóm,
což na lidech zle dobudú'
že pro to pekla nezbudú,
ač sě toho neostavie

60 za svého života sdravie.

L obchodi sě zaměstnává se - 4 braayďobytek_6utěžěti získati; stratsanák|ad,vy.
naložené peníze, strava - 9 rucě račiej (duál) ruce jako račí klepeta - L0 zmdcie ohmatá
- 1 l : n emůžese  s p r a v i t i , v y k rm i t i ( :  j e dob ré i enna z ab i t í ) _13  l í b . . . l í b bud . . . b uď -
14 neotstúpi neodejde, neodstoupí _ L6 mdcie ohmatává _ 17 neaěra faleš, nepoctivost
_ 2L lidmě (adv.) před lidmi' na oko' klamně; tržiti kupčiti _ 23 núzě škoda - 33 přijiná
sá přidrŽuje se _ 36 rožng rozpierati toztahovati na roŽně _ 44 uěžník hlídací pes - 5l
nezbudeš nezbavíš se, neujdeš mu - 54 by mohl abys mohl; zbýti zbaviti se - 56 panošiem
jelitníkónt pomocnikům dělajícím jelita _ 57 dobudú získají - 58 nezbudú pekla neujdou
peklu _ 59: jestliže toho nenechajÍ

( PEKAŘ )

Pekař na duši nepomní;
řiedký sě naň toho domní
jeho zlostí, což jmá v sobě,
ježto jáz vypravím tobě.

Když on chce chleba napéci,
takto bude ženě řéci:
,,Ženo, když pó|deš na město,
dobudeš mi kvasnic v těsto'
ažť múky napytluli
a kvas v dieži přihotuji...
Tué jmu žena kvasnic přimčě'
dobyvši jich pod kraj hrncě;
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a když těsto upravichu,
hrnec kvasnic v ňe nalichu,
umiesivše jidu k stolu,
chtiece obědvati Spolu.
Žena pomeškavši vecě:
,,MuŽi, těsto kyrúti nechce;
musí viece kvasnic býti'
tož bude těsto kynúti...
A když po kvasnicě běžě,
přinesši i nali puol ďežě.
Po obědě pec zapálichu,
k válení sě připravichu.
ona vecě: ,,Muži, věz to'
kdyŽ budeš váleti těsto,
by toho nezapomínal,
žes tři krošě za mieru dal;
padesát koláčiev z toho
naváléš' nebudeť mnoho.
Jmáš v těstě kvasnic třetinu,
tiem vybéřeš vši jistinu
a jinéť v zisku ostane'
což koli potom ostane...
Když těch koláčiev napeku,
hned jě na město povleku;
ktož přijde kupovat k ňemu,
pekař bude řéci jemu:

,,Poďte sěm ke mně, ktož ráčí,
zdeť jsú najvěčší koláči'
slaní' dobřě upečeď
i na všem dobřě udění...
Desětkrát jím vrže vzhóru
řka: ,,Viz, kakť jmá pečenú kóru...
A ktož těch koláčiev kúpí'
každý na své hoře vztlpi.
Nejeden sprostný seďáček
kúpí za haléř koláček'
nevěda jeho nevěry;
uzÍiv ňem přěhrozné diery,
přěkrojě jej na dvě čiesti,
až by veň vložil tři pěsti.
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Také pekař sbožie dob1vá,
žeé své koláčě nadýmá.

55 Věz to, pekaři všelikn
že jmáš z toho hřiech veliký;
pro ty hubené kvasnicě
jsi otlúčen božieho lícě.
Pakli viec toho ostaneš,

60 tehdy sě jemu dostaneš,
s nímž v nebesiech přěbývajě
budeš sě věčně radujě.

t na duši l,epomní nepomyslí na duši _ 3 zlost zlý skutek - 8 dobudeš (kvasnic)
opatříš _ 9 napytluji prosiji - LL přimčě (od přimčieti) přidala _ 27 by abys _ 28 miera
měřice (dutá míra) _ 32 jistina kapitál vložený do obchodu _ 42 uděnl udělanl _ 5t čiesti
části - 57 hubený mizerný _ 58 otlúčen odloučen, vzdálen _ 59 ostaneš zanecháš

oLIŠcĚaoČBÁNU

Mezi satiru o konšelích a satiru o kovářích je v Hradeckém rukopise vsunuta bajka
o lišcě a o čbánu. Toto vsunutí mezi satiry je jistě jen nahoďlé, neboé se jím porušuje
organické seřazení satir o řemeslďcích. Baika se vyskynrie také v prozaické formě, ve
sbírkách kázá^1 (uz zde při exemplech str. 592) jako vysvětleuí vzniku přísloví ,,Dosti
té hry!.. Lze se domnívat, že ji básník (nedá se říci, zda je to tyž básník, který sloál
satiry) mohl znát také odtud, nejde-li o látku lidovou.

Liška jednú běhajíci'
iiesti sobě hledajíci'
uběže do jedněch pústek,
ano v nich jediný chrústek.
Vecě: ,,Pověz mi to, chrúste,
čie jsú toto chyšě pusté?..
on jiej tako otpovědě
řka: ,'Jázť sám nevědě;
teprv sem jedno přišelsěm'
nejmám nice činiti s tiem...
Liška počě sě točiti,
by mohla co uhoniti.
Točivši sě sěmo i tam
i uběže k pusrym kamnám.
A když sě v niestěji vtoči,
inhed v kamrrrích čbána zoči.

Vecě: ,,Dobrý večer, čbáne!
Kak sě jmáš, mój milý pane?..

10
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deckém rukopise vsunuta bajka
+"ď]í neboé se jím porušuie
o': l.k9 v prozaícké formě, ve
světleď vzniku přísloví,,Dosti
t ;e to týž básník, který sloál

Á'
iste,

Čban rsce nice nevecě
a ona vzemši jej na plece
potěšči sě s ním ven z pústek.
Tu ji potka onen chrústek;
vecě: ,,Liška' co to neseš,
Že nohami jedva pleteš?..
ona vecě: ,,Nesu čbána,
mého milostného pána...
Zdáše sě jiej nésti těŽek.
Vznesši jej na jeden břiežek
i pusti jej dolóv opak
řkúc: ''Jázť tobě učini tak...
Vecě: ''Pójďž dolóv, čbáne.
Těžeks mi nésti, mói pane!..
Čbán sě dolóv s hory pokoti,
liška sě po ňem běžiec upoti.
Vecě: ,,Čbáne, proě běŽíš prudcě?
Přěsaďš mi skóro srdce...
A když čbán na rovni bieše,
viec sě kotiti nemožieše.
Vecě liška: ,,Kde jdeš, čbáne?
Zdalts ustal, milý pane?
Pakli nechceš se mnú jíti'

iáz chci tobě učiniti'
že pójdeš se mnú bezděky,
kdež sě newátíš na věky...

Přivázavši čbán k uocÍlsu
vecě: ,,láz tě tam donesu,
budeš úpiti na své hoře
plavajě jako prosěd mořě...
A kdyŽ přiběže k stuclnici'
běda lišcě hubenici!
Mnieše oklamajíc čbána,
nalié sě oblúdi sama.
Vecě: ,,Čbáne, ké sě modlíš.
Zléhos umysle, že tiem ďíš...
ona nic nepomeškavši,
čbán k ocasu přivázavši,
vz|eze vzhóru na ohlubnici
i pusti čbána v studnici.
Vecě: ,,Když sě nechceš moďiti,
jáz tě musím utopiti...
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Čbán počě svrchu plavati.
Počě liška naň volati
řkúc ,,Čbáne, brzo viz o sobě,
jižé iest velmi zle o tobě.
Raz'ué, pokoř mi sě jedinú
a otpustímť vši wú vinu...
Čbánu lzě mluviti nebieše,
nebo z hlíny slepen bieše.
Tehdy sě liška rozhněvavši
čbána u vodu vrazivši,
vecě: ''Jižť sem dosti hověla tobě.
Cos uhonil, jměj to sobě...

Čbán sě počě zalévati,
vody sě veň nalévati,
lišky k sobě potáhati.
Liška sě počě ottáhati;
vecě liška: ,,Ne tal3 čbáne,
jázť špíleji' milý pane!..
Tehdy čbán počě bobtati,
hlúbe sě pohřižěvati.
Liška počě vždy volati
řkúc: ,,Běda, co mi sě chce sťáti?..
Vecě: ',Milý čbáne, opusť mi to
a jáz tobě slibuji to,
žeé nechci tobě škoďti.
Rač mě, nebožku, živiti!..
ona toho řéci netaže,
až ji čbán k sobě přitaže,
ona sě v studnici wže,
inhed ji čban na dno vtrŽe,
tu jiej neda viec vzniknúti,
musi bezděky utonúti.

Tak sě liška přěmúdřila'
svój Život marně ztratJ|a:
ot čbána z hlíny slepeného
zbyla liška života svého.

3 uběže vběhla; pústful pusté stavenl _ 4 chrústek brouk - 9 jedno jen _ 10 nice nic -
|5 niestějě pec; otoči sě vtez|a - 2L potěšči sě vlekla se - 28 břiežek vršek, stráň - 29
opak obtáceně' zpět _ 33 pokot; sá skutálel se - 36 přěsadiš schvátíš _ 38 kotiti sá kutá-
leti se - 40 ustal unavil se _ 43 bezděky proti své vůli _ 48 prosěd uprostřed _ 50 hube-
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_ 9 jedno jen - 10 nice túc -
|8 břiežek vršek, stráň - 29
schvátÍš _ 38 kotiti sá kutá-
prosěď uprostřed _ 5o hube-

nicě ubožačka - 51: domnÍvala se, že oklame džbán_ 52 naliť sě oblúdi hle, oklamďa se
.53 ké kéž _ 54 zléhos umysle (přech. přít.) usmyslil sis z1é' rozhodl ses pro zlou věc;
tiem dlíš s tím prodléváš _ 57 azleze vy|ez|a; ohlubnicě roubení - 65 raz,uť radím ti; 7e-
dinú jedtlktát_ 67: džbál nemohl mluviti _7L hověla povolovala, šetřila _ 72 uhonil
uhnal, učinil _ 76 ottdhati odtahovati _ 78 špíIeji žertuji _ 79 bobtati Žblunkati' bublati
_80 hlúbe sě pohřižěoati hlouběji se potápěti _ 86 nebožku žiuiti ubožačku nechati na
živu - 87- 88: sotva to dořekla, džbán ji přitáhl _ 89 z'lrže sá vrhla se _ 90 vtrže vtth|, vtáb|
- 9l wniknúti vyplynouti na povrch - 96 zbyla pozbyla

PoDKoNÍ l  ŽA l<

Podkoní a žák je jednou z neíznámějších satir starší české literatury, liší se však od
satir Hradeckého rukopisu tim, že její autor chce především pobaví6 naučeď, iež závětem
vyvozuje, slouží jen jako vnější rámec.

Skladba líčí spor dvou málo významných členů středověké společnosti, studen-
u (žáka) a panského sluhy' o to, čí stav je lepší. Podobné spory o přednost
savu vyskytují se i v latinské poesii, ale pravidelně ve spojení s motivem milostným: řeší
se otázka, který stav je vhodnější k lásce. V Podkoním a žáku není po erotické motivaci
ani stopy; jde tu prostě o hospodskou hádku dvou příslušníků různých povoláď' z nichž
každý vychvaluje svuj vlastní stav a tupí stav protivníkův. Při svém vychloubání si však
vede tak, Že se jeví ubohost ieho postavení často zřetelnějí než ve všech útocích od.
purcovych. V líčení nuzného Studentského Života používá autor někteqých motívů' běžných
u nás zvláště v latinských skladbách z konce 14. století, zejména v prozaic\ich i veršo-
vaných žebraqých listech, jimiž se studenti dovolávali soucitu a podpory zámožnějších
bližních. Není ostatně vyloučeno, že i podnět k své básni měl autor z latinské poesie. Ve
dvou rukopisech z tozbtani 14, a L5. stoleú je totiž u nás zapsána latinská báseň Videant,
qui nutriunt, která přímo popisuje život studentský a život panského služebníka a wzý-
vá &enáře, aby rozhoďi, který je bídnější. od české skladby se liší didaktickou tendencí
a aké tím, že tu oba hrdinové jsou bratři. Protože autor skladby Podkoní a žák
nedává do svého díla prvky poučné a moralisujíci,zaujimá vlastně postoj, kteý bychom
spíše očekávali tehdy od básníka píšícího latinsky.

Přihoďch se jednú k tomu,
kdež nalezech v jednom domu
právě také v túž hoďnu
dva' jenž přišla pohostinu,
ana sedíta na pivě.
Tu učiništa poctívě,
oba právě bez meškánie
dašta mi milé vítanie.
A já, přiblíživ se k nima'
posadich se mezi nima,
jakož často v krčmě byvá'
křičiec ,,Panj, nalí piva!..
Jechomé se v odplatu ctíti,
podávajíc sobě píti.

t
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15 Poslúchajte tuto právě,
poviemé vám o jich postavě.

Z těch jeden člověk bieše mladý;
nejmieše známě bradn
na němž sukně šerá, umlená,
a k tomu kukla zelená:
ta také zedrána bieše.
Mošnu na hrďe jmieše'
v niž by vložil, což mu třeba,
ÍIrním' že knihy' také chleba;
dešťky jmieše u pasu.
Jakž jej viděch při tom ěasu,
i jinú k tomu přípravú
vše bieše školskú postavú.

Druhý' ten se starší zdáše,
vždy sedě bradku súkáše,
na němž kabátec úzký' krátký'
a dosti zedrané šatky;
okasalý tak dvorně,
k tomué bieše obut v škorně:
tyť biechu drahně povetšely'
avšak okolo děr cely,
skrze něž viděti nohy.
A také bieše up'al ostrohy,
točenku maje na hlavě.
Tak' jakž jej sezřech právě,
iistěé mi se dvořák zdieše;
hřbelce za pasem jmějieše.

Ten mluvieše' hrdě sedě'
na své špice pyšně hledě,
řka: ,,Nenie v světě toho,
ani kto má zbožie tak mnoho,
bych chtěl jeho zbožie vzieti
a dvora se odpověděti.
Neb jest tu tolik utěšenie!
V světě ten jeden nenie,
když by dvořenie okusil,
věčně by dvořiti musil.
Ktož mi o lepšiem byďu praví'
každý se ve lži ostaví...
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Dotud mluvě usta truď,
až žáIra, na se vzbudi.
Ten mu k tomu odpovědě
a řka: ''Já to dobře vědě
a tomu já také věři,
že pált i také rytieři,
tié u dvora dobrú mají,
i bohatí' to já' znaji.
Ale nebožátka chudí!
Div' že se jim neosťudí
pro z1é byďo jich dvořenie,
neb již věčší psoťy nenie.
Tiť se chodiec psotú klonie.
A nad to pak vy, podkonie,
vy ze všech najhorší nrríte,
kromě že se v tom neznáte.
Byšte se chtěli poznati,
svú psotu popsati dáti,
coŽ vy jie máte' podkonie:
v světě věčšie psoty nenie,
než vy ji trpíte dobrovolně.
Ale naše byďo školnie'
toé já tobě pravím hole,
tué je ve všem pravá zvóle,
i od pitie i od jedenie,
v ničemž nedostatku nenie.
Myt netrpíme nikdy hladu.
Když jlž tovařišie sadú,
tué já dosáhna úkrucha,
nenie partéka tak sucha,
bych jie nerozmočil jíchú,
tiem lekuje svému břichu;
i budemy dobře syti.
K tomu máme dosti píti
pitie ctného do nerody.
Č.astokrát také vody
napijemy se pro zdravie,
neb jest velmi dobra hlavě.
Ba, od zttavý se mámy pyšně'
masa, kúr dosti přielišně _

toé jest na každé posviecenie,
v ničemž nedostatka nenie:

ho,
:ti
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když to koli u nás bývá'
mámy přieliš dosti piva.
Ale vám miesto sniedanie
dadie políček za ranie.
Však ste jedno za ranie syti,
bývajíce vždycky biti.
JV[iesto jedenie oběda
kýevá rána přisedá...

A když žák přesta mluvenie,
dvořák vece: ,,Toho nenie!..
okřiče se naň hněvívě
a řka: ,,Žáku, rúuvíš křívě,
bychom byli hladoviti
u dvora a kyjem biti.
Ach' přehubená partéko,
i co jest tobě řeči této
o nrís mluviti třeba,
sám nejsa nikdy syt chleba?
Co dobrého do vás, žáci?
Však ste vy hubení žebráci,
jenž tečete dóm od domu,
hekajíce a chtiece tomu,
by vám dali jíchy mastné.
Auvech, vaše byďo strastné!
Tué vám dadie partéku režnú
a s tiem vás pesky vyženú.
Pakli již na vaše ščestie
vám daďe v některém miestě
jíchy nemastné a málo,
vei, kak se vám dobře stalo!
Již se vše zdálo po vóli.
S tiem pak běžíte do školy,
a to s velmi dobrú myslí,
mniec, byšte na hody přišli.
Tuť vás pak starší om1ýtie,
i chléb i jíchu vám vzchytie
a to všecko zjedie sami.
Jmúé se vás bíti metlami,
budúé se nad vámi mstíti
hě'y, nejsúc dobře syti.

r25
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Ach, toé vám psota nehovie!
Slýchalé sem dávné příslovie,
Žď Žát<óm draho vařenie.
Protož ty nechaj svářenie
se mnú, nebť já také vědě
praviti o vašiej biedě'
coŽ vy jie máte' žáci,
Ale my, panici dvořáci,
když j'ž' za stolem sedem,
inhed na se lúčiemy chlebem.
Myt nic nešetřímy toho,
neb ho m,ímy přieliš mnoho.
Tué nám dadie jiesti dosti.
Pakliže pro jiné hosti
nás kuchaři zapomanú,
inhed já od stola vstanu
i běžím tam sám k kuchyni:
daďeé mi dosti zvěřiny -
pakli nenie, ale kaše.
Toť jest vše útěcha naše,
žeé jí ukyďá druh druha
a tudy nás mine túha.
Někdy se vladař v mě vpeří
a mě svú holí udeří
v pleci nebo v hlavu ranú.
Inhed já odběhnu v stranu'
tohoé nikakž nenechaii,
od mateřeé mu nalaji;
kromě leč by byla hlucha'
tožť jiej nepovzď u ucha.
Když pak bude po večeři,
coŽ nás koli dvorské sběři,
béřemy se dolóv s hradu
a netrpiece v ničemž hladu.
A.'y, žáci nebožátka!
Ach, že vás jest vaše matka
těžce nosivši v Životě
přirodila k takéj psotě!

Já se tomu velmi ďvi,
že ste jedno bitím žívi.
Však vás za obyčej tepú'
jednak lrurcují, jednak svleku,
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vymyšlujíc muky nové,
o vy kaziec metly březové...

Netaže toho dořéci,
Žák se chtieše hněvy vztéci
a řka: ,,Vy, podkoní hubení,
však ste vy tak zahubeni!
U vás isú zakrsaly kosti'
pro psotu nemohúc rósti.
KdyŽs mne nechtěl zbaviti,
jiŽ chci z knih o tom praviti,
což já o vás psáno mám.
Když jeden iel cestú sám,
hodného pacholka ptaje,
podkonie sobě nemaje,
tué se jemu črt pokázal,
inhed mu se přikázal
i služilmu k jeho vóli.
Což jedno rozkázal koli'
v tom nikdy nebyl rozpačen,
avšak často za vrch vláčen.
To on všecko trpěl míle
aŽprávě do jedné chvíle,
kdyŽ se tak povětřie zruď,
hroznú slotu s deščem zbudi,
o němž jest strach pověděti.
Ščastný, ktož mohl useděti
toho nečasu pod střechú.
Črtu nebieše do smiechu,
ano s něho šaty berú,
kuklu i plášč s hrdla derú
poďé obyěeje i práva'
jako se i dnes třepačkám stává.
opět vše téhož času
slunce pokáza svú krásu,
pusti svój poprslek jasný;
by čas horký velmi krásný.
Tuž panoše každý zvlášče
pacholku podává plášče
a plášč mokr a pln dešče!
Tué se tepruv črtu stešče.
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I zjevi Se pánu svému
a takto povědě jemu:

,Tutoé mého byďa nenie'
berué, pane' odpuščenie.
Jižé sem dobře zkusil toho,
žet maji zlého byďa mnoho
třepačky; kudyž se obrátie,
vždycky v psotě chvíli krátie..
Viece mluviti nerodě,
inhed se kamosi podě.
Vyprnu se jim všem z očí,
|edne že se vicher zatoči. _

Čim ty se pak chceš chlubiti?
vidíš' že črt nechtěl třepačkú býti.
Toé jest dosti znamenie,
že horšieho byďa nenie,
než vy je máte, třepačky.
Ale já' když sedím s žáčkn
toť bez chlúby chci pověděti,
tué sú mnohé městské děti,
jenŽ jsú také pod mú stráží.
Tyť iá všecky metlú káži
a sám se pak bitie zhojím.
V svátek se jeho nic nebojím.
A když přijde čas postný,
mně vděčný a velmi radostný,
o němž jest ďúhé pravenie,
co mám tehdy utěšenie!
Když já již budu na poli,
ano všecko po méj vóli'
neviem nic o chudobě,
sem sám dobrovolen sobě.
Jakž koli přídu ke vsi,
inhed bojuji se psy,
an každý preč běží, sko!'í,
ajájej ranil svú holí.
Jakž mě náhle sedlky zočie,
inhed ke mně přiskočie;
neučinieť k tomu léně,
padnú na svoji koleně,
mé obrázky celují
a mě dařiti slibují,

itává.
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tepúce se v prsi náramně,
tiežíc, co bych ráčil, na mně.
lá jíe za vajce poproši,
anaé inhed běží k koši'
i po všech se hřadách zplazí
a kde které hruezdo z|azi,
ve všech kútiech píině hledá'
mněé vždy prázdnu jíti nedá.
Pak odtad pójdu s radostí
a nabrav iiž vajec dosti.
A kdeŽ se naměte slepice,
hus neb která kačice,
když já ji popadnu koli'
tej jest vždy jíti do školy.
A sedlák se chce hořem vztéci,
však mi nesmie nice řéci -
aní protivného slova,
boje se póhonu do Pasova.
My žáci a také kněžie,
kamž koli po světě běžie,
toé, vedě, malá věc nenie,
nebojíme se oběšenie.
Ale vy, hubené panošl'y,
vy nejste bezpečni trošky;
vy strachy zdrástíte kčici,
jedúc mimo šibenici.
Vám se třeba ohlédať
a před sebú se žehnati,
neb jest pílně třeba toho...

Dvořák se rozhněva z toho
a řka: ,,Mizero nevlídná,
k čemu tobě ta řeč nesklidná?
Však ty za pléšku nestojíš,
nebs huben, rnetly se bojíš
a jsi žív na světě sotně,
obcházeje se robotně.
Ty se robotně obchodíš
a k tomu v zlých šatech chodíš;
ale toé hanba nenie v školském běhu.
Kterak pak o tvém noclehu?

342



mě.

azi

:dá,
3dá.
t

Ty ležeš na kamnách nynie,
ale až bude ondy zimě,
inhed se o to s tebú svadie
a na kamnať viec nedadie.
Ješče buď tobě blaze,
dadie-liť léci na podlaze.
Tu ležíš dosti neměkce,
zimú se třasa a zuby ščekce.
A k tomu vstánie rané!
Když se pak na tě dostane
vše školská pracná třieda,
tepruv tobě bude běda.
Když ty jř dieš' že prost budeš,
toho nikoli nezbudeš.
Tu tobě vše zpósobiti,
školu mésti i ztopiti,
ničehož nic neminúti.
A kde pak odpočinúti
a lébaje velmi wrdě?
Ale jáť se mám od toho hrdě.
By ty vidělmú posteli,
kd}'ž iá sobě slámy nasteli!
Tuť já ležím v pokoji.
Gstokrát také pospím v hnoií;
toho já nečiním pro iíné,
kromě kdyžé deščem zmoknu jediné,
aby mé rúcho zsechlo k jitru.
Toé já vstana pěkně vytru'
aby na mně stálo čístě.
Toť já tobě pravi jístě,
žeé se mne chlapi velmi boiie,
kadyž chodie nebo stojie,
pokorněé mi se klanějí,
vežde: ,Vítaj, paniče!. dějí.
Seďácié přede mnú sršie
i také slepice pršieo
s nimiž iá mám hroznú útěchu:
kteréŽ dosáhnu do měchu,
tať se viec nepozná zase,
sniemť ji s tovařiši v kvase.
Toé také pravi neskrytě,
žeť nemám péče na bitie.

ztéci'
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Na tomé bych mohl přisieci,
že v tomto celém měsieci
nejsem iá bit pro mú vinu,
kromě vyjmúc iedinu'
leč kdy z klamu po hlavici,
neb za wch, nebo po líci.
V tom já nice pána nevini,
neb on to vše z klamu činí.
Mám pána po všiei svéj vóli'
dáé mi' což poprosím koli;
máť mi nový kabát dati,
netáhneé ieho jedne zedrati.
CoŽ mi se pak nedostává,
když mi jedno hlava zdráva?
však iiž netrpím psoty viece.
Ale však, pravdu praviece,
já z mladu na svéj hlavici
nosil sem těžkú přielbici'
doniž sem rynéřem byl.
Ale již sem iá té psoty zbyl.
V tomé se pochlubiti mohu
a z toho děkuji bohu,
žeé sem tak velmi povýšen,
všem žákóm mohu býti pyšen.
Sám však znamenai cti této:
sem podkoním sedmé léto
a k tomu rrám dobrú náději
a to iístě řéci směji:
netábneé mój pán ďuhóv zbyti'
měť chce střelcem učiniti.
Pakť neponesu tlumoka,
ano samostřiel u boka
a k tomu sukně ěistá,
na niejŽ haklíkóv na tři sta.
KdeŽ budu v neznámém kraji,
měé vežde za pána maji.
Protož, hubený sagitáři'
i kacíť sú woji sváři?
Proti mně viec neroď mluviti,
nebť jest věčně ve psí b1ti.
Vám iest přisúzena psota'
byšte ji měli do života...
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Žáku to bieše protívno.
Vece: ,,Jest mi velmi dívno,
hrdú řeč slyše od tebe.
I zda sám již neznáš sebe?
Vn třepaěky nebožátka,
toť vám nikdy nenie svátka.
Všaks ty hubená satrapa!
Čím chceš lepší b1ti chlapa,
na každý den hnój kydaje
k lepšiemu čáky nemaje?
Ty se nevrovnáš žáku'
neb my mámy lepší čáku'
ne jako r,y, chlapi hlúpí.
Z žákóvt byvají biskupi'
komuž toho bóh popřeje,
v němž jest má dobrá náděje.
Prodlí-iiť mi bóh zdravie,
až bude o světiem Václavě,
ještoé již daleko nenie,
přijmuť já prvé svěcenie.
Inhed sobě pleš proholi,
a kto mi překazí koli,
tomué bude nelze zbýti,
vždyť mu jest pohnánu býti.
Zaplatit mi to dosti draze,
pojieť se mnú calet v Praze.
Což mi pak bude škoditi,
když já iiž budu choditi
hrdě v mešném rúše zlatém,

isa knězem neb prelátem,
když já budu v kostele,
a ty stojíš jako tele
v svém zedraném rúše letně,
na mě smieš hleděti setně?
Protož, nebožtíku lichý'
razié to: ostavuj se pýchy
a se mnú nechaj svářenie.
Však vidíš' že statka nenie.
}eščeé nad to věrně pravi:
chceš-li proďenie svému zdravl,
nebudiž viec dvořskú chasú -

tak snad prodlíš svého času.

- zvčtšeno)
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Jinak zhyneš na životě,
nebé nenie konce vašiej psotě,
anižé jesti lepšie čáka.
Protož razi, u seďáka
přistati v dobréj dědině'
zda tě tady psota mine.
Tu tepa v hlavu pšenici
obráníš se šibenici...

A když žák svú řeč vylíči'
dvořák se inhed vztýěi,
hněvivě naň třasa hlavú,
hroze jemu rukú pravú
řka: ,,Jižť nepřezřím toho déle'
byé pak bylo i v kostele.
Mluvíš na mě, ještoé nenie.
Izdajtž úfáš v své svěcenie?
Dřiev než dočakáš pleše'
budeš ty utopen v měše,
jakož se i jiným děje.
I v tom-li iest wá náděje?
Dřiev než ty budeš prelátem,
spieše ješče budeš katem,
neb najviec biřici' kati'
vše bývaií literáti.
Téhož ty také nezbudeš,
po maléj chvíli katem budeš.
Ješěeé věrně razi tobě:
přizři, již jest čas, o sobě,
a já s dobrých lidí pomocí
řemeslaé chci dopomoci.
Tudy něčso psoty pozbudeš
a potom oběšen budeš...

To řek, ruku naň opřeže
a žák ho k sobě za vrch doseže,
k tomu je| v hlavu udeři.
Tak se druh v druha vpeři
za vrch tak nelítostívě,
druh druhu hlavu Kívě.
K tomu pohlavci suší
pleskají okolo uší.

470

475

49

L přihodich se naho'

5 ana sedíta (duál) iak
čali isme; a odplatu vzá

18 zntžmě znateln|

bulky _ 27 přípraaú oc

32 šatky pejorativ

ském způsobu, pěkně -

up, al pÍipja|-39 točenl

(na koně)
44 na saé špice pyš

zabnutými špičkami t

5L- 52 dooř enie, drsořiti

se ostazlí zůstane ve lž
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mají se dobře-64neos
baií - 69: vy se máte

kdybyste _ 77 hole př

usednou _ 83 úkruch

89 do nerodg do nevo'
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)sotě'

l déle,

)

Emt

líči,

nie?

Tak zaroveň bez rozpači
druh druha pod se tlaěí;
hrozný hřmet jde o podlahu'

470 i sen i on búchá hlavú,
nepoddada se druh druhu.
Rvášta se chvíli tak ďúhú,
drúce sobě usta rózno,
až mě by hleděti hrozrro.

475 Nechtě se ďvati tomu'
brach se preě z toho domu,
ana se za vrch vláčíta.
Rujtaž se, dokud ráčíta!

Toť iest krčemná příhoda,
480 neb se pivo pie, a ne voda.

Dnes, ktoŽ rád do krčmy chodí,
častokrát se iemu přihoď'
Žet zvie příhody někaké
a k tomu noviny také.

, 485 Mnohémué se tak zračí,
najviec, ktož se tam omračí,
žet má doma co praviti.
Avšak se je lépe zbaviti
a v noci, jakŽ čas jest, spáti,

49o a doma novin dočakati.
L přihodich se nahoďl jsem se _ 4 jenž přišla pohostinu (duál) kteří přišli iako hosté -

5 ana sedíta (duál) iak sedÍ _ 6 poctíoě slušně, zdvořile _ t3 jechomť se jali jsme se' za.
čali isme; o odplatu vzáiemně _ t6 postaoa podoba, osoba

18 zndmě znatelně _ |9 urnlenti uválená, odřená _2o huhla kápě - 25 dešťky ta-
bulky _ 27 přípraoú oděďm, wýstrojí - 28: ve všem byl studentského zevnějšku

32 šathy pejorativní zdrobnělina od šaty _33 okasalý vysuojený; daorně po dvor-
ském způsobu, pěkně _ 34 šhorně koŽená obuv - 35 drahně pol.letšely značně sešlé - 38
up'al připjal _ 39 točenha vysoký biret - 4L doořtik dvorský služebnÍk _ 42 hřbelce hřeblo
(na koně)

44 na srlé špice pyšně hledě poď|e středověké módy byly škorně zakončeny dlouhými
zahnutými špičkami (t. zv. nosy) _ 47 zbožie majetek _ 48 odpot:ěděti se odříci se _

5L-52 doořenie, dpořiti sluŽba u dvora, sloužiti u dvora _ 53 bydlo Život, stav _ 54 ve lži
se ostaaí zůstane ve lži

55 trudi namáhal _ 56 na se zszbudi na sebe upozornil _ 58 aědě vím _ 61 dobrú tnají
mají se dobře-64neostudí se jirn neomrzí je_66 psotabida_67z ti sepřichůzibídouohý.
bají - 69: vy se máte ze všech nejhůře _ 70: až na to, Že si to neuvědomujete _ 7L byšte
kdybyste - 77 hole přímo, bez obalu _ 79 od pitie v pit| _ 82 tozlařišie druhové; sadú
usednou _ 83 úkruch krajíc chleba _ 84 partéka krajíc chleba - 86 lekuje léče' lahodě _

89 do nerody do nevole, aŽ se nám nechce _ I0o dadie ďaj1; za ranie tátto _ L04 kyieori
rána rána kyjem

leš.

eš

:
tceža
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l|L přehubend přeubohá _ IL7 tečete běháte - L2L režný žitný _ |22 pesky jako psa - l24
dadie daj|_ L26 aej h|e _ L27 zdálo se stalo se - 130: myslíce si, Že přijdete na hody -
L3t omýtie oberou _ I32 tlzchytle seberou - L36 nejsúc protoŽe nejsou _ L4o sodřenie
vády' hádky _ L46 lúčiemy házíme - |55 ale aspoň - L57 ukydd poÍtázl _ L58 nds mine
túha opustl nás tesknost _ 159: někdy se správce do mne pustí - 164: vynadám iemu
i jeho rodu _ L65 hromě leč |eda že _ t66 nepoozní nezazn1 _ L68 sběř čeládka - 176
jedno jenom, pouze _ L77 za obyčej jako ze zvyku - l80 o oy o vás

|8L netaže dořéci sotva dořekl _ l84 zahubeni vy|tttbl;I _ L87 zbaairr nechati
s pokoiem _L9L ptaje hledaje; pacholek čeledín _L94 přikázal se vstoupil do sluŽby-
L97 nebyl rozpačen nebyl na rozpacích, neváhal _ I98 za zsrch za vlasy - 20L zrudi se
zakalilo' zamračilo se -207 anokdyž oni_2Lo třepačhahadt (zde jako nadávka) _2L8 stešče
se mu začne si stýskat _ 2L9 zjexi se zjevil se _ 222 beru odpuščenie loučím se _ 227 neroťlě
nechtěje _ 228: tned se kamsi poděl - 229 ayprnu se zmize! _ 230 jedne jen _ 240 hdži
trestám - 24I zhojím se vynahradím si _ 243 čas postný postní doba _ 245 praoenie vypta.
vovánÍ _ 25o., isem sám sqým pánem _253 skoli skučÍ _ 255 zočíe spatřÍ _ 257 léně|eru.
vě - 258 na sooji holeně (ďuá|) na svá kolena _ 260 dařiti obdarovati - 262 tiežíc tážíce se -
27L naměte se namátne se _ 278 póhon soudn1 obsílka; do Pasoaa slovnt hříčka se rče.
ln1m jtti za pasy zápasiti _ 28L oedě věru _ 283 panošky dvorští služebďčkové _ 284
rrošŘy trochu - 285: strachem se vám zjeŽí kštice

292 neshlidná popuďivá _ 293 za pléšku nestojíš nestojíš za řeé (pléška pampeliška)
_ 295 sotně sotva - 296:. živě se namáhavě _ 30| ležeš lehneš .i _ 302z aŽ nastane zima -
306léci lehnouti si _308 ščekce dtkotaje_3ll pracnó třieda střIda, střldání v práci
- 3L4 nezbudeš nezbavlš se - 3l5 zpósobiti vykonati _ 3L9 léhaje když léháš _ 32| b1l
oiděl kdybys viděl - 325 pro jiné z jiného důvodu _ 33| chlapi poddaní sedláci - 335
sršl.e prchají _ 336 pršie prchajt _ 339 tať se nepozná s tou je konec - 340 kvas hodování
_ 342 nemdm péče nedbám _ 347 klaln žert _ 354:. jen co iej roztr|tá _ 358 prazldu praoiece
jen co je pravda -36L doniž dokud; rynéř s|uha, který nosí pánovi meč-362 zbyl zbavil
se - 371: jakmile se můi pán zbaví dluhů - 372 střelec lučištník _ 374 samostřiel kuše -
376 haklih háček - 379 sagittiř lučištník (zde přezďvka) _ 380 sorÍřl spory - 38L neroď
mluoiti nemluv

39L satrapa dvorský služebník _ 40t prodlí-li dopřeie-li _ 402 o soětiem o svatém -
_ 4o3 ještoť což_405 proholi vyholím si (tonsuru) _ 4o7., ten' neujde tomu _ 408: vŽdyť
bude soudně stíhán - 4Io pojieť poili calta druh pečiva (narážka na Celetnou ulici,
kde se prodávaly calty; byl tam však také soud pro spoÍy mezi členy university a laiky)
_ 4|7 letně nuzně (ironicky; pův. krásně) _ 4|8 setně sotva - 4|9 nebožtlka nebožáku
_ 42o raziť raďm; ostaouj se zanech, varuj se _ 423 gěrně poctivě' ptavdivě _ 424l
chceš-li prodlouŽit své zdraví _ 43L přistari přihlásiti se, dostati se _ 434 obrdniš se
ubráníš se

435 aylíči vypověděl _ 439 nepřezřítn nepřeh|édnu, neprominl- 443 doěaktiš pleše
dočkáš se tonsury _ 444 budeš ty utopen o měše: v tomto verši bývala viděna naráŽka na
utopeď Jana Nepomuckého (zbyečně, protože podobný trest býval běžný dřívc
i později) _ 450 oše vůbec; litertiti studovaní |idé _ 454 přizři o soóá postarej se o sebe

459 opřeže napřáhl -46o doseže dosáhl _ 462.,tak si vjeli navzáiem do vlasů -4ó7
bez rozpači bez váhání _ 469 hřmet hřmot - 470 sen ter' - 472 tzltÍšta se (duál) rvali se
_ 474:, až mně bylo hrůza ďvat se na to _ 477.. zatlm co se oni vláčeli za v|asy _ 478
rujtaž se rvěte se

480 pie pije - 485 zrači se ukáže se, udá se _ 486 ornrači se zdržL se do soumraku,
do tmy - 488 zbaviti se vyhnouti se romu

Soár oody s oínem |Í
latinským, které isou dolc
kdo z óbou je lepší a potř
verše 185 - počne víno s1

vá theologických dťrkazů.
probudí se mistr' kter'ý se
itran ukončí kompromisel
nosti. - Tak se Svár neut
a žák, kterou připomíná
chrízí sice ve Sváru k iak
kompromisní a přináší ie
suaí není tedy spor doře
ním tak nápadných a pot

obě tyto skladby mohli pi

( Safu aodY s oinem
ntiřům různých společens
o účinku požiatini uody n
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n! žitný - |22 pesky jako psa _ |24
lysllce si, že přijdete na hody _
c protože nejsou _ 14o sudřenie
i7 ukydd pobázl _ L58 nds mine
mepustí - 164: vynadám jemu
ezazrú _ t68 sběř čeládka - 176
c o o y o v á s
vyhublí _ 187 zbaz;iri nechati

,řikázal se vstoupil do sluŽby _
za ztrch za vlasy - 20! zrudi se
ir (zde jako nadávka) - 21 8 stešěe
lpuščenie loučím se _ 227 nerodě
ize| - 230 jedne jen _ 24o hdži
lstní doba _ 245 praaenie vypra.
255 zočie spatří - 257 léně|eni-

bdarovati - 262 tiežíc táŽíce se -
do Pasoua slovní hřlčka se rče-
y dvorští služebďčkové _ 284

:ojÍš za řeč @léška pampeliška)
neš i _ 302:. až nastane zima _
třieda stř1da' střídání v práci
||9 léhaje kdyŽ téháš - 32| by
I chlapi poddaní sedláci _ 335
t je konec _ 34o kz:as hodování
lj toztthá _ 358 praodu praoiece
ú pánovi meč _ 362 zbyl zbavi|
tčištník _ 374 samostřiel kuše -
- 380 sodři spory - 38I neroď

e-|i- 402 o szlětiem o svatém _
l ten neujde tomu - 408: vždvť
r (narážka na Celetnou ulici,
mezi členy univetsity a laiky)
tva _ 4l9 nebožtiku neboŽáku
ěrně poctivě, pravdivě _ 424
se' dostati se _ 434 obrtiníš se

'eprominu _ 443 doěaktiš pleše
'erši bývala viděna naráŽka na
ný trest býval běŽný dřÍvc
řizři o sobě postarej se o sebe
vjeli navzájem do vlasů _ 467
- 472 rpdšta se (duál) rvali se
se oni vláčeli za v|asy _ 478

račí se zdtž| se do soumraku,

sVÁR voDY s  VÍNEM
Srlár oody s Oínefn ie rozpustilá alegorická satira družící se k podobným skladbám

latinským, které jsou doloženy již od |2. století. Thematem ie hádka vody s vínem o to'
kdo z obou je lepší a potřebnější. Každá strana napřed vykládá své přednosti a pak _ od
verše 185 - počne víno spílati vodě; voda je spíše v obraně' hájí se věcněji, nespílá, použí-
vá theologick1ých důkazů. Kdý konečně, vyprovokována, uvede křiklavější příklad (Lota),
probudí se místr' kteqise opil a vidél celou hádku vesnu'a spornažádostobousvářících
stran ukončí kompromisem: světu je třeba obou, neboť obě maií své pevné místo ve společ-
nosti. - Tak se Svár neutrálním poměrem k sociálnímu řádu připojuje k satiře Podkoní
a žák, kterou připomíná i tím, že jde o skladbu rámcovou. Na rozdíl od Podkoďho do.
chází sice ve sváru k jakémusi řešení sporu, ale není to vítězswí jedné strany, řešení je
kompromisní a přináší je osoba třetí, která byla z počátku jen ďvákem; s hleďska obou
stran není tedy spor dořešen ani zde. V podrobnostech není však mezí Svárem a Podko.
ním tak nápadných a podstatných shod a podobností, které by stačily k tomu, abychom
obě grto skladby mohli přisoudit jednomu autoru.

( Szldr aody s aínem je uzleden humornou promluaou autora k posluchaěůrn nebo čte-
ndřům různých společenských zlrsteo, v níž skladatel předesílá z'llastnímu sporu r:ýklady
o účinku požíaání oody nebo úna.)

Tu t o  v oda  bude  h aněna  od  v ína

Mistr svatého Písma jeden
z SqÍ vóle byl jest nezbeden;
povoli sobě jednú v tej lakotě,
ažť se umdli na svém Životě:

s jedl krmí lahodných mnoho,
k tomu Se opie vínem z toho,
až sebú nic již nevládnieše,
protož nevěděl, což sám bieše;
tehdáŽ ho tovařišie jeho

lo odejdu jakžto umrlého.
V tej otrapě jemu se zdáše,
Žet jej anjel pěstováše,
a nesieše jej v třetie nebe,
anť bieše právě jakžto bez sebe.

15 Tué jest tainé věci viděl'
potom svým bratřím pověděl,
řka: ,,Viděch boha na výsosti,
sedícieho v své velebnosti;
tohoť velmi pílně patřich'

20 až se strachy vešken třasiech,
co toto bude nebo má býti'
zdaliť chtieše súd tu býti.
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Voda s vínem se svaďly,
proti sobě se zasaďly,
protož voda velmi víno hanieše,
dobře hrze nežli víno býti chtieše.
A tak se velmi spolu haniechu,
aŽ bieše podobno k smiechu.
Vodať se chváli iiž počátkem:
,Protož tiem velebn}ím ostatkem,.
řkúc, ,nenie oheň, země, vietr a voda?
Nebo to čwero jest světu zploda,
jimižto veškeren svět žív iest,
protoŽ toho voda jmá čest..
Chváléci se násilně tiem,
žeť jest stvořena bohem samým,
duchem svatým počištěna bieše,
nebo se nad ní před věkem vznášieše;
a že jest stvořena na počátce
všeho světa, řkúc na krátce,
z tohoé jest chtěla mieti chválu'
dobře nad víno nemalú.

V íno  v odě  odpov i e d á
a  p l o t i  s o b ě  m l u v i t i  n ed á

Víno k tomu odpovědě,
potom vodě tak povědě:

45 'obyčej tento lidé mají,
žeé mě mnozí rádt poživají;
kdyŽ kto chce z nich hody činiti'
žeé mnohý k tomu vína musí dobyti;
a žeť napřed dadie pitie splostněiší'

50 a potom pak po něm lahodnější:
též buoh milý chtělť tě napřed dáti
tomuto světu tebe požívati;
protož nrne potom' lahodnějšie'
k tomu pitie ušlechtilejšie'

55 byé všichni hřiešníci pili'
potom tiern chutnější byli..

(Voda odpozlídá ddle ,,bez sttldtl,, aínu, oíno zase mó srsoje námitky, a tak se oyměnl
řečníci ještě osmkrtit; konečně:)
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ranieše,
ti chtieše.
iechu,
chu.
kem:
statkemr'
vietr a voda?
zploda,

jest,
t.'

amým,
r bieše,
m vznášieše;
tce
]€r

hválu,

i e d á
i  n edá

i;
'činiti,

usí dobyti;
trostnější,
lnější:
lřed dáti

.ějšie'

ž sl:oje ntimitky, a

Voda  odpov i e d á  a  k one c  s  v í nem  číní

Vodaé vece: ,Nemluv toho,
styd se' víno, skutku zlého;
nebo se otec Noe opil z tebe,
ažptávě sám již nečil sebe;
protož ležal tak rozmetav se'
neřádně velmi odkryv se.
Tehda jeho syn smál se tomu'
přiveď jiné bratřie k tomu,
maje za z1é otci toho svému;
pak jiný bratr přikrylhanbu iemu.
Pro tě na svět přišel zlý rod'
když Lot opil se tebú i vydal plod;
opiv se Lot, vlastnie dcery

70 své vlastnie učinilmatery:
protož zlý skutek z tebe pocházie,
na jich zbytku lidem vzcházie..

Tu t o  m i s t r  p ř i še l  s ám  k  s obě ,
z e  s n a  s e  p r obud i v  j a k o  r o b ě

K tomu mistr tento, ienž se opil,
bez meškánie se vzhuoru vzchopil.

75 Protož jeho oba spolu poěesta prositi,
zdaliť by je mohlsmieřiti;
nebo se voda trháše,
a mistr toho se již báše'
proto' aby se nestala škoda'

80 aé by nezabila vína voda:
potom by snad nemělco mistr píti'
tehda chtieše toto rád staviti;
nebé jest vody viece na tom světě
nežli vína, toť vie malé ďetě.

85 Protož se voda na to trháše,
nebo sobě dobře úfaše;
víno pak zrnaté bieše,
jednoé se tomu smějieše.

Tu t o  m i s t r  mě l  myš l en i e  k  t omu '
ab y  n epo ch l e bova l  n i k omu

Veceé mistr tento tak stoje:
90 'Bylaé by toto hanba moje,

tak se oymění
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byt se co mezi vámi zlého stalo;
přeslyšta mě velmi miílo,
chciť se k tomu přimluviti,
toť vám nebude nic škoďti,
proto, abyšte se vjece nevadili,
k tomu sobě rádi slúžiii,
potom svoji přátelé byli
takež jakož kdy dřéve milí.
Chciť toto vzieti v ruce sám,
mluviti vám již o tom nedám..

oba své řeči přestasta,
k tomu jemu vše v ruce poručista.
Mistr takto mezi nimi stoje
vece: 'Slyšta, pány moje,

l05 jlž já také povědě vám
to, což najlepšieho viem k vám:
pán buot5 ješto všechno stvořil,
vodu, víno k tomu jest zpósobil,
dal jest vodu byďu světskému

ll0 a vínoť jest dal duchovniemu.
Toto obé jest božie vzplozenie,
iestiť kniežecieho urozenie:
nebo duchovní stav bez světského,
k tomu světský bez duchovnieho,

l15 sám jeden stav nemóže státi'
aruŽ pánu bohu chvály vzďái.
Jeden bez druhého státi nemuož,
toé kaŽdý věděti muož:
mše bez vína nemóže býti,

|2o vodyt jest také k vínu vždy přiliti;
neboé jest toto sám buoh ustavil,
ktož jest pak ten, ješto by to stavil,
nebo zbořil takú vieru naši?
Byl by podoben k Jidáši.

Tu t o  m i s t r  c h c e  p r a vdu  po v ědě t i ,
p r o t ož  r ač t ež  po s lúcha t i  c h t i e t i

L25 Vodyé jest světu potřeba'
potom vína také třeba;

13(

T3:

L4

2 z soý oóle byl
obžerství, žádostivos
druhové _ lo ho odt
ho v náručí - L3 třetl
třetím nebi bylo sídl
sobě - 26 hrze brděj,
(vazba podle smyslu
podle Gea. L,2 - 38

48.49 žeť vztal
53: proto (dal poŽí.
vodě) _ 56 chutnější1

58 styď se zlého
o sobě _ 6L rozmeta
ohanbí - 68 Lot (znr
byv opojen syými d
potomci Ammonovi
zlý rod) - 72 zbyteh
- 82 staaiti zastaviti -

vyslechněte _98 take'
Lo4 slyšta, pány moj.
lLt ozplozenie ýp|c

23 . Výbor z česlré litera
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lďli

r stalo;

)ručista.
3

tského,
nieho,
t9

iri.
nuož'

přiliti;
ravil,
) stavil,

) v ě  d ě  t i '
c h t i e t i

protož oba sta jiŽ dobrého rodu'
nebuďtaž sobě na tu škodu.
PomáhajŽ pak jeden druhému'
z|lbita se oba pánu svému'
jenž vás sem mezi ny poslal'
tomuto světu k požitku dal.
Nehněvaitež viece sebe;
dokudž iest země i nebe,

|35 dotud mezi vámi příměří ukládám
túto mocí, ještoť od vás mám.
Mluvtež dobré vždy o sobě,
nemajíce závisti viece k sobě,
nečiňte sobě v tom škody,

14o ktož pije viece vína nežli vody:
nebo ktoŽ chce viece vody píti'
snad nemá vína čím platiti;
protož poručtaž toto spolu bohu,
ať lidé pijí, cožť koli mohú..

2 z soý aóle byl jest nezbeden ze svévole si vedl nevázalé _ 3 lahota nenasytnost'
obžerství, Žádostivost iídla _ 4l až jeho tělo zemdlelo _ 6 opie se opil se - 9 tovařišie
druhové - Lo ho odejdu odeš|i od něho _ LL otrapa omámení _ 12 jej pěstozltiše dtže|
ho v náručí _ 13 třetie nebe: středověci theologové tozeznávali trojí nebe; v neivyšším,
třetím nebi bylo sídlo svatých a viděnt Boha - t4 anť a on ... _ 24z postavily se proti

sobě-26 hrze htději-3O ostatkem základem _32 zploda zp|ozetú_33 jitnižto čLmž
(vazba podle smyslu: vztahuje se na ,,čtveto,,)_35 ndsilně velice' náramně _37-38..

poďe Gen. L'2 _ 38 nebo nebot
48.49 žeť vztahuje se na,,obyčej.. (mají ten obyčei' že.,.) _49: Jan 2'|o_

53: proto (dal požívati) mne, které jsem lahodnější' teprve potom (t. í.po tobě' po

vodě) - 56 chutnější lepší mysli
58 styď se zlého skutku za z1ý skutek - 59: Gen. 9,2L _ 60 nečil sebe necítil, nevěděl

o sobě _ 6L rozmetaa se rozvaliv se, roztáhnuv se - 62 neřddně nenáležitě - 66 hanba
ohanbí _ 68 Lot (známý z bible sqim zachráněním ze Sodomy - sfov. Genese kap. 19)
byv opojen svými dvěma dcerami, spal s nimi a měl s nimi syny Moaba a Ammona;
potomci Ammonovi (Ammonité) byli v nepřátelství s Israelity a bojovali s nimi (proto

z1ý rod) _ 72 zbyteh přebytek, hojnost _ 75 poěesta (duál) začali _ 77 trhdše se sápala se
- 82 staaiti zastaviti - 86 sobě dobře úÍtiše ttolfa|a si - 87 zrnaté htL|bé _ 92 přeslyšta (duá|)
lryslechněte _ 98 takež jakož tak' jak - 101-102 přestasta, poručista (duál) přestali, poručili -

|04 slyšta, pány moje (duál) slyšte, pánové moii - L05 pozlědě povím - |o9 bydlo stav _

lL| ozplozenie qÍplod, výtvor - L3o zlibita se (duál) zalíbítese _ |32 h požitku k uŽitku

23 - výbor z česlté literatury

L30

vám:
i'ořil,
sobil,
mu
lu.
nie,

353



o ŽENĚ zLoBIvÉ
Tato krátká báseň je ironická ,,rada.. manželu zlobivé ženy. Svým tónem i formou

přímé řeči se blíží Podkonímu a žákoai a Soáru oody s zsínem,s nimiŽ má společný i ne-
zájem o kritiku společnosti.

Pakli kto má ženu zlobivú,
ale kup ií sukni novú
a u vetchéj kaž vše dni choďti'
budeť se daleko méně zlobiti.

s Paklié bude láti druhé,
a ty jí kup třevíce nové,
kažiž vetché dievce dáti'
vždyrjiž bude méně láti.
Pakli k ní který bněv máš,

lo kup jí měšec, nuoŽ i nový pás,
a čímť bude viece rotiti,
máš ji vždy dary krotiti,
a čímť bude viece láti'
a ty ji máš vždy dar dáti.

15 Paklié jest nemilá proč,
a ty k ní pak vesele kroč,
vždy s ní pěkně nakládaje'
netepa jie ani jí laje.
Když tě bude chtieti bíd

20 nemáš nic pryč ustúpiti;
muožeš jie tiem pokusiti,
smie-lié to pak učiniti.
Kdyžé dá dvě nebo tři rány,
ještě nehněvaj se na ni,

25 zdaliť klamajíc to čiď'
ještě nedaj jí v tom viny.
Bude.liť velmi búchati'
tepÍuv hledaj utiekati'
schovaj se někde uteka

30 a svú duši v se uvleka;
budiž tu, ažé ji hněv mine,
potom bude mysli jiné.
Chovaj se pak na večeři,
aé tebe viec neudeří.

35 Mluv k ní velmi dobrotívě'
a čině k ní milostívě,
nehněvaje se, ale směje'
rci: ,,Máš zlé obyčeie;
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lbivé ženy. Svým tónem i formou
s ainem, s nimiž má společný i ne.

[obivú,

i choditi,
zlobiti.

I

r.iu.

úš,
rvý pás,

't

ri.

milá paní' ostaň toho'
škoďé tobě i mně mnoho'
ač ty se chceš vždy zlobiti,
hněvajíc se i mě bíti.
Včeras velmi provinila,
že si muže bíti chtěla;
s právem by se tiem styděla!..
Dobrotú svú jejie viny
přemóžeš i ty zlé činy.
,,Nezlosť se tak ani hněvai'
pokoj sobě i mně daj.
Snad se já také rozhněvám,
i bude to škoditi nám;
že budevě zle bydliti'
budú se nám lidé smieti,
nebo Že tě musím bíti.
Potom se lépe pamatuj,
chceš-li, sama sebe lituj.
Pomni, že jsi mě včera bila,
ty, má paní drahá, milá!
Jáť sem tebe nechtěl bíti,
ani se tobě brániti'
vše sem to přetrpěl mfle,
obrátil to v kratochvíle.
Potom toho nemyslsobě,
bych já se dal bíti tobě;
ale já tě kázati mám,
to přikázal hospodin sám.
Již jsi střiedu vydrŽala'
že jsi mě včera kázala;
jižt má střieda má nastati'
chci tě do smrti kázati
hněvem, bitím i dobrotú,
chci tě tresktati tú rotú.
Když já se z čeho rozhněvám,
řkúc: 'Jižť já dosti jmám,.
že|ej, Žes to učinila,
a budeš mi tiem viece milá.
Pakli tě kdy ztepu z čeho,
rciž: ,Ráda, milý brachku, všeho
chci se ráda uchovati,
tebe na všem poslúchati.

je,

I,
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Račiž mi to odpustiti,
chci se ráda polepšiti!.
Když pak pokornú řeč nrluvíš,
milejši mi býti musíš,

85 chci se lépe pamatovati
a chci tě méně hrrěvati..
Kdyžé netepu ani se hněvárn,
jedno k tobě dobrotu mievárn,
pomni mne pak nehněvati,

9c a to uměj zachovati;
kdyžť já mám milost k tobě,
nemiev*j zlosti v sobě,
by proti mně chtěla zlos,titi,
o vše se se mnú hněvati.

95 Chci té řeči dosti rnieti.
jezukriste, rač nám přiei
v dobrérn stavu pevně státi,
potom se bohu dostati."

2 ale aspoi - 5 dru'llé po druhé - 7 kažiž rozkaž _ LL rotiti spílati, hubovati - 15 paklit
jest nernilti proč }:rlévá.|í se pro něco _ L8 netepa nebije _ 2I pokusiti zkusiti _ 22 smie-li od-
váží-li se _25 klamajíc žettujlc, z žerÍu_30 st.lú duši a se ualeka zataje v sobě dech-33
choz;aj se varuj se, střez se _39 ostaň toho zanect' toho _ 48 nezlosť se neziob se - 52 budeuě
bydliti (duál) budeme žiti _ 65 kózati kárati, trestati _ 67: jlž byla na tobě řada _ 72 tú rotú
tímto způsobem _ 77 ztepu tě z čeho zbiji tě pro něco - 79 uchaaati sá vyvarovati se

Poznámky ed iční

Nejstarší satirn t. j. Desatero, satiry o řemeslnících a bajka o lišce a džbánu jsou zapsá.
ny v t. zv. Hradeckém rukopise (Hrad) NUK XXIII G 92, asi ze 70.1et 14. století. Vydal je
paleograficky i v přepise A. Patera, Hradecký rukopis, Památky VIII, 1881 (Par). Poslední
kritické vydání pořídil J. Hrabák' Staročeské satiry, Památky 3, Praha 1947 (IIr)' v pře.
pise téŽ J. Vilikovský, Staročeské satify, Praha L942 (Vil). Literatura o Hradeckém ru-
kopise uvedena u Patery (str. XVIII_XIX) a Hrabáka (str. 7-8). Srov. též J. Ftrrabrík'
Staročeská satifa, Knihovna Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých
znalostí, sv. 5, Praha 1952.

Naše lrydání *rychází z paleografického vydání Paterova a kritického Hrabákova. V texto-
qých poznámkách uváďme pouze opravy a úpravy vydání Pat a Hr. Opravy a úpravy rkpu,
které přejali Pat a Hr do svébo textu nebo zařadili do poznámek, znovu neuvádíme. Va.
rianty z ostatních rukopisů Desatera má Pat. Uvádíme ien ty, kterých používáme pÍo opra-
vu textu.

Jotace zachována nebo upravována všude v krátkých i v dlouhých slabikách. Stav
přehlásky u > i a změny ó > ero ponecháváme podle rkpu; upravujeme jen pro rým (na př.
Desatero v. 59, 60 tbajú' netbaji' upraveno podle v. 6I' 62: odiez'laji, obnažijí) nebo pro blíz.
kost slova s různýrn stavern této změny v samém textu (Desatero v' 1.04, L05 boží, buoží).
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Desatero  kázan ie  bož

Téměř celé dochovi

částečně ve zlomcích: 1)

nesouvislých); 2) Univert

Kvtler LF 2L' 1894' 113

úal A. Patera ČČu oz
Naše ukázka v' 1-l

Hrad fol.110a-116b, Pa
72 takeže Hr, srox. )

86 na sě K, Pat,Vil, H
177 tobě K, Pat, Hr) o1
249 toho sě žehnai K,
wyez K,wies ... Powies

334 Sedmé kázanie)
Vil _ 403 ne s vinú vinu
yvczynyt znewYnY -I{ - 4
yprzyebyl K, Pat - 435
Pat,Vil, Ht) BYI Hrad
lidské zaviňenie, chce jr

wfelikeho Htad - 509 s'

Sa t i r y  o  ř emes lnícíc

Hrad fol. L25a-L3Q

- (o ševcích)

V rkPe bez nadPisu

-  o  konše léch  nevč

11 rné viny Ryš]
ViI, Hr -32 a té Vil' )
tbái Pat,Vil, Hr)tabal

-  o z lých kovářích

13 by ty Ryš] By
mutPat, Hr

_  o  s l adovníc i e ch

2L příde Pat, Vit
najvěcšie Vil' Hr _ 41

_  o  l a zebníc i e ch

35 hóře ViI, Hr\

-  @ekař)
V ňpe bez nadpl

Hr'lwiecztY Hrad



Dcsatero kázanie

!rnluvíš,

' l

t.

něvám,
niei'úrn,
vatir

ťobě,

.etr
státi,

. rotiti spí|ati, hubovati - 15 paklit
2l pokusiti zkusiti - 22 smie-li od-
se ualeka zataje v sobě dech - 33
48 nezlosť se nezlob se * 52 budez'lě
7: jižby|a na tobě řada _ 72 tú rotú
) uchol.tati sá lyvarovati se

)stlu,
Fr

i.

Téměř celé dochováno ještě v rkpe Kapitulď knihovny (I{) N 17, fol. 753a-L58a,
částečně ve zlomcích: 1) Zhořelecké (Zh)' misto nynější úschovy není známo (132 veršů
nesouvislých); 2) Universitní I (U1) NUK XVII J L7'č.5 (62v,)' otiskl paleograficky Fr.
Kytler LF 21,L894' 113-115;3)Universitní II (%)NUK XVIIE8,fol.57a-57b(54v.),
vydal A. Patera ČČM 67,I8g3' 246-247,

Naše ukázka v. 1-408 : Hra'd fol. 99b-108b, Pat, Hr v.255-662; v.409-684:
Hrad fol. 1 10a-1 16b, Pat, Hr v. 737-L014.

72takeže Hr, srozl' LF 12' 1885'287] takez(e) Hrad,takez.K,takéhož Pat,takéžeVil _
86 na sě K, Pat,Vil' Hrl oynech. o Hrad- 99 pod tím K, Vil' Hr)Poydu Hrad, Pat _
l77 tobě K, Pat, Hr! vynech. a Hrad - l87 tvé truchlosti K, Pat, Hrf bez wé Hrad _
249 toho sě Žehnaj K, Pat, Vil' Hrl bez sě Hrad _ 297.298véz ,,. pověz] wyez ... po.
wyez K, wies ... powies Hrad,vieš ... povipš Pat, Vil' Hr _3L5 a sé Hrad,Vil, Hrl at sé Pat

334 Sedmé kázanie] nadpisnenio Hrad-350vywžeďř1r] wywrzieny Hrad,vyvřen7Pat,
Vil _ 403 ne s vinú vinu] nezwynu wynu Hrad, ne z vinú vinwVil, Hr, z neviny vinu Pat,
yvczynyt znewyny K _ 423 svátek K] fnatek Hrad, Pat,Vil, Hr _ 434 i pťtbil Htad'Vil' Hrl
yprzyebyl K' Pat - 435 při vedl Hrad' ř1r] przyelys .K, přietiš Par, přivedl Vil - 439 bych
Pat,Vil, řIr] Byl Hrad_ 440 bych Pat, Vil, Hrf ognech. o Hrad_A9o ndsleduje..Každé
lidské zaviňenie, chce jmieti rovné pokánie : v. 495-496 _ 508 raňenéLto K, Pat,Vil, Hrf
wfelikeho Hrad_ 509 světský K] všaký Hrad, Pat, Vil, Hr

Sa t i r y  o  ř emes lnících

Hradfo|. L25a-|30b; Pat stt.368-385; 392-413; ňIr str. 63-70;74-82

- (o ševcích)

V rkpe bez nadpisu - I12k žívu bohu] o rkpe opraaeno na zywemv bo|tu

- o konšeléch nevěrných

11 mé viny Ryš] newyny Hrad, Pat,Vil' Hr _29 při' vésti Ryš] przywefti Hrad, Pat,
Vil' Hr _ 32 a tě Vil' Hr) atte Hrad, at té Pat - 66 lstívě Pat, Vil, ř/r] tiftiwie Hrad - 80
tbátl' Pat'Vil' Hrltabati Hrad

_ o z lých kovářích

13 by ty Ryš] By tie Hrad'bytě Pat,Vil' Hr - 28 jakoť muVil) yakot mut Hrad' jakot
mutPat, Hr

-  o  s l adovníc i e ch

21 příde Pat, Vil, Hrf není zl Hrad - 24 najvěčší Pat (pro rým)f naywiecz|ye Hrad,
najvěcšie Vil, Hr - 47 najvěčšie Pat (pro rýrn)f naywiecz|y Hrad' najvěcší Vil, Hr

_  o  l a zebníc i e ch

35 hóře Vil' Hr|hotze Hrad"hoře Pat

- (Pekař)

V rkpe bez nadpisu - 3 zlostí Ryš] ztoftiu Hrad, Pat, Vil, Hr - 62 věčně Pat, Vil,
Hr'lwieczty Hrad

tajka o lišce a dŽbánu jsou zapsá-
2, asi ze 70'|et Í4. století. Vydal je
mátky VIII, 18s1 (Pal). Posledď

11*y 3' Praha L947 (ř1r), v pře-
//). Literatura o Hradeckém ru-
:a (str. 7-B). Srov. téŽ J' Hrabrík,
pro šíření politických a vědeckých

a kritického Hrabákova' V texto-
Pat a Hr, Opravy a úpravy rkpu,
oznámek, znovu neuváďme. Va-
L tn kterých používáme plo opra-

;h i v dlouhých slabikách. Stav
; upravujeme jen pro rým (na př.
odieaaji, obnažijí) nebo pro blíz-

gsetero v. 104' 105 boží, buoží).
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o l i š c ě a o č b á n u

Hrad fol. I3Oa-t32a, Pat str. 386-393, Hr str.7t-?3
15 v niestěji Vil' Hrf wnyeyftiegi Hrad, v niejstěji Pat _ 54 zléhos umysle (přech,) Ryš]

zlehos vmyfle Hrad, zléhos úmysle Pat, Vil, Hr _ 67 ěbánu Patf czbana Hrad, Vil, Hr -
zazs.79 set rkpe opakujeo.T4

Pozdější satiry (Podkon1 a žák, Svár vody s vínem a o Ženě zlobivé) nejsou zapsány sou-
visle v jednom rukopise. Souborně je kriticky lrydat J. Hrabák, Staročeské satiry Smilovy
školy' Památky, Praha 195l. o jejich vzájemné blízkosti a o jejich odlišnostiod satir star-
ších psal J. Hrabák v rozpravě Smilova škola, Praha 1941 a nejnověji v stuďi uvedené qýše,
Staročeská satira. - Jotace zde zachovávána a upravována jen v ďouhých slabikách.

Podkoní  a  žák

Skladba dochována v rukopisech: NUK *vIr r. 50 (U, asi z r. 1409), fol. l9a-28a
(chybějí verše 6, |33-L34' 247-250' 393-394 a 467-468); Mus. II F 8 (r}í, z r. L459 aŽ
1461)' fol. L23b-I27b; velká část skladby je také v neúplně dochovaném prvotisku Mus.
25E7 (as izr .1498).

Po prvé vydána V. Hankou 1823, Starobylá skládanie V' 178n, podle rukopisu U,
pak ve Výboru z literatury české I' |845,943-956. Varianty všech rukopisů uváď J.
Jireček ve vydání veZprávách o zasedánl KČsN t878,332n. o rekonstrukci textu (bez
otištění kritických poznámek) se pokusil V. Ertl v bibliofilském vydání z r. l919. Naše
vydání se opírá o kritické vydáď J. Hrab áka (stt .27 -44), které se zakládá na rkpu U, doplně-
ném podlerVí; přihlíží téŽ k vydání J.Vilikovského' Staročeské satiťy'Praha 1942,60-74'

6 dopl. z M' chybí zl U _ 39 maje M (jmaje Vil' ř/r)] gmygie U _ 74 věčšie] wietssie
U,Vil' wieczssie M, věčie Hr _ 77 hole M] ayn, o U - 101 jedno za ranie U] vy ná-
ramně M _ L04 kyjevá rán.l přisedá Vil' Hr) Trzepaczkam kygewa rana prziesada U,
kyiowa rana przi:seda M _ L33.L34 dopl. z M, ayn. z: U _ |57 i| M' Ilill gíe U' jé Hr _
165 by M] chybí o U _ 782 vztéci' Vil] steczy U, ztéci M, Hr _ 223 dobře .ó{] z:yn. U -
247-250 dopl. z M,ayn. o U_289 třeba r14] chybí z.lU -297 robotně U] hubeně M-
305 buď U] bude M, v,il, Hr - 3t3 že prost Jireček] chybí o obou rukopisech i zs tisku _
330 tobě M] oyn.o U_365 ve lmi M] oyn,v U_375sukněM] škorně U (tak i  t isk)_
393.394'467-468 dopl. z M,oyn. zl U _397 vy M) chybí tl U

Svá r  vody  s  vÍnem

Skladba zapsána v rkpe Mus. II F 9 (t. zv. rkp Opatovicko.musejní), fol. 198b až
205b. otištěna Hankou v ČČtvt 6. L832,L48.|64 a ve VýboruI, 1845,927-942.Pa|eo-
graficky vydal Fr. Frank, LF 19, L892, 268-280. Naše ukázka se opírá o kritické
vydání J. Hrabáka (str. 45-63); podává v. 83-141 (fol. 199b-200b) a v. 383.477
(fol. 204b-205b).

2 z swý Geb' Ryš] swy rkp, svý ř/r _ 59 z tebe Ryš] tebe _ 70 své] Z fwe rkp (poru.
šuje smysl) _ 72 vzchízie] flchazie rkp, scházie Hr _ L04 pány] pani rkp, pan1 Hr

O  ž e n ě  z l o b i v é

Skladba zapsána v rkpu Mus. II F 8 (t. zv. sborník Zebererův z tet L459-L461),
fol. 187a-l87b' Vydána paleograficky J' Pelikánem v LF 3L, L904,436-439. Náš
text se opírá o kritické vydání Hrabákovo (str.65-70).

7 vetché] wethchey _ 35 dobrotívě a rkpe přeškrtnuto a cizí rukou připstino dotkli.
wie; tato úpraaa je ošak nevhodnti _ 37-38 o rkpe přehozeny _ 67 vydrža|af a o rkpe
pozdějším inkousteln přepstino na e; vydržeLa
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Básnické legendy

straně a cestou k stále vl
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)
,at _ 54z|é|tos umysle Qlřech.) Ryšl
Énu Pat) czbana Hrad, Vil, Hr -

ženě zlobivé) nejsou zapsány sou-
{rabák, Staročeské satiry Smilovy
a o jejich oďišnostiod satir star-
a nejnověji v stuďi uvedené qýše,
' jen v ďouhých slabikách.

;0 (Lr, asi z r. !409), fol. l9a-28a
; Mus. II F 8 (.rVí' z t. t459 až
ilně dochovaném prvotisku Mus.

oie V' l78n, podle rukopísu U"
arianty všech rukopisů uvádi J.
332n. O rekonstrukci textu (bez
iofilském vydánÍ z r. 1919. Naše
eré se zakládá na rkpu U, doplně-
tčeské satiry, Praha L942,60-?4.
I gmygie U _ ?4 věčšie] wietssie
- l0l jedno za ranie U] vy ná-
:kam kygewa rana prziesada U,,- |57 il M, Vil) gie tJ' jé lrr -
rI, Hr _ 223 dobře M] ayn. U -
- 297 robotně U] hubeně rVí _
lbí ls obou ruhopisech i v tisku _
tkně M] škorně U (tak i tisk) _
v U

atovicko-musejní), fol. l98b až
Iýboru I, |845,927-942. Paleo-
še ukázka se opírá o kritické
fol. l99b-200b) a v. 383-477

:ebe _ 70 své] Z fwe rhp (poru.
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Zebererův z |et |459-L46L),
LF 3l, L904,436-439. Náš

o a cizí rukou připsdno dotkli-
ozefiy _ 67 vydržala) a a rkpe

vERŠovANÁ EPIKA

Veršovanou epiku této doby představují legendy a epika rytířská.
Básnické legendy procházejí dvojí vývojovou cestou' cestou k lidovosti na jedné

straně a cestou k stále větší výlučnosti na straně druhé. _ Pro první typ legend je charak-
teristické vž to,že se látkově obracejí k českým světcům, k Prokopovi a k Anežce. Tyto le-
gendy s domácí látkou dotýkají se aktuální politické problematiky a proniká do nich lidový
živel; po té stránce jsou projevem nového pojetí epiky. ostatní legendy si vybírají několik
svaých nebo světic, jeiichž obliba je v té době zvláště rozšířena, iako je Jiří, Dorota,
a za doby Karla IV. zejména Kateřína. Některé z těchto látek se pak stávají oblíbenými
v lidové poesii (Dorota)' ale bez patrné souvislosti s básnickými legendami této dobn jež
pokačují ve vývoiové tinii literatury feudální' při čemž jednak nabyvá stále většího
dznamu legenda prozaická' jednak se veršovaná legenda lyrisuje. Na této cestě' která
pak vyrisťuje v nový typ skladby lyrickoepické, dospívá vývoi na začátku druhé poloviny
14. století k vrcholnému dílu staročeské exklusivní poesie' k legendě o svaté Kateřině.

Rytířské látky jsou koncem 14. století zpracovány v několika rozsáhlých epických
skladbách' jež přínášejí látkyartušovské (Tristrama, Tandariáše) i uěmecké (obě Růžové
zahndy a Vévodu Arnošta); ''mělecky nestojí v.vsoko a lá|eži do konvenční literatury té
doby. Proto se zde spokojujeme ukázkou z Tristrama a krátkou ukrízkou z Arnošta 1loka-
lisuiící k nám osobu vévodovu uvedením písně Hospodine' pomiluj ny).

LEGENDA o svATÉu pnoroPu

Prokop (zemřel r. 1053) je iednou z význačných legendárních postav posleáního
obdobícírkevněslovanské kulturyu nás a nositelem církevněslovanské tradice v dalších sto-
letích. Stal se přímo symbolem národní hrdosti a neústupnosti a úsilí o jeho kanoniso-
vání bylo souběžné s úsilím o uznání českého stáťu za královswí. Není jisté' zda byl jeho
život zpracován iiž staroslověnsky, ale máme několik legend latinských a dvě české, ver-
šovanou a prozaickou.

Česká veršovaná legenda o Prokopovi, dochovaná v rukopise Hradeckém, pojednává
o Prokopově životě od narozeď až do smrti, při čemž je kladen důraz na ieho činnost v Sá-
zavském klášteře. Děj se končí líčením, jak Prokop po své smrti vyhnal z kláštera Němce,
jimž bvl klášter dán po vypuzení slovanských mnighfi. Tak se legenda stává výrazem
antagonismu česko.německébo a zároveň antagonismu mezi přívrženci obřadu latinského
a slovanského, ie důležitou složkou církevněslovanské tradice, která ožíva|a v době
Karlově (srov. založení Emauzského kláštera) a později v době husitské. Je zaiímavá i pro
novou českou literaturu, neboé tuto legendu volně parafrázoval Jar. Ýrchlický ve své Le-
gendě o sv. Prokopu, zaÍazené původně do Mythů I (t879).

od běžných legend své doby se liší legenda prokopská tím, že zpracovává život
domácího světce a líči iej (i když je to snad v rozporu s historickou pravdou) jako světce
blízkého lidu; její hlavní přínos je v tom, že se v ní legendární látka stává východiskem
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aktuální problematiky. Svým vlastenectvím připomíná Dalimilovu kroniku, které se blíží
i jednoduchostí drazových prostředků, {movou technikou a v podstatě kronikářským
1působem vyprávění. Prostředí, v němž se děj odehrává, je všední a hrdina je podán 6ez
jakéhokoli heroisování; nenajdeme také žádná líčení nádhern extasí nebo muk, v nichž si
libovala běžná legendární epika. Izázračlý živeljeumírněný; zázraky jsou spjaté s všed.
ním děním a jsou voleny tak' aby jejich rozpor se skutečností byl co nejmenší.

Z|egendy přinášíme tři ukázky: líčení Prokopova mládí, některých jeho skutků a jeho
smrti. Tyto ukázky jsou voleny tak, aby lystoupil rozdíl mezi dvojím poietím epikn které
se rýsuje ostře ve srovnání této legendy s legendou o sv. Kateřině: prvuí ukázka je protějškem
Kateřininykonverse (vizdá|enastt.370-376), <truhá je dokladem, jakselegendárnílátka
prolíná s aktuálďmi hospodářskými problémy (srov. zvláště v. 159 a další), poslední
ukázka je protějškem mučení Kateřiny (viz dále na str. 377.382).

(PRoKoPovo MLÁDÍ)

Svaty Prokop jest slovenského roda,
nedaleko ot Češského Broda.
Tu ves dobřě buoh rozplodil,
v niejŽ sě ten svaý urodil.
A však dobřě pověděti směji:
tej vsi jmě Chotuň dějí'
v niejžto bydléše starý kmet.
Ten sobě jmieše mnoho let;
svú ženu šlechetnú jmieše,
s nížto manželstvo držieše,
přátel ni prvych ni posledních,
ale.

(Chybi list: manželúm se narcdil sgn Prokop, který byl od dětsttlí ctnostn!, pohonj
a zbožnj. Rodiče ho poslali na studie na V3lšehrad, kde se tehdg učilo sloaanským jazykem.)

;; ;i,*" ;;i:J.u"ém 
časě

15 Mistři sě tomu diviechu,
mezi sobú tak mluviechu:
,,Prokop dobřě u písmě dospěl
a ve čsti i v kázni prospěl;
neb nikdy prázden nebieše,
nebo na modliwě nebo v knihách čtieše...
Tak sě učil velmi míle,
netbal ijedné kratochvíle,
divné ovšem pokory bieše,
že jlžkaždý to mluvieše:

25 ,,Tento Prokop tako jest tích,
jiŽ jako by byl ovšem mnich...

10

lL.

360

!



Dalimilovu kroniku, které se blíží
nlkou av podstatě kronikářským
á, je všední a hrďna je podán bez
[her1', extasí nebo muk, v nichž sirneny1 zázraky jsou spjaté s všed-
cnosti by] co neimenší.
.ládí,.některých jeho skutků a jeho
mezi dvojím pojetím epiky, které
n:.]Te:p*ry Ykázka je protějškem
oo.Kladem, 1ak se legendární látka
^':!áŠ]9 y. l59 a další), poslední
377-382\.
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nského roda,
da.
rdil,

elr:

Nikdy neviděli, by smál,
ani kdy s dietkami več jhrál,
jedno pěl hodiny nebo páteřě
někde súkromie nebo v kóřě.
Počěchu sě kanovníci diviti
a řkúc: ,'Co chcemy učiniti?
Vidímy člověka dobrého
a ke všiej čsti podobného.
Južť jest dobřě na tej době,
přitovařišmy ho k sobě
pro jeho pokorné poníženie!..
Snidu sě vyšehrazská kněŽie.
Byvše všichni v tej radě
v kapitole na Vyšehradě'
vzvolichu jej služebníkem'
u svatého Petra kanovníkem.
Nerád tomu svatý Prokop bieše,
neb tohoto světa nenávidieše.
Ješče by to byli u{inili'
ež by jej proboštem vzvolili;
ale svatý Prokop, vida světskú lest,
potupí toho přiebytka čest.
Ijednoho pokoje nehledajě,
viece sě pro buoh pokořijě,
nenosil drahého oděnie,
ni pitie drahého ni jědenie.
Tehdy všichni kanovníci,
děkan, probošt i třiedníci
svatého Prokopa povýšichu'
knězem jeho učinichu.
Sta sě potom velmi vskóřě,
slúŽi mši u vyšehrazském kóřě.
Své pokory neproměnil,
viece než dřiev pro buoh činil.
Kanovníkem na Vyšehradě bieše'
ale jinéj proměně chtieše
a řka: ,,Čemu mi ie tato čest,
jenž činí duši přělest?
Vědě' že nenie bohu vzácen,,
ktož sbožie miluje, ten bude zt!acen...
O tom bylo by mnoho praviti,
ale musímy toho ukrátiti,

et.
:t;

,
,
ních,

byl od..dětstaí ctnostnyý, pokorný
end, uČ,Io slozlanským jazyken' )

lm časě

spěl

oihách čtieše...
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75

nebo iest viece pravenie
o jeho milosti, i mluvenie.
ot dávných časóv to iest myslil'
kde by kromě lidí bydlil.
Naleze mnicha starého,
ke všiej čstnosti podobného,
i počě jeho prositi'
chtě týže zákon nositi.
Tehdy ten mnich duchovný
vida, že iest člověk rovný'
i počě rrluviti k ňemu
právě iako k synu svému
řka: ,,Proč ty zákona žádáš'
a ty velikú čest sbožím jmáš?
V svatého Benedikta zákoně
musíš jmieti utrpěnie,
kromě přátel přěb;ývati'
svýma rukama dělati...
Svaý Prokop jemu povědě
a řka: ''Však jáz dobřě vědě'
že jest to vaše ustavenie,
jakož svědčí svaté čtenie,
aby nic vlastného nejměli
a poslušenswie držěli'
abychom všechno prodali
a ve jmě božie rozdali.
V tejto mě prosbě nemeškaj,
prosím, svaý mně zákon daj...
Tdy stary mnich' jsa v tej mieřě'
vida jej v ústavnéj vieřě'
pro prosbu svatého ducha
poda jemu mnichového rúcha.
Pak dotavad s ním tu bydlil'
až sě dobřě zákonu naučil.
Potom jide do svého krajě,
tajně sobě bydla ptajě,
ne proto' aby přátely viděl'
jedno kde by na púšči seděl'
tu kde by bylo miesto sličné
a bohu slúžiti slušné.
I bra sě do jedneho lesa'
s sobú vši potřěbu nesa.

100
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Takž pak po tej púšči chodě,
přiblíži sě k jednéj vodě.
Ta voda Sázava slóve,
ješto i dnes pod klášter plóve.
Nechtě přěs tu řěku dríle,
shrnu sě při jednéj skále.
Ta skáIa stáše v tej chvíIi
ot Kúřimě za dvě míli.
V tej skále ďáblové přěbyváchu
a mnoho zlosti ukazováchu.
Svaý Prokop, vida jich zlost,
vstupi proto u věčší čstnost;
proti hřiechóm bojováše
a těm psóm otpoviedáše
řka: ,,Nelzě vám zde jmieti moci,
když mi bóh ráčí spomoci...
Velikého utrpěnie bieše,
mnoho na modliwě, a málo jědieše:
jabléčka planá a želudy'
a pod mierú napíjal sě vody.
AŽ počě okolo sebe planiti
a domek tudiež sobě staviti,
a pňevie aké kopáše'
tu sobě stravně utěžěváše.

( s KUTKY  S vATÉHo  PRoKoPA )

L35 Ščedr hostem byl i pústenníkóm
i všěm božím služebníkóm'
tiem sbožím slúžil tak hotově
leč sirotkóm, leč chudéj vdově.
Za jeho tu svaqých časóv

l4o neby ijedněch nedosatkóv;
nebo jej všichni milováchu,
ktož koli s ním přěbyváchu.
Nebo skrzě své dobré skutky
poviedajě jim otpustkn

|45 činiljako lékař múdrý
dávajě všěm příklad dobqi.
Mnohé lidi hřiechóv zbavujě,
posielal dušě do rájě.
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Cuzieho nic nechtěl žíti,
práv ústavně do své smrti.
Klášterského nic neužíváše,
iedno což svýma rukama vyděláše,
tiem sě krmil i odieval
a chudým ščedřě udielal.

A iešče nevšeé jest tuto psáno,
což jest dobrým lidem známo.
A všichni' ktož toto slyšíte,
proč takéže nečiníte?
Poslúchaj te, hostríkové,
k tomu všichni leichéřěvé'
kteří po světu blúdíte
a na lidech k tomu lúdíte,
ješto rádi béřete cuzie,
chovajte sě dušě ztracenie,
otkadŽ nenie vykúpenie,
jedno tam věčné bydlenie.
Náhle toho ostanúce,
svatého Prokopa příklad přijmúce'
poprosite otcě svatého,
aby vy zbavt| ohně věčného'
bychomn hřiechóv zbudúce
a svych sě vin pokajúce'
viec všeho zlého ostali,
potom bohu sě dostali.

( SMRT  s vATÉHo  PRoKoPA )

175 Již svatého Prokopa divy rostiechu
a na všě strany rozneseny biechu:
mnoho slepých prohlédáše,
chromých bez čísla usdravováše;
běsy ot lidí othonieval'

l8o boží mocí belhav1frn choditi kázal;
mnozí němí jsú mluvili,
k tomu hluší jsú slyšěli'
kteříž koli byli nemocni'
také mnozí malomocni,

185 bez čísla usdraveno jich mnoho'
aŽ lemóž počísti toho.

160
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Však znamenajte: jeden nemocný,
po všem tělu malomocný,
přijide k otci svatému,
poruči sě mocně jernu.
Svatý Prokop přijem pracného,
do téhodne chova jeho;
po témdni počě otpuščenie bráti
a chtě do svého krajě vstáti.
Svaý otec, na chudé laskavý,
vida, že člověk na těle nesdravý,
počě je}ro litovati,
že jemu nejmá co dáti.
Již bieše pro buoh všecko tozdat,
neb jmu buoh byl Smrt zvěStoval'
i bieše sě všeho zbavi|,
než jediné rúcho na sobě ostavil.
Vecě: ,,Milý synu, mněé jest s tohoto světa sníti,
nebuď léň do třetieho dne zde býti;
až mě do rovu doprovodie,
tutoť mú sukni tobě dadie...
Jakož sě potom je stalo,
to uslyšíte, až ješče počtu málo.

ltž otnarozenie syna božieho
po tis'úci po padesát léta čtvrtého
takého byl šlechetenswie,
že jemu buoh zjěvil proroěswie:
svú smrt přěd dvěma dnoma věděl,
tu svýma přieteloma pověděl'
Vitošovi, sestřěnci svému,
a Jimramovi, bratřci druhému.
Těma k sobě přijíti kázal
a pořád jima vše ukázal
a řka: ,,Synové moji milí,
vy jste se mnú ot mladosti byli;
choval sem vás ot počátka
jako slepicě svá kuřátka.
Třetí den andělské poslánie,
to slovo božie zvěstovánie,..
vecě, ,,mněť jest s tohoto světa sníti.
Yěztež' co sě vám stane po méj smrti'
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to vám pořád vše zjěvuji
a bohu vás poručiji;
nebo mnozí na vás kročie,
že vy ottadto vysočie.
A takto sě potom stane:
jiné kniežě po Břěcislavovi vstane,
tomu bude jméno Zbyhněv,
ten ukáže nad vámi svój hněv.
Uposlúchajě lestných lidí
ottavadto vás vypudí,
i dá pak to miesto Němcóm,
otkads jiným cuzozemcóm;
a vy, nejmajíc kde b;fti'
musíte do jiné země jíti.
Tam přěbudete šest rokóv,
až buoh uméní těch sokóv,
ješto budú na vy sočiti
nebo kterú křivdu činiti.
Proto' moji synové milí,
tak jakož ste se mnú byli,
v sboží v hromadě bydléce
a mezi sobú sě nezléce,
přěbývajíce tam míle,
ažé i mine ta zlá chvíle,
ot boha sě nerozpačijíce,
ale ve všem sě jemu porúčějíce,
i v žalosti i ve smutciech,
také ve všěch dobých skutciech.
A stane.li sě co vám z|ého,
poprosite boha samého.
Tož vám pravi i jinéj bratří,
že vás buoh ve všem opatří,
i také vás skóro utěší,
že vámi zasě pospieší,
vašě nepřáte|y zatrati
a vy se vší čstí navrátí.
Buoh to učiní svú mocí
a s mú nedóstoinú pomocí.
A kehdyŽ těch šest let mine,
kněz Zbyhněv nemilostivý zhyne,
a potom bude kněz Vratislav,
ten bude na buožie sluhv laskav.
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Ten sě k tomu klášteru obrátí
a vás se vší ctí navrátí;
a taký pokoj buoh vám učiní,
viec budete jmieti i po vás jiní...
A když jima to vše povědě,
již na smrtnéj posteli sedě'
kakž kolivěk mdle dýcháše'
proti ďáblu dva dni bojováše'
prosě za všě své milé syny'
aby bóh spustil jich viny'
i za jiné, ktož budú jeho sluhy'
aby byli zbaveni túhy'
v kteréj koli núzi jsúce'
k ňemu nábožně volajíce.
,,Budú tebe, bože, prositi'
rač jě v jich prosbě uslyšěti...
To sě dějieše po kumpletě:
pozva sobě jiné bratřie,
powrdě jich v dobréj vieřě'
aby stáli vždy v tej mieřě.
Dav jim milé požehnánie
i vzě ot nich otpuščenie;
uzřěv svatého anděla,
pusti duši z svatého těla.
Bratřie žalostně plakáchu
a ták mezi sobú voláchu:
,,Komu nás, otče svaty, ostavíš?
Komu-li nás po sobě poručíš?
Toé smy po tobě osiřěli nebožátka,
auvech, iako po slepici kuřátka.
Přěbyvali smy s ním milostívě,
již ostanemy po tobě žalostívě.
Avech niím otcě takého!
Ba, kde dobudemy sobě jiného?..
To i jiné mezi sobú mluviechu
a velikú žalost jmějiechu.
ot narozenie syna božieho
po tis'úci let po pětidcrít pátého
sšel svatý Prokop s tohoto světa,
jenž byl češské země osvěta;
z nepokojného sboru
jide do věčného dvoru.
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K jeho pohřebi pozvachu češského
biskupa' Severa pražského.
Ten dóstojně, jakž jest bylo,
schova v zemi svaté tělo.
A v ty časy onomu pracnému
sukni dachu malomocnému.
Ten jim děkováše, poklek
a onu sukni na sě vzvlek
i vezřě ten na své tělo,
ande jako sniežek bielo.
To sú všickerni viděli,
ktož sú koli při tom byli,
že ten člověk by usdraven
a všie své nemoci zbaven.
A v túže hodinu sta sě'
ten svaté tělo viděti žádáše;
proto srdečně vzdýchajě,
prosieše přěmilostívě:
,,Ó, svad Prokope, pomoz mi,
aé tě uzři dřiev, nežli budeš v zemi!..
A jakž to rychle povědě,
tak oběma očima vzhledě.
Dotavad by jemu viděnie dáno,
doňavadž tělo svaté nepochovríno.
Proto nedána sta iemu zraky delšie'
nebo člověk taký bieše,
žebráním sě obchodieše,
neb dělati neumieše.
A k tomu v tom svatém domě
v ťy časy bieše rozkošná vóně;
kteříž kolivěk nemocní
neb kteří při tom byli pracní,
všichni biechu usdraveni
a všie nemoci zbaveni.
Takoé sě jest všechno stalo,
jeho bytie dokonalo.
Buď buoh v tom ve všem pochválen'
jenž kraluje věky věkóm, amen!

Také toho neomlčím,
což sě do jeho vzróstu domním:
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:šského

ri,
I zemilc,

Byljest ělověk urozením vysokfu'
u pleci i v těle stavem širokým'
v hnáty bylvelmi silný'
ve všem těle ovšem plný.
Hlavu dosti velikú jměl,
atváii ovšem bieše biel:
čelo jměl dosti veliké,
brádka bieše črná také.
Vlasy črné střědnie jmějieše
a vezřěnie jasného bieše.
Promluvenie jměl milostivé
a srdce k každému nelstivé.
Rúcha nemnoho imějieše'
jedno sukni a kápi nosieše,
škapléř jmějieše pro dielo,
toé jest rúcho bylo,
a na nohách nohavicě,
a k tomu lehké čřěvícě.
Ač bych pravil o posteli,
o tej jste dřieve slyšěli.
Již to všechno opúščěji'
svatému sě Prokopu porúčěji.

t sloaenského slovanského _ 6 Chotúňves sev. od Koďimí_T ktnet starší venkovské osady
L8 zl kdzni v dobrých mravech- L9 prázdenbezpráce_22ijedné žádné-26 oašemzce|a -

29 jedno jen; hodinykněžské hoďnky,t. j. modlitbyustanovené na určité hoďny;pdteřě otčená-
še-30u kóřěve sboru- 34podobný způsobilý -35natej doběv tomvěku_36 přitooařištty
přidruŽme - 38: sešli se vyšehradští kanovníci _ 42 u saatého Petrakapitu|ní kostel sv. Petra
na Vyšehradě byl založen tepťve r. Lo73 za Vratislava II. (srov. pozn.233) _ 46 ež že _
48 potupi čest pohrď poctamii přieb1tek život - 54 třiedníci náměstci, vikáři _ 57 vskóřě btzo _
62: ale chtěl se stát něčím jiným _ 64 přělest kJam _ 65 pědě vilm _ 69 pravenie vypravováď -

72 kromě lidí da|eko od liď _ 76 zdkon řád, řehole _ 78 rooný spraveďiqý - 82 sbožím ma-
jetkem, pro majetek _ 89 ustaaenie ustanovení, předpis _ 97 jsa o tej mieřě isa pohotově -

98 ústauný vytrvalý _ Lo4 bydla ptajě hledaje bydliště _ |08 slušné vhodné (pro sluŽbu
Bohu) - IL6 shrnu sá přistěhoval se, usaďl se - 130 pod mierú skrovně, méně, než byla
mÍra - 131 planiti vysekávati les _ l32 tudiež na tom místě - 733 pňeoie pně, pařezy -
l34 straaně sobě utěžěadše dobýval si potravy

L37hotooě pohotově ,ochotně_L38 leč. . leči . . . i ' buď ' . .buď_L49cuz iehožít i c i zLho
užívati - |50 prtia spraveďiqf; ústaaně ustavičně _ |54 uďielal udílel, dával - L58 tak,éže
stejně (ako on) - 159 hostdkoaé cizáci, cizinci (zvláště obchodnlci) - L60 lejcheř potulný
zpěvák, podvodník _ |62 lúdite dožadujete se _ 164 chozsajte sá lrystříhejte se - 165 otkadž
odkud _ |67 ostanúce zanechaiíce _ L7o ay vás - 171 zbudúce zbavíce se

|86 počísti vypočítati _ |9L přijem pracného přijav nemocného - L93 otpuščenie bráti
loučiti se - 204 nebuď léň býti neleň b:iti, buď _ 208 počtu budlt ěísti, přednesu - 210 je
udáno chybné datum 1054 místo 1053 -2L6 Jimram poďe jiných legend byl syn Prokopův;
bratřci brattu (klášternímu) _ 2L8 pořád po pořádku '226-272: ýká se dočasného vy-
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puzení slovans\ých mnichů se Sázavského kláštera asi v letech 1057-1061 _ 230 o5tsočic
osočovánÍm vypuď-233 Zbyhněo Spytihněv II., nastoupil po Břetislavovi r. 1055 apo
něm r. 1061 Vratislav II. fako král český Prvnt); Prokop zemiel r. 1053 _ 238 othads od-
jiaud (přišlým) _ 242 umént umenši _ 243 na vy sočiti osočovati, haněti vás _ 248 nezléce sě
nevaďce se - 251 nerozpačijíce sě neodvracuj lce se _ 257 jinéj bratří jinýmbtatřtm - 259 shóro
btzo _ 265 kehdyž když - 278 spustil oízy odpustil proviněnÍ - 28o túha hoře, smutek - 285
kumpleta večerní moďitba kněžl - 287 potardiri utwďti, upevniti - 288 a mieřě ve způsobu -
306 je uvedeno chybné datum 1055 mtsto 1053 - 308 jenž rýká se Prokopa; oszáta světlost,
světlo - 309 z... sboru ze zástupu (ze světa) _ 3t2 Seoer pražský Šebíř, 6. biskup pražďý
(1031-1061) _ 3L4 schoaa pochoval - 3L8 ozalek oblek _ 332 z'lzhledě vzhlédl - 334 dořu.
oadž dokud _ 337 obchodieše sě živtl- se - 346 bgtie Život. _ 349 toho neomlčím nebudu
o tom rrlčet _ 35L urozením aysokým vysoké postavy _ 352 stao postava _ 358 brddka
volls _ 359 střědrtie nenýstřední _ 365 škapléř (z|at, scapulare) krátký mnišský lati pro dielo
do práce - 368 čřěrlicě sďevíce

LEGENDA o svATÉ KATEŘINĚ

Neznámý básník této nejproslulejší staročeské legendy vysokého stylu zpracoval
zcela samost3g1{ 2 rrmllecky působivě latinskou přeďohu, jež v první části líčí obrácení
Kateřinn v druhé pak její zápas s pohanským císařem Maxenciem, vítězswí nad po.
hanskými učenci a mučerlnickou smrt. Skladatel zachoval beze změny zífrJar1ni dějovou
osnovu, ale změnil poměr mezi jednotlivými částmi, některé episody zkrátil nebo vypu.
stil' jiné zase šíře rozveď nebo nově vywořil z náznaků obsažených v předloze. Představy,
iež v něm četba přeďohy vyvolala, formuluje samostatně. Snaží se zejména vystihnout
fysiognomii nebo gesto hlavních osob ve významných situacích, nepopisuje však podrob.
ně ani prosďeď, ani jednající osoby; spokojuie se tu naznačeďm hlavních znaků. obě
původem různorodé složky své přeďohy vniďně scelil, zejména tírn, že motiv lásl1y Ka-
teřininy ke Kristu, jež aá v počátcích světské rysn uplatnil i v popise jejího umučeuí
využitím milostné symboliky barev. V souvislosti s tímto motivem vypracoval také dva
podrobné názotué popisn dějiště mystick1ých zásnub světice s Kristem a děj jejího bi-
čování. Dosti široce lozveď též motiv Kateřininy ďsputace s pohanskými mistry. Věcný
obsah iednotlivých ďalogu a monologů přejal většinou z předlohn formulovď iej však
nově. Zvláště silně se přitom uplatňují přímé řeči, které dďeko přesahují rámec daný
disputacemi; protože ďďogy často rozvíiejí děj a vytvářejí nové situace, lze mluvit o dra.
matičnosti legendy. Pro tón a tempo mluvené řeči má básník dobré porozumění, legendu
vyznačuje bohatý a složiý jazyk.

Z rozsáblé skladbn čítající více než tři a půl tisíce veršů, vybíráme dvě ukrázky:
prvá podrívá popis síně, v níž se Kristus zasnubuje s Kateřinou, druhá podává zlámý po-
pis bičování.

(ZASNoUBENÍ KRISTA s KATEŘINoU)

(Kateřině' dceři caperského krdle Kosta, se zdáIo oe snu, že se setkala s Ježíšem a jelw
tnathou' ale Ježiš se od ní odordtil, protože byla pohanka.)

Inhed z toho sna procíti
Kateřina z smyslnéi váhy.
Vstavši vzhuoru z tej podlahn
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!a niež bieše spala, pamět jmajíc,
to vše snažně vzpomínaiíc'
co viděla i slyšala
v tej otrapi, znieŽ doždala
bieše teskna v sobě přěmnoho
s hroznú svú žádostí toho,
by sě den přiblížil v skuořě.
A jakž brzo vznidu zořě,
tak vše rúcho na sě vzemši,
paDny, své sluhn pojemši,
jide k tomu pústenníku,
k šlechetnému učenníku,
ta dóstojná, ctná děvečka,
i potluče v uokenečka
saÍna z žádostnéj postaty.
To uslyšě ten muž svaý
i vynide k nie na javo
a řka: ,,Ó šlechetná panno,
co ty zde činíš tak ráno?
Kteréé jest násilé dáno,
ežs pobleděla na líčku?..
ona vecě: ,,Muoj ocčíku!..
To povědě milostívě
i počě mu žalostívě
praviti inhed s počátka
to vše pořád do uostatka
pamětně u pilném chtění'
cožvtomsnu iuv idění
bieše slyšala i viděla
a řkúc: ''JiŽ bych ráda chtěla
své všě země za to dáti,
bych jej mohla v tvář poznati
podlé milostného činu;
i čteť na mě kakús vinu
řka: ,Tuť musí smyti vodú.C ((

Pústenník vecě: ,,Tu nehodu,
milá dci' já stavi skóro,
ač wé srdce bude sporo,
že je k ustavičstvrr smieřiš
a snažně tomu uvěříš'
jimžto tě mé řěči zdařie,
ež Kristus, syn svatéj Mařie,
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iest jediný buoh nad bohy,
král nade všěmi králi mnohn
třmi jmény jsúcí jeden sluch.
Takež otec' syn' svad duch
jest ieden mocný buoh slavně.
Tehda tě nauči správně
tomu, jímž tej viny zbudeš
a jej vŽdy viděti budeš
s ieho occem v ieho domu."-
I počě praviti k tomu
jie o božiem narození,
ok ř tě ioumuěení ,
o jeho vzkřiešení slavném,
na nebe vstúpení správném
i o všie křeséanskéj vieřě.

Inhedž u pokornéj mieřě
Kateřina klekši váŽně,
spemši svoji rucě snažně
i vecě: ,,ocěíku žádný'
věz, ež mój veš smysl pořádný
mě tvému bohu porúčí.
Dnes, což mě tvá milost zuěí,
to chci učiniti jístě
snažným, věrným srdcem ěístě,
utrpeďm i svú mukú...
Pústenník ujem za ruku
i vede ji do svéj jatky'
a tu drahými dostatky
ten duchovní otec jistý
pokrsti její život čistý
ve jmě occě, ducha i syna,
vše jednoho hospocina.
A jak sě to sta' v tej chvíli
inhed jiej tak slza přili,
že pravými radoščěmi
vzjiskři sdrávě miloščěmi
boha i jeho matky chválú.
Ana s radostí nemalú
vniče opět v oblečenie,
vzemši míle otpuščenie
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ot něho z jatky vynide,
tuž k svým ďevkám i přijide'
s nimiž sě bra opět k domu;
ale těch novin nikomu
nezjevi za žádný vlásek.

A jakž južuzÍě ten čásek,
ež sě l'udé rozbrojili
biechu i upokojili
všichni v svých pokojiech senně'
tak bez meškrínie neléně
inhed do komňary šedši'
opět svú deščku nadvedši
kleče přěd ni v dobrém smysle,
plačíc' prosiec, v divném čísle
modlitvy rozkládajíci
a vždy toho žádajíci'
by Maria, božie matka,
prosila svého děťátka,
by sě jiej viděti dalo
a jí za službu přiialo
i za chot věčnéj osdoby.
V tej modliwě í z té mdloby
sen jiej vznide na oči,
skrzěňž u viděnie kroči
v rozkošné a divně krásné.
Zdáše sě jiej' tej věhlasné
panně, b1fti bez omyla,
by na krašší sieni byla,
neŽ ji vídal kdy kto živý.
Na tej biechu divné divy
zdělány z bohatéj měny:
dno z byryl, z adamantuov stěny
spojovány biechu v zlatě,
v nich mnoho okénec bohatě
z smaragduov i z safieróv biechu,
v nichŽto miesto stkla sě stkviechu
drahých kamenuov činové:
jochanti i rubénové,
turkat, sardin, palejs v sloni,
jaspisové' kalcidoni,t25
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topas' graÍuit, kryzoliti'
amantysky, margariti,
zpósobení přieliš lepě.
Tudiež na tej sieni sklepě
slunce, měsíc, při tom hvězdy
podobenswí m tý,rntž j ezdy
swiechu, jakož boží mocí
dú na nebi dnem i nocí,
časujíce všěcky chvíle.
Viece drahých divuov v síle
vidě, v krásě sě hojiece:
uzřě dvě stolici stojiece
na vzchod sluncě podlé sebe.
Na jednéj buoh mocný z nebe
sedieše v svém světlém tróně,
na druhéj v drahéj koruně
Maria, jeho matka z slova,
archanjelská ciesařová.
oba jmiesta sceptry v rucě.
Ten bleskt i ta radost jsúce
Kateřinu tak utěši'
jakž sě veš smutek vyspieši
z jejie srdce' ienž bieše jměla.
I pomysli řkúc: ,,Prospěla
jsem, ač buoh dá, na svém diele,
když mi sě muoj chot tak cěle
dal viděti i s svú matkú.
Již nebudu v nedostatku,
kdyŽ blezi na jeho líce...

Tehdy Maria spomocnicě
pokynu jiej rukú k sobě'
ana v sťyďivéj porobě
jide jako blíže k nima'
klekši i pokloni sě jima.
To pak Maria vidúci
vecě: ,,Mój synu žádúcí,
ké svéi choti dáš vítanie?
Však vieš' ež jest dokonánie
svému stavu učinila
a to všecko naplnila,
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cožs jiei kolvěk rozkázal.,,
Kristus vecě: ''Juž utázal
sem sě o to, ež ju jasnú
Kateřinu, velrni krásnú,
chci sobě za chot vzvoliti.
I bude se mnú stoliti
u mém kralovríď věčně...
Kateřina klečiec pěčně
vecě: ,,Mój najdražší králi'
dnes já mú čistotu v táli
wéj milosti porúčěji
a jakŽ najlépe uměji,
snažným, věrným srdcem sdrávě,
ak chci tvéj milosti právě
služici do méj smrti míle...
Tehda tu Kristus tej chvíle
učini sě jiej tak iasen
v oči i tak velmi krásen
mnohú okrasú v svéj wáři'
jakž ot jeho světléj záři
srdce jiej v těle hrajieše.
Bez omyla sě znajieše
v tak utěšenéi radosti'
o nížto jak z své mladosti
ani čtla ani slýchala;
po němžto bieše vzdýchala'
na toho zrakem hledieše.
A ten tak' iakž tu sedieše
s svú zmilitkú matkú, v číle
vstav núoru z kratochvíle,
o němŽ stviechu zářmi stěny,
šed sta jako prostřěd sieni,
oblečen isa mnohú dráží.
Inhed Maria za paži
vzdviže Kateřinu vzhóru
a řkúc: ',Již sě neboj vzdoru
ani žalosti ni núzě,
neb tě mój syn k choti i k slúzě
přijal; již buď utěšena,
všie radosti nezlišena,
ale všeho smutka lišě...
V tom řečeď syn boží tíšě
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začě iedno pěnie časem
milým, sladkým, drahým hlasem,
jinž jiej srdce v sdraví zvlaži,
jda k niej, sqých slov v slavnéj dráži
vecě: ,,Vítaj' má přěžádná!
Vítaj, moje choti ladná!
Poď sem, mé vzvolené líčko'
ke mně, milá holubičko!
Bydloé sem věčné osnoval,
toběé sem korunu schoval
u mém království v čistotě...
Jakž tu piesen v svéj sladkéi notě
skona protiv tej děvici'
tak sněm prsten z svéj pravici
i vloži jiej prostřěd ruky.
o němž ona z ctnéi ponuky
zaklopi svú ruku hladsě
i zazpíeva velmi sladsě
nótkú jednu piesnici novú
a řkúc: ',Juž nevěstú slovu
chotě, jenžto mne nezměnil,
svým mě prstencem obvěnil'
po němžto sem srdcem vadla.
Mně viec jiného ztcad|a
netřěba' neb mój chot dražší
všeho světa i najkrašší
jest' v němŽ iá byt zřiedla mého
chci mieti, ustavičného
srdcě k němu jsúc na věky'
vždy všem zlým zlostem na přieky...
Tu piesen mu chválú vzdavši
procúti, a vzhuoru vstavši
uzřě na jevě, ne v zhlucě,
v svéj bělúciej drahéj rucě
prsten nebeského zlata.
Viec ta ěistá dievka svatá
by vesela podlé slucha.

(

( Kateřina zůstala z

cius. V htidání př ekonala
zsšechny updlit, ale oheň;
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(UMUČENÍ  s va rÉ KATEŘ INY )

( Kateřina zůstala věrna Kristu, i když se o její ruku uchcizel mocný a bohatý císař Maxen.
cius.Vhtiddni překonala 500 pohanských mudrců a získala je pro křesťansruí. Maxencius dal
ošechrly updlit, ale oheňjejich těla nepoškodil')

A když sě to všecko skona,
ciesař Maxencius vstona,
vezřěv na tu pannu pílně,
bněvaje sě z toho sílně,
vida ji tak wrdéj viery'
a tžáduciej odpěry
protiv jiej nemohl mieti;
káza ji svým sluhám jieti
i mučiti v nemilosti.
Tyto sluhy bez chúlosti,
o to sě nic netázavše,
v tu sě Žádnú uvázavše,
inhed svleku čístu niti
i počěchu biči bíti.
A ti biěové tak biechu
učiněni' jakž je v spěchu
ciesař bieše káaal z hněvu
připraviti pro tu děvu,
chtě, by vezřěla v iich bohy.
KaŽdý bič ten tři batohy
skruté vlásením jmějieše
a na každém konci bieše
uzel zavázán polovem,
a ti uzli pak olovem
biechu chytrně obliti
a v těch olóvciech zalitv
iehelné udicě silné'
jakŽkdyž sluhy z mysli pilné
biči udeřichu k tělu,
ač kde batoh kóŽi cělu
ostavil, to pak zkaziechu
uzlové, jř proraziechu
tu nevirrnú žádnnkóži;
což pak v tom uzlovém lóži
udicě sě zavadieše
a to maso vysadieše,
bolestívě derúc zasě.
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Ó, kaka odiva sta sě,
Jezukriste, nad wú ladú,
jež bieše v rozkoši z mladu
u Kosta, mocného krále,
iedinká ve cti i v chvále
u své matky ctně vzchována,
kdež ni bolest, ani rrína
na ní nikdy nepovstala
ani úraza kdy znala;
než jak slušie byti dceři'
jež iest occi i mateři
jedinu' jsúc při bohatství:
takéž ona u postatství
jměla země, hrady, města.
Ó;ezu, kak tvá nevěsta
truchle stríše obnažena
dle wého slavného jména,
jakž sl'úbila bieše tobě,
mimo tě nechtieci sobě
voliti jiného chotě.
Proto těžké muky pro tě
míle i pokorně trpěla'
neb ty sluhy jejie těla
měkkosti nelitováchu,
v tu žádúcí kóŽi práchu
biči ze všeho ramene,
jakž od každého pramene
stanieše sě vláščie škoda
i nejednaká nehoda
na jejiem čistuciem těle.

Toé tu ďe svého přietele
z šesti barev čistá mesla
u věrnéj milosti nesla,
jakož věrná milá svého
nositi imá ďe milého.
První barvu nesla v spěchu,
eŽ tě |těci, iešto kwiechu
ubieleivčervenosti,
tě sě obě v tej žalosti
změnivše, však krve nezbyvše,
ďe krásu svú pokryvše,
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zelenásta pravým,studem'
eŽ přěd tiem pohanským bludem
stáše obnažena jsúci.
U pravé milosti vrúcí,
spenši svoji rucě k sobě,
zawořivši oči obě,
hlavu schýlivši sě tiši.
Nad níž ti pohani liší
divoké bitie wořiechu,
od nichžto ran sě nořiechu
blesky z jejie očí jasnú
v horkých krópkách čilú nečasnú
přěs tě líčci ďe bolesti.
Druhú barvu bez všiej pesti
nesla dle jiných nádějí.
Ba kteréj iest kdy milejí
byl ktery chot než té drahé'
ež jejie bělúcie nahé
tělo přěd pohanswem stkvieše,
na němžto črvenrí kwieše
barva ot iejie krve svaté'
kterú ty panošě klaté
zkropichu tu bělost stkvricí?
Mezi tiem pak mnohú knúcí
róží bieše toho časa
znáttz kuože i od masa,
j*Ž je udicě zahnavše,
mnohé od kostí vydravše
ostavily biechu svrchu:
ty pak zmffvěvše na vrchu
ěrnáchu sě bolestívě.
Pátú barvrr žalostívě
nesla dle ustavičnosti
svému choti vše k libosti
jako jistá věrná sluha.
Nejedna batožná duha
bolest jí k srdéěku vzdřěhši,
pod koží s krví naběhši'
modráše sě, stezku stáhši'
mezi rány sě rozpřáhši'
kadyž mukař bičem mieřil.
Nesnad bych již tomu věřil,

379



by nynie která bez omyla
tak věrnéj milosti byla
a svému choti tak přála,
by proň jednéj ráně stála,
ješto svatá Kateřina,
rozkošná dci mateřina,
mnoho set na sobě iměla.
V šestu barvu bieše dospěla,
by sě oděla v též časy,
v něž iejie žádúcie vlasy
tu také trpiechu za to,
jež sě dráže než vše zlato
stkviechu, což ho jest na světě.
Ty sě u zvláštivé přietě
chvějiechu po jejie pleci,
a kdež ti bičové mecí,
mezi ně sě zapletiechu,
tu je i s pltí vytrhniechu;
pak zvězením jdúce za sě
ostaniechu jí u masě,
v něrnž sě skrzě krev bleskniechu.
Tak sě ty barvy leskniechu
všecko druha přiemo druzě,
zde u masě, onde v duzě,
biele, črně i zeleně,
modřě, žlutě i črveně,
každáv svéj vlastnéj postatě.

Ach, toť milost tu bohatě
bieše stany všě rozbila,
ež ta panna bohu milá
muože strpěti to bitie!
Drahé lza|dy napitie
bieše jí dřieve zavdáno,
když ve snách by dokonáno
je;ie sl'úbenie s Tristranem,
jenž jest nade vší věcí pánem,
mimoňž mocnějšieho nenie.
Ducha svatého rozžŽenie
v jejie srdéčku hořieše.
Protož kakž hořcě nořieše

l Drocíti procitla _ 2
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omyla
Yla
řála,
sťáIa,

4o5 slzy z svú jasnú očicí,
však tu mukú i tú čticí
jejie srdéčko v ten čásek
nerozpáči sě za vlásek,
jedno ež vzdýcháše k bohu.

I procíti procitla _2 z smys|néj adhy v rovnováze duševních si|_Z o tej otrapive vidění,
v extasi; doždala dočkala - |0 o skuořě brzy _ l 1 a znidu vzešly - 12 azemši vzavši _ 13 sluhy
s,lužky;pojemši pojavši - 15 učenník učitel,mistr- L7 potluče zaklepala _ 18 z žddostnéj postaty
toužebně _20na jazlo najevo,ven- 23ndsilé protivenství _29pořóddotnstatkapopořádku

do konce _ 30 pamětně v dobré paměti _ 36 podlé rnilostného člnz milostně _ 37 čte na|ézá,
poznává _ 40 stad odstraním, napravím _ 4| ač jestliŽe; sporo ochotné_ 42 ustaoičstoo
stálost, pevnost; smiďiš obrátíš, zaměříš _ 44 jímžto čím - 48 třmi jmény ve třech osobách;
s/zc} slovo (poiem) _ 49 takež tak _ 52 zbudeš zbavilš se

6l u pokornéj rniďě pokorně-63 spemši sepjavši _64 žddný Žádouď' drahý- 67 zučí
naučí - 7L ujem pojav - 72 oede ved|i jatka chýše _ 73 dostatky příslušnosti (?) _ 75 její
žiaot ji - 79 jiej přili za|t|a ji - 8| vzjiskři vzplanula; miloščěmi láskou, z lásky - 83 ana
a ona - 84 zlniče vnikla - 85 zlzenši otpuščenie rozloučivši se

9| črisek čas, doba _ 92 rozbrojili sě biechu rozešli se _ 94 senně ve snu, ve spánku -

95 neléně hbitě _ 97 deščhu destičku; nadaedši nadzdvihši - 98 kleče poklekla _ 99 z; dianém
iísle v podivuhodném učení - L05 za službu za sloužící _ L08 aznide vzešel - l09 skrzěňž
skrz kteý' jímž; kroči vkročila' vešla - |||-|34 líčeď síně je poďe popisu nebeského
Jerusalema v Zjev. sv. Jana 2Í'|8-23 - Il3 by bgla že iest - 116 zděldny zhotoveny;
měna skvostná látka - tt7 byryl beryl (drahokam); adarnan' ďamant _ |22 činooé tvary,
způsoby - |23 jochant hyacint; rubén tubin_ t24turkattyrkys; sardlzsarďus;pal4sdruhru.
bínu - l25 kalcidon chalcedon - |26 kryzolir chrysolith _ l27 amantysÉ ametyst; rnargarit
perla - l28 zpósobení zhotovení _ 729 sklep klenutí _ L3L podobensnim v podobensM, ná.
podoboqjezd běh-133 dújdoa-L34časujíceznamenajíce,měřícečas-135 tssílev mnoŽ-
sM - 136 hojiece sě isoucích v hojnosti _ L38 zszchod východ _ L42 z slovapodlenázvu,
poimu - |43 archanjekfr,ó ciesařozló císařovna archandělů _ L44 jmiesta (duál) sceptry měli
žezla _ |45 ó/es&r lesk - L47 jakž . . . sě z:yspieši Že '..vymize| - t54 hlezi hledím

|57 poroba pokora _ |62 ké jaké _ 163 dokondnie zdokonalení, dovršení _ 167 utázati sě
uraditi se, rozhodnouti se - 171 sroliri stolovatt_L73 pěčněvroucně-L75 Ú táliv zástavé,
iakozástavu -I87 znajieše sácíti lase_ 194 zmil itkr i milá;o čilebned' vtéchdli_ 196
o němž okolo něhoŽ _ L97 sta stanul, zastavil se - 19B drážě ďrabocennost' nádhera -

205 nezlišena nezbavena _ 206 lišě prosta - 208 začě zača| _ 21L a slatnéj dráži s|avnostné
-2|3 ladnd krásná - 2t6 bydlo osnoaal příbytek připravil - 220 skona dokončil - 22L sněm
sřnv _223 ponuka vnuknutí _224 zaklopi zavře|a_224.225 hladsě sladsě (dtai..) hladce, sladce
_228 mne nezměnil zachoval mé panenswí _ 229 mě obaěnil dal mi za věno _ 234 byt pod-
stata, bytí; zřiedlo zřenl - 237 na přieky navzdor _ 239 procúti procitla _ 24o o zhlucě v oblou-
zen| - 24| bělúcí bětouč|<ý - 243 aiec nadále - 244 podlé slucha v pravém smyslu

245 skona sě skonalo, dokončilo se - 246 Ostona zastérral-250 ižádúciej žádt:lé: odpěra
odpor, odporován1 _ 252 jieti vzhti - 254 chúlost ostych - 257 soleku svtékli; čistu niti do naha
_263 aezřělav... obrátila se k... _ 264batoh důtky - 265 skruté alrisenírn zkroucené žíněmi -

267 poloaem do polovice _ 269 chytrně obmyslně, chytře _ 272 jakž takŽe _ 279 zatladieše sě
lvázla _ 280 t:y sadieš e vysazovala, trhala

282 odiaa ďv, poďvaná _ 283 lada panna, dívka - 294 u postatsttsl v rradbytku' v hoi.
nosti - 298 dle pto _ 3Q6 prdchu prali, tloukli _ 309 stanieše sě dáLa se; oldščie zvláštní - 310
nejednaký rozličný
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3L3meslo pruh-3L8těličci (duál)talíčka-3L9ubiele vbÍlébarvě _320těta(|l&a).
32| nezbyoše nepozbyvše _ 323 zelendsla (duál) zelenala _ 327 spenši sepjavši _ 328 zatw
čroši zavřevši - 329 tiši sě uttchla - 330 lichý nesptavedlivý; podvodný; z|ý _ 33L bitie nořiuhu
bitl _ 332 nďiechu sě ronily se, tekly _ 333 z jejie očí jasnú (duál) z jejích jasných oá - 334
čilú neěastlú v zlé' kruté chvíli - 336 pest hanba - 338 milejí milejší _ 346 kťz)ú.í kvetoucÍ-
349 zahnazsše je zajevše do něho _355 dle ustaviěnosti pro stálost, ze stálosti _358 batožni
&lha nodÍila batohem (t. j. důtkami) způsobená - 359 z:zdřěhíi způsobivši _ 363 mukař
mučitel _ 365 by byla že jest - 366 milost |áska _ 378 u zoldštiaé ýietě ve zvláštnlm boji,
sváru - 380 mecíldeí7- 382 2/r pleé, kůže_ 383 zaězenítn svázá.í'.t, spletenÍm; ac sá nazpět-
384 ostaniechz zůstaly - 387: jedna proti druhé _ 39| postata podstata _ 311-391 barvy
wďe, vlasů a ran Kateřininých vysvětluje básďk ve shodě se středověkou symbolikou
barev jako znaky láďry Kateřiny ke Kristu: ze|ená znarnená počátek láskn modrá věrnost
a vytrvalost' černá smutek, bÍlá naději, červená Žár lásky a ž|utá rrkojenÍ lásky

393 bieše stany ošě rozbila usídlila se - 395 muože mob|a - 396-399: v. ukázku o Tris.
tramovi a Izaldě (na str. 383.388); láska I(ateřinina ke Kristu se tu přirovnává k láscc
Tristrama a Izaldy- 399 sl,úbenie zasnoubení- 402rozžženie zanícení-404nořiešetonlLa-
406 ěticě tukost - 408 ,,erozpdči sě nezviklalo se (ani trochu) _ 409 jedno ež až na to, že

LEGENDA o BLAHosLAVENÉ ANEŽCE
Českostí námětu se tato skladba blíží legendě prokopské. zakJádá se na latinske

lcgendě' kterou napsal okolo roku 1320 nějaký český františkán jako podklad pro kano.
nisační řízení._ Ceská skladba je dochována jen v nepatrných zlomcích (84 celých veršů
a 16 veršů neúplných)' jež odpovídají částem 9. až 12. kapitoly latinské předlohy alíč.í
udrílosti před Anežčinou smrtí a po ní. Byl-li poměr českého textu i v nedochovaných
částech k latinské předloze podobný jako v dochovaných zlomcích, lze předpokládat,
že ce|á legenda měla 1500 aŽ 2000 veršů a byla tedy nejdelší staročeskou legendou po
legendě kateřinské. Nepatrný počet dochovaných veršů neumožňuje nám udělat si jasný
obraz o r'mělecké hodnotě legendy jako celku, ale i zachované zlomky ukazuií, že kult
světice se neomezoval jen na prostředí, v němž žila a působi|a,a|e že byl rozšířen i mezi
lidem.

Jako ukázku podáváme neidelší souvislý zlomek o klášterní sestře Kateřině.

(V tomto zlomhu se dochotlala jedna z posledních ědsti legenťIy, líčíci konec žiaota bla.
hoslaaené Anežhy a udtilostí, hteré se přitom zl klášteře staly.)

. . .bu božie tělo,
jehožto žáda|a zavše;
milú Angnu zpoviedavše,
pak jiej božie tělo dachu,

5 potom ji olejeváchu.
V tom zákoně panna jiná,
tak řečená Kateřina,
desět let byla v nemoci'
žeé nemohla bez pomoci

l0 ani léci ani vstáti;
musiii jiej pomáhati.

3 Angna Anežka (l
_Lotéci lehnouti- 16l
- 25 mně nebozě rr7f,é le
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Vzvědě' že olejována
Anguežka' přihotována
na tu dalekú cestu
k tomu nebeskému městu,
zvola hrozným hlasem struč:ně'
až hlas jejie vznieše zvučně,
Žádajíci svú vší silú,
byt mohla Angnežkú s milú
pomluviti as konečně.
Přinesu ji panny vděčně
tam k světiej Angnežcě k lóži.
Tu uzřěvši sluhu boží,
ana sě již kochá v bozě,
vecě: ,,Auvech, mně nebozě,
čimž jlž viec odtuším sobě'
ktoli mě utěší po tobě'
rná žádúcie matko milá?
Tys mě v bozě vždy těšila.
Byé mi sě ta radost stala,
bych po tobě neostala,
j súc v  te j to  nuznéj . . . . . . .

3 Angna Anežka (lat. Agnes) _5 olejndchudaliposleclní pomazání _ 6 zdhon řád řehole
- |O léci lehnouti _ L6 struěně jadrně - 20 pomlutliti as promluviti aspoí _ 2L oděčně ochotně
- 25 mně nebozá mně nebohé _ 26 oiec odtušírn sobě nadile utěším se - 30 byt kďyby

TRISTRAM A  IZALDA

Gsk'á báseň, pozoruhodná svým rozsahem (má téměř 9000 veršů)' je zptacovála
podle německých předloh (Eilharta von oberg, Gottfrieda von Strassburg a Heinricha
von Freiberg); její skladatel se soustředil pouze na děj a dobrodružné episody'
jež Ltči dosti jednowárně. Vypráví, jak král Marek vyslal svého rytíře' odvrížného
Tristrama, aby mu přivezl nevěstu. Je to irská princezna Íza|da. Tristram a Izďda při
návrafu ke králi omylem vypijí kouzelný nápoj lásky, kte{ je určen Markovi a lzaldě.
Autorovo líčení vztahu Tristrama a Izaldy je z vetké části poplatné rytířskýn romantic-
kým skladbám. Děj vrcholí smrtí Tristramovou a lzaldinou, kterou dosúují oba od-
puštění krríle Marka.- 

Naše ukázka líčí počátek lásky mezi Tristramem a Izaldou po požití kouzeloého
uápoje lásky.

Tristram odtavad obráti sě preč,
sta sě jemu toho tu milá věc,
neb tu té krásné panny doby,
pro niž sě vážil všelikaké škody.
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Pojev ji s její čelédkú
i vsadi ji v svú lodičku.
Káza k sobě jíti plavčiemu
řka: ,,obrať lodí k králi mému!..
ottavadž počěchu sě plaviti
pospěšně; i nemožieše strpěti
pospěchu Iza|da krásná,
neb jest nebyla chvíle přěd sě jasná.
K jednomu ostrovu sě tu přistavichu
a tu odpočinutie sobě učinichu.
Jidechu ti všichni lidé z lodie'
aby učinili svú potřěbu, to vědě.
Tristram jide tu chvíli ku panně,
k níž učini takové otázanie,
zdali by již chtěla jeti.
I počě Tristram velikú žíezen ímieti'
i káza sobě dáti pitie.
Neby tu šenka na to neščěstie.
Tu vecě jedna panenka:
,,Pane, teď stojí jedno málo vínka...
on je sobě přinésti káza.
Panenka sě s niŽádným nepotáza
i přinese to pitie jisté,
neb jest mněla, by bylo čisté.
Tristram o tom nic nevěda,
že mu sě o tom má státi sváda,
napi sě jeho mnoho;
mněl, by bylo něco dobrého.
Poskyte jeho také panně.
A jakž sě ona napi nelestně,
tak sě jim zdáše oběma,
jako by byla na smysle něma.
I musíchu Sě tak milovati,
a z nich toho ižádný nemoh rozuměti,
kterak tak v krátkém časě
byla sta laskavi na sě.
Než zdá mi sě, že jsú zvěděli potom,
kterak je mohlo býti o tom.

Tristram a ta jistá panna
byli jsú mezi svýma očima,
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též bledý ja|žto ona črvena,
mniechu, by je nadstupila žalost smrtedlná.
Tak je bylo veliké milovrínie
mezi nimi bez jich chtěnie.
To sě ot přiietie toho pitie stalo,
jehožto sě panna styděla nemálo,
že j'tak velicě milovala
Tristrama a po něm milostí mřěla.
Tristram pro milovánie také
měl jest tuženie všelikaké.
Jechu sě takto spolu obchoditi
a obyčějnějie s sebú býti,
nežli jsú kdy dřéve činili;
k tomu jsú je veliké milosti nutily.
Velikú isú měli tesklivost
a nejednu túžebnú žalost,
bojiece sě oba toho,
aby jeden nemiloval iiného někoho.
A když jeden druhého spatřil, ihned žalost
jměl toho a velikú tesknost,
ienž sě smrti přirovnávala'
ot niežto nemoc rozličná přicházela.
A když ji Tristram spatřieše,
pro pravé tu hoře ostati nemožieše,
ale od nie sě ihned odwátil,
nně, žeŽ by pro to živoa zbyl.
ona také nebyla bez žalosti
pro milost jeho a bez těžké nemocnosti.
Tuž sě oba v nemoc položiechu
a nižádnému toho nepraviechu,
protož jsú tak nemocni byli
a svú myslvelmi obtiežili.

Tuž ležiechu v nepokoji velikém
a v smutcě všelikakém,
též ve dne jakžto i v noci,
až s|zy tečiechu z jich očí.
Tehdy ta panna jistá
zavo|ala na milého Krista
řkúc: ,,Auve' běda mně hubenie,
co já mám na svém srdci skúšěnie
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pro toho jistého Tristrama mužě,
žež mí neslušie praviti té núzě.
Však bych tiem byla vesela,
bych věděla, jsem-li jemu míla.
Bez něho jest mé bezživotie'
on mi odjímá jedenie i pitie.
Však k němu nechci nésti
hněvu arri které nenávisti.
Co móže mezi nebem a zemi
lepšieho býti a ve všem stvoření,
než ten muŽ přěvelrni silrrý,
jenŽ jest rek přieliš smělý,
a to j' častokrát ukazoval,
když jest hrozné věci podstupoval,
a což je kdy který rek činil'
to jest on také vždy naplnil.
on po ctnostech velmi stojí
a jezdí ke všelikému boji.
Čemu jest té řěči viece?
Nechme toho tak, mlčiece!
on jest jakžto nad olovo zlato,
proti němu všichni jsú jako bláto...
Potom pomeškavši málo
vecě: ,,Běda mně, kak mi sě je stalo,
žež já jeho tak miluji
a jemu věrna býti slibuji'
jenžto mysli té nikdy on neměl,
by mě také milovati chtěl.
Když mě muoi otec chtieše
jemu dáti za paní a porúčieše,
tehdy ten jisý mládenec
netbaje Ínne za jiného veze preč.
Také já chci pokusiti toho,
zdali bych mohla užiti koho,
jenž by mú mysl od něho odvrátil
a tudy mně mé núzě ukrátil.
Protož, mé milé srdce,
netbai na toho reka viece,
neb já svú mysl túžebnú
otvrátím ot něho již s hanbú.
Však mi sě zdá lépe' bych ho milovala,
než svój život. za to dala.
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A takto sě toho domním,
že mu sama pověděti musím...
I vecě k sobě: ,,Kterak mi tomu učiniti?
on móže ve zlé pomysliti'
neb toto mé pravenie,
to móž býti bez pochybenie.
Mně sě to zdá za podobné,
ačkoli iest mi škodné,
já chci sama čest zachovati,
by mi bylo život dáti'
než bych jemu pověděla'
neb zajisté toho bych škodu vzěla.
Mój život mně jest míl.
Věru, snad mu bude tiem píl,
že urozumie snad mé milovánie;
však řádný pohan nenie.
Já to chci na ščěstie vzpustiti
a poviem mu, kterak móŽ o mně byti.
Kto j' vie, kterak sě to vzvede?..
Pověděvši to panna i sěde;
péčí a velikú teskností
byla odjata i tužebností.

Též jest Tristram byl objat
a týmž svazkem milosti spat
a mysléše po všě hodiny
po tej jistéj paní.
Jiného ie srdce ieho
nemělo za práci čeho'
než je po ní vždy myslilo
a po ní ustavičně túžilo.
Tak puol čwrta dne ležiechu'
že oba ani pichu ani jechu,
a proti jich vóli právě
bezmále sě jich ukráti sdravie.
To sě sta pro lačnost jedenie'
nemože jim pomoci chléb, víno ani jiné pitie.
Takž i musichu nedužiti
a velmi v z|ém bydle býti.

KdyŽ to Kurvenal vzvědě'
k Brangeneně takto povědě:
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,,Pověz mi to, proč jsú vždy byli
na svém srdci tak neveseli...
Tehdy ygs[ f,langenena

|7o přivolavši k sobě Kurvenala:
,,Co máme činiti my hubení
dřieve než máme ztratiti pána a paní?

Já bych radějši s nimi umřěla,
mohla-li bych, a to bych neproměnila.

t75 Tv móžeš dobřě věřiti tomu...
A tu sě na to pitie rozpomenu.
Tamož do komory běžě
a toho pitie nikdiež nenaleze.
Tu stojiec učini veliké lkánie,

180 řkúc: ',Auve, Tristrame, milý pane,
bolí mě velicě nepokoj wój,
váŽtlatbych za tě život svój.
Neb ty a panna má
máta byti tak ztracena...

185 I vecě velmi žalostívě
a poprosi hospodina milostívě,
aby ten, kto jim toho podal pitie,
musil srim svój život ztratiti.

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'da svilt,
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 túženie zármutek, trápenl - 55 jechu sě začall;
obchoditi sdkati se - 56 obyčějnějie častěji _ 58 milost Láska - 72 t,emocnost neduživost - 73
tuž t\'Íehdy

84skúšěniebolest,utrpení_88bychz:ědělakdybychvědě|a-89bezžizlotiesmrt-!L7 po.
kusiti zkusiti - 120: a tak mě zbavil mé strasti - 140: věru, snad se bude snaŽit (porozumět) -

L43ozpustit i  ponechati,svěř it i_L46sědeusedla-L47péčěstarost-148 odjatabezsmyslt l
t49 objat pojat - L58 ani pichu ani jechu ani nepili ani nejeďi - 160 bezmóle téměř

_ L62 nemože nemohl _ |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

vÉvoDA ARNoŠT
České zpracování této veršované epické 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 líčí boje bavorského vévody Arnošta s ieho nevlastním otcem císařem ottou.
Historickým jádrem je tu nejspíše odboj švábského vévody Ludolfa proti císaři ottoviI.
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Mastním těžištěm skladby
výpravě do Jerusalema, l
siřěat.- k uplatnění obl
neodchyluje, o samostatné
českému cítění, takže se :

Z obšírné skladby (téI
úryvek vyprávějící o pob
vyplutím na moře zazpěw

(Véaoda Arnošt se stsou 1
kde je hrtilem okdzale přijat
t:ydtioti zanedlouho do Řeckt
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Mastním těžištěm skladby je však líčení fantastických osudů hrdinových na rytířské

rnýpravě do Jerusalema, kdy se dostává do neznámých zemí Orientu, což je pro-

'ů.at.* k uplatnění obÍběných exotických prvků. Český autor se od své předlohy

neodchyluje, d samostatné zprácování se nepokusil, a|e zato dává místy pronikat svému

českému óítění, takže se mu vévoda Arnošt proměňuje v hrdinu českého.
Z obšírné šlruauy (téměř o 6000 verších), ptoztazujicí nadaného básníka' uvádíme

ruyvek vyprávěiící o pobytrr Arnošta a jeho družiny v Konstantinopoli, kteý končí

vyplutíE na moře zazpévupísně ,Hospodine, pomiluj ny!..

(Véaoda Arnošt se soou počettau družinou přicfuizí na soých rytiřských aýpraaóch do Uher'

hde je krdletn okrizale přijat a zahrnut poctami a dary. Z Uher se proodzen králoaými posly

tydtiati zanedlouho do Řecka:)
Tuť nic nemeškachu déle'

pojedué převelmi vesele'
do Kunstopla města jede.

Když je řečský ciesař zvědě,

s hroznú čest učini jemu,,

Arnoštovi slovútnému;
i těm, ktož sú s ním byli'
velikú čest iim čiaili.
Káza všechny dobře chovati
a všicku potřebu dáti.
CoŽ kterému třeba bieše'
ten jako doma vezmieše.
Tu jsúc, počechué se ptáti
a korábóv vyhlédati'
chtiec své cesty nemeškati,
k božiemu se hrobu bráti.
Tak tu šest neděl přebychu'
krásnúť jim čest uěinichu,
že což kniežat v zemi byli'
tiť je pro ciesaře ctili.
Neb tomu ciesař chtieše,
aby je ctili, tak rozkázal bieše.
A nežli šest nedělminu,
mnoho korábóv připlynu'
vezúce drahú kúpi s sebú,
jakž rnohlo b1ti v tu dobu.
Z těch korábóv dvamedcítma najlepších biechu
a dobré pokoje v sobě mějiechu.
Arnošt s nimi nemeškaje
smluvi a je všecky naje'
smluviv, aby bylo chystáno'
všem ku potřebě dob11Íváno.
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oděnie, což sú měli,
aby to vše spolu měli
a do korábóv se brali
a potřeb s sebú dosti nabrali,
aby na stravu mohli mieti
do roka; totkáza vziei.
To vše u ciesaře brali,
če]rož na moře potřebovali.
Tenť jim nedal nic kúpiti'
všehoé jim kázal dobyti.
Tak Arnošt s svými sebrav se,
s nimi múdře potázav se,
jide před ciesaře toho,
jenž učinil jim cti mnoho.
Poče odpuštěnie bráti
a ze všie cti děkovati.

Zatiem ciesař kmene ctného,
vida toho šlechetného,
množstvie zlata nésti kázal'
všecko jemu dáti pÍlkáza|,
i všechněm obecně dáti dosti.
Podlé kniežecie štědrosti
ucti toho slovútného,
jakžto právě syna svého.
Když jiŽ všecko hotovo bieše,
což do korábóv slušieše.
poče odpuštěnie bráti
Arnošt i všem děkovati.
Mnoho cti jemu učinili'
jakož by tu byl rodilý.
Počechuť lidé plakati'
jeho i jiných pykati;
nebo množstvie lida toho
z té země vybra se mnoho,
jenž se také brali
a s nimi se přichystali.
By kvielenie na vše Strany.
ondeé panie i také panny
je provodie, přietelé'
ondeť pláčí a všickni kvielé.

3 do KunstoPla dc

čest velkou poctrr _ 1(

naneškati neotáleti s cr

27 iloamedcitma dvaad

rLo - 42 dobyti opatÍtu

48 ze ošie cri za všeclrt

64 Y'^hati litovau

lodili se

Lcgenda o svatém

V l.Irarleckém ru

dnes nelryhovuiícím
Otiskuieme v'29't9
ua mistě ztracenen
a 727-924; vyclrázír
leeendy prokopské'
'i."'"''" v krátký

28 ihrál Patl g1

poprosíte Pat- 20t

Legenda o svaté

Zapsála v t. z

v Brně č. 555, fol.

do sbírek Rudolfa
První vydáď poříd

čechische Katharir
ořepise naposledy
i".t.et'o středově!
a adverbiálním Ži.

LO5-L2L,2L6-230
130 -140.

!
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Íi,
lěli
ali
;ti nabrali,
li mieti
zieti.
ali,
ebovali.
kúpiti,
bni.
sebrav se,

1y S€r

Neboť mnohý přietele ztÍatil
a domóv se zase nevrátil.
Protož bylo co plakati,
nebo mnohého dietěte máti
ovdověla a osiřela,
tudy věčnú žalost měla.
A když se v koráb vsadichu
a od břeha odstrčichu,
pojedu preč zpievajíce
a sv1fm heslem volajíce:
,rHospodine, pomiluj ny!
Jezukriste, pomiluj ny!"
Tué bohu se poručichu
a pokoru učinichu.

3 do Kunstopla do Konstantinopole (Cařihradu) _ 4 je zaědě o nich zvěděl - 5 hrozrui
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 daamedcítma dvaadvacet _30 naje najal_ 32 ku potřebě dobýadno pro potřebu opatřová-
no - 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  ed iční

Legenda o svatém Prokopu

V Hradeckém rukopise (NUK xxIII G 92), fol. |a.29a. Paleograficky spolu s přepisem
does nevyhovujícím vydal Ad' Patera, Hradecký rukopis, Památky VIII, L881' 2-77.
otiskuieme v.29-L9o (vynechány v.40-69' iež vytvořil V. Hanka, Starobylá skládanie 1'
na místě ztÍaceného 2. listu rkpu, odkud je s vyznačením přetiskl 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 jtLriů Pat] ghar rkp _ L09 jedneho r&p] jednoho Pat _ 169 a 256 poprosite (itnper.)J
poprosíte Pat_ 204 do třetieho dne] do trzetie doby dne rkp, Pat

Legenda o svaté Kateř ině

Zapsála v t. zv. rkpe Štokholmsko-brněnském (knih. Stát. archivu, býv. Zem. archivu
v Brně č. 555, fol. 1a-68b) z počátku 15. století. Rukopís z Rožmberské knihovny přešel
do sbírek Rudolfa II. a odtud za třicetileté války odvezen do Švédska; wácen byl r. 1878.
Prvni vydáď pořiďli K. J. Erben a J. Pečírka r. 1860. Paleograficky vydal Fr. Spina, Die alt-
čechische Katharinenlegende der Stockholm-Brtinner Handschrift, Praha 1913. V kritickém
přepise naposledy vydána J. Vilikovským, Praha 1946. Literatura: J. Vilikovský, PísemnictvÍ
českého středověku, Praha 1948, str. 176-200; J. Hrabrík, Ze studiÍ o adjektivďm
a adverbiálrrím živlu 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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Zde v.856-1099 (fol. 16b-21b) a 2234-2398 (fol.43b-47a); opírámc se o vydánt
Spinovo a Vilikovského (Vil). - Jotace zachovávána a upravována v ďouhých slabikách'
v krátkých po sykavkách a po ř' V rkpe nalézáme některé ďalektismy: c, čmísto l, /a naopak
(fluzyczi l80 : slúžiti, occzyku 25 : otčíku) a s místo c (hlad|e 224' slad|ie 225)i v tunl
jsou ponechány.

4 bieše spala rŘp] biešeoynechátld SpinaiVil_ 16 ctná] czna_25 ocčíku ZrI] occzyku
rhp, occzyczku Spina - 54 occem] occzfiemrkp,occsem Vil -76 i syna r&pl syna 7r7- 105
službu rÉp] slúhu Erben, Vil - 11l-112 podle Erbma' SPlrry' Vi| Pannye byti wyehlaíne
Zda|ye fie giey bezomyla (pro rým) - 123 rubénové rkp] rubínové Vil - L52 i s svú matkú
Erben, Ryšf y fwu matku rkp' i svu matku Vil - 236 srdcě rkp' Vil) |rdczem Spina]

263 vezřě|a rÉp] věřila Pelikdn (LF 18' 1891' 66)'Vil - 278 coŽ rkp] až Spina'Vil _287
ctně] cznye rkp, cně Vil_36o s krvÍ rŘp] kwt Vil_ 378 u zvláštivé Erbm] wzla|tywe n'
wzloftywe rÉp' v Žalostivé Geb (LF 9' 1882' 316)' Spina'Vil

Legcnda o b lahos lavené Anežce

Zachována v pěti zlomcích v městském archivu v Chebu' Vydala je paleograficky s úvo-
dem J. Vilikovského M. Mladějovská, Legenda o blahoslavené AneŽce - Chebské zlomky,
Žikešův špalíček kulturně historický 4, Praha 1948. Tam i faksimi]'e zlomků.

Zlomky obsahují 84 veršů celýcb a 16 veršů neúplných. Naše ukázka podává verše
ncjobsá,bůejšího zlomku. - Jotace zachována a upravena v ďouhých slabikách' v krátkýcb
pak všude mimo po j.

Tristram a Izalda

Skladba zapsána v rkpe Strahovském DG III 7, fol. |69b-22oa (A) av rkpe knih. Stát'
archivu, bý,v. Zem' archivu v Brně č. 558, fol. 3a-l99b (B). Vydal ji jen V. Hanka, Staro-
bylá skládanie IV, Praha 1820' Literatura u Jakubce, Dějiny I,282-283. Ukázka podává
verše z fol. 180a-l81a v rkpe A : fol.. 40b-44b v rkpe B; vycházl z rkpu A. _ loace
zachovávána a upravována v ďouhých slabikách, v krátkých po sykavkách a po ř.

1 preč] prycz B-3 panny] panieB _19 již)gieB_ 24ted)tedrtB _ 32 mněl] mnieB _
38 iŽádný] nizadny B; nemoh] nemohl B _ 40 laskavi] naramnie laftawa B

50 jehožto] gehoz B - 5| že j,) ze B _ 65 přirovnávala B] přirovnává A (pro rým) - 70, 86,
1o9 žež] ziez A, ze B _ 73 poloŽiechu] polozichu B

17 Tužl Tu B_80 aŽ] a B-83 Auve] auwech B-9L-92 nechci nésti hněvu] nechci
hněvunésti B_93 Comóže] czozÍnuozeB_97 to j'] to ge B_ 108 ie] geftB- 116 mne]
chybia B_|24 již]chybía B_129 mi] geB_ 135 sama] |amA, íwuB- !37 nežj neb 8-
l38 neb] nez B _ 141 snad mé] fnadnie B _ |43 vzpustiti] wÍtupiti B_L45 Kto j'] ktoz
B; to) chybí zl B

l 9 byll chybi zs B - I55 jel g1e A, B - 158 ani pichu ani jechul ani gechu ani pichu
B - 160 bezmále] bezmala B - 162 pomoci] Ípomoczi B _ |64 v zlém] tiezkem B

166 Brangeneně] Brangenyenye A,Brangenenie B _ 168 tak] chybí u B _ L72 a] yB -
174 mohla-li] mohla B; neproměnila] promienila B - 180 Auve, Tristrame, milý pane]
auwech muoy muoy pane Triftrame B _ L82 vážilai] wazi|a B - 187 kto] ktoz B

Vévoda Arnošt

Skladba zachována v rukopisném sborníku Baworowském, dříve Lvov, knihovna
Baworowslqých č. 42L' nyní v NK ve Varšavě; naše ukázka na fol. 95b-97a (v. 2155-2240).
Paleograficky vydal J. Loriš, Sborník hraběte Baworowského, Praha |903'|46-300 (Lor),
Srarší vydríní F. X. Prusík v Kroku 6' L892. _ Literatura u Jakubce, Dějiny I, 284.
- Jotace zachována a upravena jen v dlouhých slabikách.

30 naje Lor) mage - 72 všickni Zor] wfeckni - 85 Tuť Lor)Tut pokornie
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L3b.47a); opíráme se o vydánÍ
1a1oyána v ďouhých slabikách,
:,:*:,Tl. ", 

imísto ', /a naopak
1radle 224, sladfie 225); v rextu

,]::^,_ 25 ocčÍku ViI] occzyku- ,_o..1r!" rkpl syna V;l _ tO5
yj,,, l,']3.l"v" byti wyehlaÍne
rbhové Vil - 752 i s svú ma1t1{'kp, vill frdczem soina-l
78 což rkp) až Spiia,ňt _zaz
zvláštivé Erben,] wzlaftywe n.

Vydala je paleograficky s úvo-
:: Ť.Ž:. 

_ Chebské zlomky,
ksimile zlomků.

|. Mše ukrizka podává verše
louhých slabikách, v kráttcých

-220a (A) a v rkpe knih. Stát.
rydal ji jen V. Hanka, Staro_
I' 282-283, Ukázka podává
vycházl z rkpu A. _ lotace
o sykavkách a po ř.
tedrt .B - 32 mněl] mnie 8 _
nie lal"kawa B
rovnává A (pro rým) _ ?o' 86'

I nechci nésti hněvu] nechci--108 jel geft .B - il6 mnel
l'-iwu B _ 737 než] neb .B -
vftupiti B - 145 Kto i'l ktoz

jechul ani gechu ani pichu
v zlém] tiezkem B
tk lchybi  a B -  l72al  vB _
rl'e,'Tristrame' milý pane]- ró/ ktoj ktoz B

!m, dříve Lvov, knihovna
ď. 95b-97a (v. 2|55-2240).
Praha 1903, 146-300 (Lor).
u Jakubce, Děiiny I, 284.

Tut pokornie
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38. Zdaišova píseň
(rukopis z druhé poloviny 15. stol. Státní archiv, Třeboň)
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39. Dítka s ledňáčl
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tcfuv, Třeboň) 39. Díuka s ledňáčkem a král Václaz.l IV. s lazónici z okrajozlé aýzdoby bible kráIe Yáclaxa IV.
(konec 14. stol .  - Národní knihovna, Vídeň)
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v druhé polovině 14.
i nové thematické okruhy.
světské, zejména milostné,
i do lyriky duchovní. Pěstitt
inteLgénce (studenti), a|e zčát
osaných složitou formou már
pí'.í udouo.',lze soudit, že 1
i. o.""'t"uoval ani před svě
neboé na druhé straně nachá:
přímo k umělé lyrice starc.oa 

lidovou worbu. Zdá se,Že
Vedle poesie milostné a

tirické; jsou však velmi přÍ
neboť se v nich odrážeji rozp,
a mezi měšťany a seďáky (&
sitské doby.

1

lr[ilostné lyrické básně'
z druhé polovinv 14. a z prv
představách a čli'iečně i na
totiž pojetí lásky jako milostt
vého rytíře, a projevem úct;

Básně jsou stylisovány v
zuje láska - zpravidla ie to sI
milé, úklady závistníků a H
Dialog nacházíme jen v písn
jež patří k druhu zvanému ,
dne po noci spolu strávené
v atbách jsou i prvky epic}
Tato píseň je zaiimavá i tin
obsahově úplně shodných; n.
ření skladby) připomíná cha
skladeb zaujme píseň S/oocr
lyrice německé, totiž nazua
jiem mitého, jež se liší od o
leiší a neisložitějšíz milostt
autor používá vydatně sym
lostné lpiky se dochovaly
i u Záz:išwy pimě).

40. Píseň o Praxdě
(rukopis z I5. stol .  _ knihovna Národního musea, Praha)

-
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LYRI KA

LYRIra ČBsrÁ

v druhé polovině 14. století docháa k rozkvětu lyrické poesie; vznikají tu
i nové thematické okruby. Především ie nápadný vznik a vzrůst lyrické poesie
světskéo zejména milostné, jež má místo tak významné, že jeji motivy pronikají
i do lyriky duchovní. Pěstiteli teto milostné lyriky byli hlavně příslušďci soudobé
inteligence (studenti), ale zčásti to byla i poesie české šlechty; protože pak veďe skladeb
psaných složitou formou máme dochováno i několik skladeb prosqých, připomínajících
píseň lidovou, lze souďt, že proces stále většího uplatňování lidovych prvků v literatuře
se nezastavoval ani před světskou poesií lyrickou.Vztah zde byl zřejmě oboustranný
neboé na druhé straně nacházíme později v lidové písni typické formn které poukazují
přímo k r'mělé lyrice staročeské a dosvědčují' že umělá lyrika staročeská působila
na lidovou worbu. Zdá se, že prostředníkem tohoto vlirtr byla i píseň duchovní.

Vedle poesie milostné a duchovní se ztrácejí svým rozsahem písně reflexivní a sa-
tirické; isou však velni přfunačné pro pochopení společenských poměrů. své doby,
neboť se v nich odrážeií rozpory mezi šIechtou a měšéanstvea (Pieseň od pana Stembrka)
a mezi měšťany a seďáky (Sedlá,ci). Tato větev lyriky připravovala bojovnou poesii hu-
sitské doby.

MI  Lo  STNÁ  LYRI  KA

Milostné lyrické básně, jež se nám dochovaly z naší středověké literatury' pocházejí
z druhé poloviny 14. a z prvé poloviny 15. století a zailádajl se téměř bezvýhradně na
představách a částečně i na terminologii, jakou vywořila milostná lyrika provensálská,
totiž pojetí lásky jako milostné služby; úcta k ženě, ovšem urozené, patří ke znakůrn pra-
vého rytíře, a projevem úcty je i milostná píseň.

Básně jsou stylisovány většinou jako monolog autola' jenž|iči city, iaké v něm vzbu-
zuje láska- zpravidla je to smutek a žďost způsobená nepřítomností nebo nepřístupností
milé' úklady závistníků a klevetníků - a ujišéuje svou paní o své nezlomné věrnosti.
Dialog nacházíme jen v písni Noci milá ve dvou posledních verších, a ve třech skladbách,
jež patří k druhu zvanému ,,alba.. (svítáníčka) a líčí loučení rnilenců na úsvitě nového
dne po noci spolu strávené (Milý jasný dni; Přěčekaje pšě zlé stróžě; ŠIa dva tozlařišě);
v albách jsou i prvky epické a v písni Milý javtý dni i dosti rozsáhlé ličeni přírodní.
Tato píseň je zaiimavá i tim, že je dochována ve dvou versích značně oďišných, třebaže
obsahově úplně shodných; neustálenost jejího textu (svědčící ostatně také o značném rozší-
ření skladby) připomíná charakteristickou vlastnost novodobé poesie lidové. - Z ostatních
skladeb zaujme piseó' Slozlce M,v nižje užito prostředku oblíbeného v pozdější milostné
lyrice německé' totiž naznačení jména milé uvedením prvého písmene, a píseň Ztratilať
jsem milého, jež se liší od ostatních tím, že v ní promlouvá dívka. Formálněnejvyspě-
leiší a nejsložitější z milostné lyriky je Zóaišoz;a pheň (Jižť mne ošě radost ostáoti)' jejíž
autor používá vydatně symbolických přirovnání (orel, fénix,labué' lev). - Nápěvy mi.
lostné lyriky se dochovaly jen zřídka (na pr. u písně Dřěvo sě listen odieoó, z&sti
i u Záz:išwy pisrlil.
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zÁ ' v IŠove  pÍspŇ

Jižť mne všě radost ostává,
jtžt mé všě útěchy stanú.
Srdce v tužebné krvi plavá:
to vše pro mú milú žádnú.
Svýma zraky skrzě očko
sílněé střielé v mé srdéčko,
bydlímť u plamennéj túzě.
Muoj život v túhách nemáhá:
to vše jejie krása drahá
sílněť mě k tomu připúzie.
Srdce bolí,
sílně ve krvi plavaje
i žádaje,
žádná, wé milosti, ač sě móže státi.
Jáť nikoli
žív nebudu na dlúzě
v té túzě'
kdyžť sě zmilitká neráčí smilovati.
Túhať mě po nie' kdyžť na ni zpomenu,
div' žeé kdy nesplanu,
omďeje v túhách stanu:
já pro ni v mé mladosti žalostívě zahynu.
Toť mé neštěstie, že byvše v radosti
i mám smutka dosti
od nevěrné milosti.
Ach, žalosti! Chodím smutný vzdýchaje pro mú nevinu.
Jižé mé zpievanie
přěstane nynie,
pyčtež Ínne paÍrny i vy, šlechetné panie,
žeť mi iest zahynúti pro milovánie.
Slunéčko vzchodí,
ářě vychodí'
má zmilitká v mém srdéčku vévodí,
sílněé mi na mé mysli uškodí,
ač sě žádná nesmiluje.

Bych měl na všem světě koho,
jenžť by mi pomohl tižiti'
měl bych utěšenie mnoho,
chtělť bych mu s věrú slúžiti.
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státi.

ati.
zpomenu,

zdýchaje pro mú nevinu.
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Jakož fénix oheň nietí,
tu kdeŽ chce svú mladost vzieti,
v ohnié vzhoří v silné moci:
takéž muoj kvietek žáduci
túžebný plamen horúcí
v srdci nietí ve dne v noci.
Z mé mladosti
jenž srdci túhy přěji
a nesměji
pro zlých liď strach nikomému zjeviti.
V tejé žalosti,
ienů, ji nosím na útrobě
a ve mďobě,
najkraššie žádná' pro tě mi zahynúti.
Zbožrýt má radost a já v túhách vadnu,
to vše pro mú žádni;
sám sebú nic nevládnu,
juž pohřiechu nemámé nikdy nižádného utěšenie.
Toé jest má núzě, ach hrozný osude,
ktož tebe nezbude,
tené žalosti nabude.
V srdéčku' žádrLá' pro tě iá mám tužebné myšlenie.
Mého tuženie
nemám umenšenie:
Pyč mne povětřie, pyč mne všecko sťvořenie,
karbunkulus, zafiet i vše drahé kamenie,
slunce přěstkvúcie
i vše na světě'
pyč mne lilium, pyč mne ruoŽe i kvietie,
chceé mi má zmilitká mój živótek odjieti'
ač sě neráčí smilovati.

orel ďvnú vášni mievá,
své děti v slunce obrátí,
tuť |e v té horkosti zhÍievá'
davé jim v tu světlost hleděti.
Kteréž jasně vzřieti nemóž
v slunce, toé sobě nespomóž,
ihned je zhliezda vyvrátí.
Takým orlem na4ívám ji'
pro niŽť srdcem v túhách lkaji,
strach mne, žeé rni život ztratí.

t'ě zahynu.
rdosti

té panie,
rie.

oď,

E---
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Ach' mé oěko'
má útěcho' má radost!
Pro světlost,
jtž má naikrašší svietí, mosím tužiti.
Mé srdéčko
sě leká bez přěstánie
spadenie,
jakožto orlíček spadna, tué mu jest strach mieti.
Jakožto lev' když koli svým hlasem zúpie,

90 své ďetky vykúpí'
ihnedé jich smrt odstúpí,
já také boje sě smrti žádám promluvenie.
Labuť, divný pták, zpievá umíeraje,
také já' smutný žák'

95 umruť v tuhách zpievaje
pro mú milú žádnú' když sě neráěí smilovati nade mnú.
Ach, auvech, má milá,
již si mě umdlila!
Ještě by mě od smrti vykúpila'

l00 by se mnú jedinké slovce promluvila.
Slunéěko stkvúcie,
ruože světlúcie'
srdce i tělo dávaji v tvoje rucě,
duši mú porúčěji bohu milému,

r05 ač mne neráčíš živiti.

I osttioti opoušd _2 stanú přestanou _3 túžebný toužíď _ 4 žddný žádouci, drahý -
7 bydlimťisem3túhaža\ost,zármutek _8nemdhá chřadne -|opřipúzie nutí_ 14 ač jesthže-
L8 zmilitká milá- 19 túhať mě po nie toužimé po ní, rmoutím se_21 stanu za|tynu_25
milost láska _ 29 pgčtež litujte - 3L azchodí vyc|táz1

36 bych měl kdybych měl - 39 s aěrú věrrrě _ 40 fénix báiečný pták eg1ptský, jenž se
spalováním obrozoval; nietí rczněcuje _ 4L kdež kďyž; mladost z.lzieti omládnouti - 42 azhoři
vzplane; o silné tnoci prudce - 48 nesnlěji neodvaŽuji se _ 49 nikomému nikomu _ 5| jenž ji
kterouž; na útrobě na srdci _ 54 zbpžný bohatý, bohatě obdařený (láskou) _ 59 nezbude
nezbaví se - 64 poaětřie vzduch _ 65 karbunkulus tmavočervený drahokani zafier saf.tr -
69 odjieti odejmouti

7Loóšeň obyčej, choutka _75azřietivzhlédnouti- 76 soběnespomóžleú mu pomoci-
80 strach mne boj1m sei ztrati zručí _ 89 zúpie zasténá, zafue _ 9I jich odstúpí od nich
odstoupí _ 94 ždk student' klerik - 98 umdlila oslabila, učinila chorým _99 by oykúpila
bys vykoupila _ 100 bg prolnluaila kdybys promluvila; s/ooce slůvko - L02 saětlúci zářld,
zašivý _ L05 žixiti zachovati při životě

10

L dřěao strom_4
fooalhaléL_|6 četnup

orioa '" _2L ýIastat'
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DŘĚvo sĚ LIsTEM oDIEvÁ

Dřěvo sě listem odievá,
slavíček v keřku zpievá.
Máji' žaluji tobě
a mécě srdce ve mdlobě.
Zvo|il sem sobě milú,
ta tře mé srdce pilú.
Pila řěže, ach bolí'
a tvóié budu, kdeť sem koli.

Srdéčko, ďvi sě tobě'

iže nechceš dbáci o sobě.
Tvá radost, veselé hyne
pÍo tu beze jmene.

10

r jest strach mieti.
lasem zúpie,

eráčí smilovati nade mnú.

rluvila.

t

íd'_ 4 žtidný žádoucí, drahý _
'0 připúzie nuť - 14 ač jestliže -
rtím se- 2| stanu zahymt_25

báiečný ptrík eg:yptsk1ý, ienŽ se
it tszieti omládrtouu _ 42 ozhoří

,nikomému nikomu _ 5| jenž ji
bdařený (láskou) _ 59 nezbud,e
rvený drahokam; zafier safír -

bě nespomóž není mu pomoci -
tfve t 9l jich odstúpí od nich
ďa chorým _ 99 by ojlkúpila
ce slůvko _ |02 saěttúcí zářicÍ,

Ačé bych já ii zmenoval'
mnobýé by mě štráfoval

15 a řka: Proě ty tak služíš?
Čemu sě milostí chlubíš?
Neustavičný milovník

|ako u cěsty hřěpík:
k čemu sě koli přičiď'

20 a tomu všemu uškodí.
Ktoé sem, tenž nosímé pílu'

iáé mám naikrašší milú'
téé nikomu nepoviem'
sámé ii s m:ftn srdéčcem viem.

25 Viera vieřě pomáhá:
kdeé sú dva sobě věrna'
on ií a ona iemu'
nepoviedaj třeciemu.
Mnohýť sě rád honosí,

30 ten taiemství pronosí.
Ach, naň! Ztýť obyčějé jmá'

nepřějteŽ mu, ktoé jeho zná.

Poniž on vás tak hanie,
prosímé vás, panny i panie'

35 přězdiec jemu ',ruší nás..,
vyscěrčmeŽ jeho pryč od nás!

ldřězlostrom-4mécěmétie_9dbi,sědivlmse_13:jesďižebychjipojmenoval-L4štrd.
foaalhané|_|6 čemuptoé;milosr láska- L7 nautaaičnýnestá\ý _ L8 hřěpik|opuch_ L9 sě přičiní

přidáse -2Lpila*,".o..-30p,onosiptozrazuje_3íponižp,rotože-36agscěrčmežvystrčmeŽ
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TAJNÁ  Ža r - o s t

Tajná žalost při mně byďí'
kdyžť mi jie nelzě vídati.
Zleé bude, ačť sě to prodlí,
nebudu-l' u nie bývati.

Bych pobyl u nie do roka,
zbylbych smutka i všie núzě'
netbal bych na zlého soka, i
nechajžť byďí' ktož chce, v túzě.

Nepaměti, téť sě lekám'
byť mne ke škodě netáhla.
Rač pomnieti' za toé prosím,
tys mocně v mé srdce sáhla.

Jáé pomním jedinké slovo,
toť mi přišlo k utěšení,
za sto let v mém srdci novo,
potom do mého skončenie.

Srdceť sě nemóŽ děiiti,
kdežť jest, tuť jest vší silú.
Pěkná, rač ustavična býti'
ač chceš slúti věrnú milú!

S šěrým očkem sokolíku,
toběé sem v wú službu poddán!
Najmilejší andělíku,
ty si mého srdéčka pán!

I bydlí je _ 3 aěť sě to prodli potrvá.li to dlouho _ 5 bych pobyl kdybych pobyl _ 6 zb1l
bych pozby| bych-8 bydlí a túzě má tesknost, ža|-9 nepamět zapomenurJ_t3 pomním
vzpomenu si, pomyslím si _ L6 skončenie smrÍ _ 19 pěkná krásná - 20 ač chceš chcešJi

SLOVCE  M

Srdce, netuž, ne|zět zbýti,
pravímť cěle,
anié sě jest lzě ukryti
již veselé.

10

10

20

15

25

30

35
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ilí,

Toé pravím: Za utěšeníe
mněé v světě milejšie nenie
a za toé mám,
neŽ to mé milé slovce M,
jenž panuje v srdéčku mém
a v tomé sě znám.

Aě pod nebem jest stvořenie,
nerozomiem,
róžě' jiný květ nic nenie,
toé směle diem.

Toť pravím: Za utěšenie
mněé v světě milejšie nenie
a za toé mám,
neŽ to mé milé slovce M,
jenž panuje v srdéčku mém
a v tomé sě zrrrim.

}estiť jí mílo slúžiti,
ač z milosti,
anať dá dobr;;hn požiti
vždy v radosti.

Toé pravím: Za utěšenie
mněť v světě milejšie nenie
a za toť mám,
než to mé milé slovce M,
jenž panuje v srdéčku mém
a v tomť sě znám.

Rač to v svém srdci zavřieti,
ležbez smiechu,
ež mně jiné nelzě mieti
za útěchu.

Toé pravím: Za utěšenie
mněé v světě milejšie nenie
a za toé mám,
než to mé milé slovce M,

ienž panuje v srdéčku mém
a v tomť sě znám.

Tedyé poviem otevřěně:
V wéť službě sem!

m,
.4.

H,

t .

túzě,
r r i
v tuzě.

o,

dán!

.Pobyl 
kdybych pobyl _ 6 zfuiltme.t zapomenutÍ _ 13 pomnlm

sná - 20 ač chceš chcej-ti

b--_
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Aniť změním do skončenie
mé milé M.

45 Toť pravím: Za utěšenie
mněť v světě milejšie nenie,
a zatotmám,
neŽ to mé milé slovce M,
jenž panuje v srdéčku mém

50 a v tomť sě znám.
L netuž ncrmué se: zblti zbavtti se, pozbýti _ 2 cěle zajisté _ 3 - 4 ukryti sě oeselé před ra.

dostíseukť}hi-8sloaceMhtera'hláskaM_|orotomťsězntimktomusepř iznávám-l l
ač jest jest-|t_ 23 požiti užíti - 33 ež že _ 43 skončenie smrt

JIŽ TAK VYMYŠLENÝ KvĚT

Již tak vymyšlený květ
jako ruožě prokvítá.
Kdež ta ruožě prokvítá,
odtud mému srdci svítá.

s Protož, milá radosti
i mé milé utěšenie,
vězlž,žet iiž od wé milosti

. mé všecko pomyšlenie,

ačé sem nesměl pověděti'
ostydaje sě wé milosti.
ProtoŽ, milá' rač věděti'
žeé sem tvuoi vždy v uostavnosti.

Mnohokrát lidem k libosti
činím dobrú myslsobě;
ač mi to na mysli nenie,
tohoé chovám při sobě.

Ach, nešéastná Žalosti,
bych tě vědělkomu dáti!
Již tebe mám přieliš dosti!
Ujalas mě k své libosti.

Ža|ostt, mníš, by moc měla,
že mě vždy chceš umořiti.
Byť jediná paní ráčila'
tať mi to muož zrušiti.

l 0

1 5

l oymyšléný důmyslnj
_ 9 nesměl sem neodvážr7 js
trvalo - 18: kdybych věděl.
óy domníváš se' že (máš) -

2(

L strážě stráŽce' str
IO skuoroť brzy _ 19 buďz'

20 -  Výbor  z  české l i te r . r t l l r y

l )
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těšenie
išie nenie,

vce trÁ,
čku mém

liisté_ 3.4 uhryti sě aeselépřed ra.e zruim R tomu se přiznávám _ ltm

KvĚT

hvnosd.

t

25 Ale onaé snad tomu ráda jest,
že já smutný po ní túžím.
Dnes to beru na svú vieru,
žeé jí nade všěcky služím.

L z:ymyšliný důmyslný' krásný _ 2 prokoítti rozkvétá - 7 od toé milosti oď lásky k tobě
-9 nevněl sem neodvážil jsem se _Io ostýdaje sáosqýchaje se - 12 zl uostazlnosti stále, na.
trvalo - 18: kdybych věděl, komu tě mám dáti _ 20 ujalas mě zmocnila ses mne _ 2L mníš,
óy domníváš se, že (máš) _ 24 muož m:ů;že

PŘĚČEKAJE vŠĚ ZLÉ, sTRÁŽĚ.

10

Přěěekaje všě zlé sffážě
puojduť k milé hrďo váŽě.
Svuoj kuoň pustím po dúbravě,
sám s nie sědu rozmlúvaje.

Tiem zpievarúm, tiem voláním
ubuďch tu krásnú paní.
Když sě j' ze snu probudila,
ke mně míle promluvila

a řkúc: Brachku, čas jest vstáti!
Skuoroé bude již svítati.
Den sě blíží, ten já znaji'
všě z1é strážě vzhuoru vstávaií.

Již ptáčkové vzhuoru vstali'
vzhuoru vstavše zazpívalt,
zazpievavše pryč letěli,
mě smutného zde nechali.

Rozlúčenie mezi náma -

klevetníčkóm radost dána!
Protož, milá' buďvaž věrna,
Žádný z1ý sok mezi náma!

I strtÍžě stfáŽce' stsážný,- 2 hrdlo oážě nasazuje hrďo - 6 ubudich vzbudil jsem-
L0 skuoroť brzy - 79 buďaaž aěrna (duáL) buďmež věrni

NoC I  M I LÁ

Noci milá, pročs tak ďúha!
Po mé milé jest mi túha,
že mi s ní nelzě mluviti.
Komu sě mám utěšiti?

26 . Yýbor z české literatrrry

' 5
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Již mé srdce bydlí v strastí,
v Smutku' v túžebné žalosti.
To -uše činí neLý''lanie
u té najmiiejší par.ie.

Milý boŽe, nedl:j dlúzě
po mé milé býti v túzě!-
Brachku milý, nestyšť sobě,
nad jinéť chcí přieti tobě.

4: od koho márr pro sebe žádati útěchrr - 5 bydli přebývá, je _7 nebýxat;ic i.e nebý-
vám _ 11 nesq,-št,soĎá lresdskej si _ 12 přieti pŤáti

Šr-a pva ToVAřiIŠĚ

Šh dva tovařišě
v jedno rniesto tíšě.
Míle je přivítalí,
dobrá slova dali.

Dobrá slova davše
dobřě položili'

iednoho na rucě,
druhého na loži.

Tuť sta spolu hrála
do třetie hocliny:

oÚátiž sě ke mně
svým líčkem červeným.
Tolroť neučiním,
musíš pryč ode mne.

Již dennička zchodi,
musím pryč od tebe.
Jižé musím od tebe
s velikú žalostí.

Rač tě buoh želrnati,
muoj milý pane!
SkuoroJi sě vrátíš,
muoj milý pane?

10

| šla dua toaařišě (duá1
miloval i  se_ 15 zchadí (azc

10

i 5
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Jáť sě k tobě vrátím
na zelenú trávu,

25 jáé sě k tobě vrátírn
na každú hodinu.

| šla dua toaařišě (duál) šli dva druhové (t. j. milenci) - 9 sta spcltt }rrrila (drrál) hráli si"
milovali se_ L5 zchodí (azcltodí) vycházi

ZTR 'ATILAŤ Jse l r  ^4II -ÉHo

Zttatt7atjsem milého,
v tom srdci jediného.

Jrněj sě dobřě' srdéčko!

Ztratila-lis milého,
pohledajž sobě jiného.

Měj sě dobřě, srdéčko!

Když tomu nelzě iinak zdieti,
rnrrsíme sě dobřě jmieti.

Měj sě dobřě, srdéčko!

Jáé sě' milý' dobřě jmám,
na tě srdéčkem zpomínám.

Měj sě dobřě, srdéčko!

Bielá ruožě prokvítá,
mně náděje nesvítá.

Jměj sě dobřě' srdéčko!

Natrhajme z ruožě květ,
milejší milý než vešken svět!

Měi sě dobřě, srdéčko!

Ach muoj milý, mocný pane bože,
jinak to býti nemuože.

Jměj sě dobřě, srdéěko!

Ktož mi o tobě co propovie,
srdéčko mé velmi mútí.

Jměj sě dobřě' srdéčko!

10

l )

E--
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25 Ach muoj milý přěvelmi zúfa|ý'
ne taks mi sliboval přěd mú milú matkú!

Jměj sě dobřě' srdéčko!

Ktož mezi námi to manželswo zruší,
nesmiluj sě, pane bože' nad tú duší!

30 Jměj sě dobřě, srdéčko!

Bóh tě žehnaj, má panno milá!
V mém si srdci sama ieďná.

Jměj sě dobiě, srdéčko!

7 zdieti učiniti _ 13 prokaítri rozkvétá _ 22 propovie povi _ 23 mútí zarmuaýe

MILÝ  JASNÝ  DNI

Milý jasný dni, pročs tak ukvapil,
žes mi mého klevetníčka zbudil?
A den Své ustavenie jmá;
tu kdeŽ milých dvé přěbyvá.
Všemohúcí pane bože, milý bože,
rač jich bfi obú spuolu strážě!

od východa sluncě větříček věje'
a přěs hory, přěs doly sě chvěje'
Horyé ječí, lorn sě tiší'
ptačswo křičí' zvěř pospieší,
obádaje, znamenaje,
žet má noc od nás odstúpiti.

Vyšlať jest krásná, jasná dennicě'
dalekoť mi u plano vyšla.
Tať mi pospiecháše od hor.
Všeckno swořenie, lidský sbor
znamenaje vzhuoru vstáti:
časť sě n:áma, milá, požehnati!

Jasný sě nám den ukazuje,
nebesať jsú sě zamodraly,
slunečnáé zářě vychodí:
po němť mě mé srdce bolí,
po tom najmilejšiem pánu!
Brachku mily' bychva sě my dva spolu objala!

25

30

35

45

10

t 5

3 ustazsenie řáď_9 lo
vďmajíc, poznávajic _ |4
24 bychaa sě objala (duái) k
spali jsme _33 milost|áska

L Y R I

Veďe lyriky milostnt
žející dobové poměry; od
husitského. Pro tuto poesii
mezi lyrikou a epikou.

Bez dobových vztahů
motivů o protikladu pomi
s tělem). - Plseň o Pravc
jednotlivým stavům' jež j
líčícím marné putování Pr
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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'

ií
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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
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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-
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, 
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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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t6 zbaoiž zbav _20 nekzla:

30 polúhlaz:ie půl hlavy -
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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.

I 5
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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-

wlem,
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bolická báseň o stvořitelskénn a vykupitelském díle božím; Bůh je označen symbolem
kožišníka, jenŽ stvořil pro duši tělo (kožich).

Písní s náměty náboženskými přibylo v tomto období i přechodem epidich látek
k písňové formě a stykem s písní milostnou. - Tak vznikia Píseň o Dorotě, jež zptacovává
lyrickou formou legendu o sv. Dorotě. Stejnou strofickou formu a nepochybně i stejný
nápěv měla píseň latinská, obsahově celkem shodná, Dorothea beata, v níž čteme
akrostich ,,Dorothea virgo beata, Nicolai suspice vota... _ Stykem s rnilostnou poesií
vznikia na př. píseň otep m!rr). Tato skladba je vložena do úst dívce, která je sym-
bolem křesťanské duše toužící po Kristu nebo spíš symbolem církve. Zaktádá se na mo-
tivech Velepísně Šalamounovy i na slovech jejího nejstaršího českého překladu. Styk ná-
boženské lyriky s lyrikou milostnou je někdy tak těsný, že v jednotlivych případech
ne|ze rozhodnouti' zda jde o píseň duchovní (z kultu P. Marie) či o píseň milostnou, jak
je tomu u i milostné písll.ě Slooce M.

BUoH  VŠEMoHÚCÍ

Buoh všemohúcí
vstalz mrtlrych Žáducil
Chvalmež boha s veselím'
toť nám všěm Písmo velí!

Kyrieleison.

Ležaltři dni v hrobě'
dal prokláti sobě
bok, rucě, nozě obě,
na spasenie tobě.

Kyrieleison.

Jezukriste, vstal si,
nám na příklad dalsi,
žeé nám z mrtvých vstáti,
s bohem přěbývati.

Kyrieleison.

Maria žádúcie,
z nebes róžě stkvúcie,
pÍos za ny hospodina,
svého milého syna!

Kyrieleison.

Pane náš Ježíši'
uslyš svoji říši,
nás hřiešné křesťann

25

75
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4I zlost zlý skutek
pobývali

420



trr; Bůh je označen symbolem

cbí i přechodem epických látek'.a 
Pheň o Dorotě, iěž zwacovává

1form9 a nepochybně i stejný
Dorothea beata, v níž čtemi'_ Stykem s rnilostnou poesií
lna do úst ďvce, která je sym-
lolem církve. Zak|ádá se na mo-
iího českého překladu. Styk ná-
1 že v jednotlivých případech
Muie) či o píseň miloitnbu, iak

pro tvé svaté rány.
Kyrieleison.

Svaté Mařie synu,
otpusť hřiešným vinu,
pane Jezukriste,
jenž si vstal zajisté.

Kyrieleison.

Ó nat nebeský,
uslyš svój lid český'
zbav nás núzě této,
daj nám dobré léto!

Kyrieleison.

Uslyš našě hlasy'
daj pokojné časy'
Jezukriste, králi'
aé tě wói lid chválí!

Kyrieleison.

otpusé našě zlosti,
všěch nás bludóv zprosti!
Daj nám pro svú dobrotu
svaté cierkve jednotu!

Kvrieleison.

Všichni světí proste,
nám toho spomozte'
bychom s vámi byďili'
Jezukrista chváLili.

50 Kyrieleison.

skutek - 47 spcmozte pomozte - 48 bychom bydlili

J EZUKR I sTE ,  ŠTĚDRÝ  KNĚŽE

Jezukriste, štědrý kněže,
S uotcem' duchem jeden bože,
woje štědrost naše sbožie.

Kwieleison.

41 zlost z|ý
pobývali

abychom přebývali,
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Ty si nyďe zde přěd námi'
woje tělo, svaté rány:
spasiž, tvorče, své křeséany.

Kyrieleison.

Ty si svú krev prolil za ny'
z věčné smrti vykúpils ny,
odpustiž nám našě viny.

Kyrieleison.

Anjelé jdú zpievajíce'
svého tvorce hládajíce'
chválu jemu vzdávajíce.

Kyrieleison.

Svatá Maří, božie máti,
daj nám svého syna znáti
a s ním v ráji přěbyvati.

Kyrieleison.

Křikněm všicbni k hospoďnu'
aé otpustí naši vinu
dá nám nebeskú dědinu.

Kyrieleison.

Swořiteli mého těla,
rač zbaviti zlého diela'
přěj duši' by tě viděla.

Kyrieleison.

Svatá Maří, přistup k súdu
s uotcem' synem k svému lidu,
dřieve nežt já dušě zbudu.

Kyrieleison.

Pójdem, pójdem, buoh přěd námi'
bychom byli worci znám|
zdať sě smiluje nad námi.

Kyrieleison.

A ktož tu pieseň zpievaji'
neb ji věrně poslúchají'

3 sbožie bohatství
4L ujměmž uchopme.- .

l 5
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tři sta dní odpustkuov maií.
Kyrieleison.

Ujměmž všichni za ten pramen'
aé nás nejže věčný plamen,
uslyš' Jezukriste, amen.

Amen. Amen. Arnen.

3 sbožie bohatství _ 9 za ny za rlás _ 23 dědina dědictví - 31
ujměmž uchopme'- 42.nejže (nářeční za nežže) nežhne, nepálí

zbudu oozbudu-
Lt i

linu,

u
lidu,

i

H náÍIti,

ZDF .ÁVA ,  KRÁLEVNo  s LAVNosT I

Zdtáv a, králevno slavnosti,
očistnice našie zlosti,
ciesařovno nebeská!
ochotněé řěč andělská
tebe pozdravila:
Zdráva, plná milosti'
povědělť jest s radostí
archanděl ten Gabriel.
Inhed král Emanuel
všěcky viny shladil.
Počalas pána boha,
spasitele všeho světa,
pannú jsi ostala.
Velmi krásný květ z květa
za spasenie všeho světa,
synas porodila.

Ty nebe všeho pána,
nade všěcky vybrána
Cherubín i Serafín,
přěmocný Benjamín
ctrré lože zvolil jest.
Tě okršlek slunečný
obklíčil jest s milostí,
krása věěná slunečná,
nohám jeho poddaná,
jenž všemu kralije.
Síla' tělo i božstvie,
vyšla svatá Trojicě,
z čistého živótka.

l 0
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Plačtivých utěšenie'
svrchnieho krále složenie'
trón si Šalomúnóv.

37 bez úrazabez poskwn

přezázraélý

Tys přědrahý ten kámen,
jímž hasne věčný plamen;

35 hřiešný v tobě milost má,
kvietie všeho přěmocná,
panno bez Ítaza|
Btána z|atí věčná ty'
koruna panenslcí jsi'

40 poěátek i skončenie,
daj srdciem utěšenie
mocí všie sladkostí!
Matko božie přěsvatá'
těla svého přěčístá'

15 mořská hvězdo světlá'
ty perla jsi panenská'
ty vinicě andělskrí'
schrána všie čistoty!

Ó Maria, květóv květ,
io opatř tento smutný svět'

poruč n"rís svému synu,
ať nrám otpustí vinu,
matko i děvice!
Veďž ny u byďa tvá,

55 neb si panna nebeská,
i v andělské radosti
zbav ny hřiešné žalosti,
ohni všie milosti!
Z tvé milosti přědivné

50 ať nás boží hněv mine'
nebuď nám hněvíva!
Na poslední hodinu
přimluv sě k svému synu,
matko milostivá!

2 očistnice očistitelko; zlost z|ý skutek, hřích _ 9 Emanuel (z hebr. Emmánúél : s] námi
Bůh) v bibli iméno Kristovo, značic| spoiené božsM a člověčensM; Iz.T,| i-"Mat. L,23 _
t9 Cherubín, Serafín názvy kůrů andělských _ 20 Benjanín nejmladší syn Jakubův' zakla-
datel pokolení židovského (postava biblická; zde jeho jména užito patrně pro rým) - 22
okršleh slunečný paprsky slunce - 3| szlrchnieho krtile složenie nebeského krále lůžko, stánek -
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37 bez úraza bez poskwny _ 50 opatř pohleď na _ 54 u) nesi bydla přlbytky - 59 přěďivný

píezázračrý

PLÁČ PANNY MARIE

Pláči mému hoďna'
když já vizi svého syna
na kříži stoiiece.
Túho moje veIiká,
veselé mé vše poniká
na ťvé muky zřiece.

Synu mój jediný'
ffpíš muky bez viny
a isa wořec nevinn1ý'
wój živótek pravdy p!ný.
Auvech, moje žalosti
i velild pakosti!

Južé iá hořě mrím dosti'
přěstanúc mé všie radosti.

Synu mói jeďný;
kakú máš muku!
Kvietku mój stradúcí'
jiezvy máš v rukú!
Vezři na mě iedinú:
srdce mé hoří.
Na svú matku smúcenú
oči owoři'

na svú velmi smúcenú
i přieliš pohubenú'
synu mój laskavý!
Když já vizi wój bok proklaný'
tvoje tělo svaté
na kříži rozpaté,
veliké máš rány
za ÍIy' hřiešné křestany.

Jemu odpustite'
mě samu jměte'
mě zaň ukřižujte,
chcié ráda trpěti

€'
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za syna milého,
boha pravého.
Pyčte všickni hořě mého,
nemohuť skončěti.

Auvech, kako sě zapá|á
40 syna mého čest i chvála!

Pakost mi sě jest stala,
když sem toho doždala.
Pyčte všickni hořě mého,
syna mého laskavého,

*5 Jezukrista nebeského,
jenž chce za ny umřieti,
za všě křesťany!

2 aizi vidlm - 4 túha žalost, zármut ek - 5 aeselé radost; poniká hyne, pomíjí - 6: když
hledím na tvé utrpenl _ |2 pakost strast - |6 kakú jakou - L7 stradúci sttádaj1c1_ |9 jedinú
jedinkrát _ 2L smúcený zarmoucený - 22 otooři otevři - 24 pohubetý zničený _ 30 ny nás -
32 jměte zajměte _ 37 pyčte litujte - 39 kako jak; zaptiltÍ sá zapaluje se, plane _ 42 sem ťlož.
dala dočka|a isem se

MIsTR  LEP IČ

Slýchal-li, kto práv při vieřě,
také divy ot hrnčieřě,
jakož tento
múdrý' jenžto

s naz,ývá sě Lepič? Věz to:

Slepil velmi malú látku,
dalz nie dosti všemu sňatku,
anjelskému
i rajskému,

l0 veďé toho i zemskému.

Viz' kterým ji darem daří!
Šestera věc v jedné wáři:
víno s medem,
mléko s stredem
a smetana s bielým chlebem.

Dal jí iedné ďevcě vlásti
řka: IGmiž každého zvlasti,

20

25

30

L práu při oiďě vél

látku t. i. tělo Kristovo :

milosti - L4 stedem sttd

L7 zalasti zvláště _2l jel

posazuj - 30 aino s chlel
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'j,,::,::.t,rrne.' p9nriir _ 6: když
: i:,:ou:i strádající - 19 jedinú
?!,,,,1,s zničený - 30 zJ nás -:apaluje se, Plane _ 42 sím dož-

tak starého
i mladého'
velikého i malého.

Jenž sem zva|,at nechtie přijíti.
Vynda kaž všěm vóbec vníti,
nemocnému,
belhavému,

25 slepému i pocěstnému.

Nemocné, trudné na stranu
sázěj' krmieci smetanú,
biedné medem,
slepé stredem,

30 daj pocěstným víno s chlebem.

L prdzl při oieřě véř7cÍ _ 2 ot hrnčieřá o hrnčířovi; srov. Jer. 18, 6 a jinde - 6 malú
ldtku t. j. tělo Kristovo i cfukev ..7 sríatek sbor - 12 tatiř podoba _ L2-L5: symboly božské
milosti - L4 stredem strďm, medem _ L6 jedné dievcě t. j. Panna Maria i církev Kristova -
17 nlasti zvtáště - 21jenž jež - 2|-25: poďe Mat. 22 - 22 oynda výda; vníti vej(ti - 27 stizěj
posazuj _ 30 aino s chlebem symbol těla a krve KÍistovy, přiiímríní

KoCovNÍK

Znamenajte všichni mistři:
Jeden kocovník z své chytři
sšil mi kožich nepřěměřě
pravý mi v čas při méj vieřě.

Chodila sem v něm toliko
let nádcěte několiko,
však sem ho nezapsovala,
tak krásen, jakž sem jej vza.!ra.

Z jedné kóžě hranostaie
z něho sobě kožuch skráje:
mně mój ostalcěl' biel' krásen,
tak iakž sem jej vzala řásen.

Učiniloba ěrvena,
jako u broci zbarvena.
Svój kožuch vzvlékl na lva, orla,
na člověka i na vola.

l 0

t 5
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Vzvlékl na člověka rozením
a na vola umořením,
na lva, když vstal z mrtvých mocně,
na orla tehdn kdyŽ vzroěně

vstúpil z zÍějma na nebesa -
ottad příde meěem třasa,
v tom kožišě sěde súdě:
přěd ním stanem všichni v trudě.

Nadpis: kocoonikkotcovník,kramář_2zchytři zchytrosti-3 sšillši|;hožichzdeobrazně:
lidské tělo; nepřěměřě bez měření _ 6 nddcěte přes deset _7 nezapsooala nezašpinila, nepo.
skvrnila - L0 sobě kožuch skrtije symbo| stvoření těla Kristova; skrtije sktájel_ L2 řtisen řaslaý
_ 13: obrazně, míněna krev Kristova _ L4 u broci, brotec mařina barvÍřská (rubia tinctorum),
červené barvivo _ t5 ozaléhl navlékl, oblékl _ 15-16: Ezech. 1,5-10' Zjev.4'6.? _ 20 ozročně
v danou dobu, v určený čas_23 sědezasedne

OTEP  MYRRY

otep myrry mněé mój milý'
milujeť mě z své všie sfly,
a já ieho'
zmilelého,
proňžť netbám nic na iiného.

Mój milý mně biel, červen, krásen,
jako leteční den jasen.
To div z diva,
žeé sem žíva,
proňžť sě mé srdéčko znímá.

Vstanúc i pójdu toho ďe,
poptám sobě' proňžť mé srdéčko mďé
řkúc: batíčku,
zmilelíčku,
zěv mi svú wář, sokolíčku.

Jehožť má dušě miluje,
viděli ste, zda kde tu je?
Milost silní,
žádost pilná,
k němužé má mysl nemylna.

4 zntileiý milý -

mďIé chřaďne . 13 ba

mylný neochvéiný _21

zdola, po očk'u - 27 c

l 0

l 5
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rudě.

i - 3 sšil uši|; kožichzde obrazně:
,::,!': 

* nezašpinila, nepo-
.'j'Í{i,9í,.'.- 72 ř á s en řasnaý
ra oa^Mřská (rubia tinctorum),
L'5.l0'Zjev,4'6-? - 20 ozročně

1mocně'
:

sen,

) mďé

Kdý ďech právě o puolnoci'
Střět mě jeden z jeho moci,
tak neznámě
vzezÍěv na mě
vecěé: Přěnes mě v svém prámě.

Tehdy já naň vzezÍěch z nicě,
domněch sě svého panícě.
Řěch: Kam koho?
A on: Toho,

30 jehož ty hledáš přěmnoho.

4 zmilelý milý - 7 leteční letní- 10 znímd sě vzněcuie se- 1l toho dle pro toho- 12
mdlé chřadne _ |3 batíčku miláčku * L4 zmileličkz milovaný _ 15 zět zjev, ukaž_ 20 ne-
mylný leochvéjný - 2I diechš|a jsem _ 22 sÍřá' potkav _ 26 zszezřěch pohléďa jsem; z nicě ze
zdoia, po očku _ 27 domněch sá domnívala jsem se, pokládala jsem za - 28 řěch řekla jsem

DoRoTo ,  PANNo  Čr s rÁ

Doroto, panno čistá,
wói hod ctí cierkev svatá,
nebs ty dievka výborná'
bohem zvolená.

5 cti' krásy i tvé čistoty
nemóž žádný vypsati'
jimižs ty ozdobena'
Kristu snúbená.
Radujíc sě s chotem svým

l0 pomoziŽ nám tam Smutným
k věčné radosti.

Teodoras otcě měla,
Teodora matka tvá;
ot nich isúci stělena
Dorotús kršěena.
Králového řádu byli'
vše sbožie opustili,
vzdavše města í hrady
bohu slúŽili.
V Kapadocí, vlasti v tej,
v Cézarii v tom městě
porocíili tě.

l 5
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25

Fabricius král ukrutný'
Kestanóm jsa protivn1ý'
wé jest krásy požádal
i snúbcě zaslal,
slibuie bohatswie mnohé,
zlato, kamenie drahé,
by jemu povolila,
Krista zapřěla.
N..y, dievka přěčistá'
u vieřě jsúci stvrzena,
králem jsizhrzě|a.

Rozlítiv sě pohan lítý'
vymyslil těžké muky'
iimiž tě bez milosti
kázalmučiti.
Bez studu dievku svázavše.
hanebně obnaživše,
bíčováchu tak sílně
to svaté tělo.
Tak ji přěvelmi tepiechu,
aŽ potoci tečiechu
té krve nevinné.

Potom na páďa rozpěchu,
udicěmi trháchu
tělo iejie přěsvaté'
vetce zbité.
ohni\.ými pochodněmi
pálili prsi jejie
bezmála až do skončenie
pro jméno božie.
Kdý bieše mrwa napoly,
zavřěchué jiv ža|áÍi
katové lítí.

Devět dní v ža\áři byla
beze všeho pokrma;
jsúc tak velmi zmučena,
Kristem zléčena.
Když ji přěd súdci vediechu,
jakžto zářě zchodiechu

35
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'še,

pěkností wářě jejie'
té stkvúcie róžě.
Spatřiv to súdcě nemiln
velicě sě podivi
ďevčiemu zdravil

Počěé s ní sladcě mluviti,
lstívě chtě ji přělstiti'
byt sě moďám klaněla
i v ně věřila.
otpovědě ctná Dorota:
,,Věřím já v Jezukrista,
s ním sě budu kochati
na věčné věky...
ZaÍvav pohan velmí líry
káza| wáÍ jeji zbín
i hlavu stieti.

Když ďevka na smÍt kráčieše'
Teofilus zasmiev sě,
zemský písař, k nie vecě:
,,Kam to ;.íti chceš?..
,,Do zahrádky do rozkošné,
v niež ovoce rozličné,
iablka' kvietie i róžě
budu česati,
radujíc sě s chotem svým,
s Jezukristem nebesk5im,
po němŽ vŽdy ttůím.,,

Teofilus z špíle vecě:
',Pošliž nám toho ovocě,
iešto roste v zahrádcě
u tvého panicě...
Slíbivši jemu poslati,
počěé snažně prositi
boha za ty, ktož iejie
pomnie umučenie,
byt nebyli otlúčeni
ot nebeské radosti,
ti, ktož služie jie.lu,

L.-
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100 Uslyšán jest hlas nebeský:
,'Póidlž ke mně, choti má,
ve všem si uslyšána,
což sí žáďalra.,,
Když pod meč hlavy nachýli,

105 zjeviť sě jie v tu chvíli
děťátko velmi pěkné,
nachem oděné,
nesa v košíčku ovoce'
tři jablka a tři róžě,

l10 února měsiecě.

Jehožto pílně poprosi
řkúc: ,,Nes to Teofilovi,
iemužto bez meškánie
zděj to poselstvie...

1l5 Když dietě do sieni kroči,
v niež Teofil psallisty'
nesa v rucě ovoce,
tak k němu vecě:
,,Toé Dorota, sestra má,

l2o ovoce to poslala,
jakžť jest slíbila...

Uzřěv to Teofili křiče:
,'Věřím v tě, Jezukriste,
že jsi ty syn živého

|25 boha věrného,
prokohožtoc áDorota
nevinně iest dnes sťata.
Prosím, ďevko, já hřiešný'
velmi wé přiezni,

13o rač mi milost uprositi,
abych já mohlk wému choti
s tobú dojíti...

2 hod svátek_ l2-|3 Teodoras... Teodora podle lat. legendy římský senátor Dorus
a jeho žena Thea - |4 stělena zp|ozena _ 16 krtitoaý královský _ L7 sbožie majetek * 20
olast země _ 2| a Cézarii Caesarea, hlavní město starověké krajiny Kapadocie (Cappa-
docia) v severových. části Malé Asie - 26 snúbcě námluvčí - 29 by pnotila aby povolila - 33
zhrzěla pohrďa _ 45 pddlo mučidlo; rozpěchu rozepjali, natáhli _ 5L skončenie smrt - 53
napoly naptů - 59 zléčena vyléčena - 6L zchodiechu (azchodiechu) vycbázety _ 89 z špíle
z žertu _ 9L ješto které - LL4 zděj vykonej _ L|5 kroči vkročilo - L3o uproiti vyprositi
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První rozsáhlý soul
Leiche, Lieder und SPr'
schaften (PhilosoPh.-his
vydání J. Vilikovský; S
se všeobecně v posledn
česká, otištěné v Písemn
v ďle Staročeská milostl
Nejeďého Dějiny husil

Jotace v celém odd
sykavkách a po ř. Jen v

M i l o s tná  l y r i ka

Závišova píseň

Otištěna poďe rkpt
deny poďe rkpu Kapitul
v rkpu mnichovské Stát
literatuře viz J. Vilikovl
Závišova a Italie' Slavia
Praha 1948; o souvislos
ské univ. 1I,2-4, 1953'

3 v tuŽebné krvi C
mennéj] plaméné I, pla
sě zmilitká T] kdyŽ sě
27.30 a o až za a.3L-
52ao)chybía  T -55m

fluneczne kwiti O; sroo'
O] ohrzie*'a T; patři t
světlost O] w fluncze 7
mosím túžiti] gimz ma
93 zpievá]' zpievlate T.

D řěvo  sě  l i s t em od

Rukopis ve Vídni'
Sitzungsberichte 39'18
(Vil). Piseň psátra nt
28 tř eciemu, 36 ayscěrčt

7 řéže) hrzefye
L2 beze imenel nadbe
mylofkY - 17 Neustav;
noÍíimd, mos1mVil _i

btoth; jehol gYehno -

nás] odhnaff

Ta jná  Ža lo s t

RukoPis NUK X
Značka R0 (repeti<
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tO,

Poznámky  ed iční

Prvď rozsáhlý soubor staročeské lyriky vydal J. Feifalik ve své studii Altčechische
lriche, Lieder und Sprůche, Sitzrrngsberichte der Kaiserlichen Akademie der sřissen-
schďten (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, otištěné v Písemnictvt českého středověku, Praha 1948, str. 161-175; dale V. Černý
v díle Staročeská milostná lyrika, Praha 1948. Nepřekonáno je stáůe nově vydané dllo Z.
Nejeďého Dějiny husitskélro zpěvu I-VI' Praha 1954 (I' II)' 1955 (III-V)' 1956 (vI).

Jotace v celém oddílu zachovávána a upravována v krátkých i ďouhých slabikách po
sykavkách a po ř. lenv Pisní oeselé chudiny zachována jotace pouze v ďouhých slabikách.

Mi lostná lyr ika

Záv išova píseň

otištěna podle rkpu Třeboňského A4, fol. 396b-397a (T). opravy a doplňky prove.
deny poďe 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, Staročeská lyrika, 1940, str. 180-182; dále V. Černý, Píseň
Závišova a ltďie, Slavia l8' |947-1948' sÚ. 390-405 a ve spise Staročeská milostná lyrika'
Praha 1948; o souvislosti s něm. milostnoupoesií L. Zatočil^, Sborník prací fil. fak. brněn-
ské univ. II' 2-4' 1953, str. ll0.L26.

3 v tužebné krvi o] w tuzebnofti w krwi T (tuzebnofti půo.e přepsáno na o) -7 p|a-
mennéj] plaméné T'p|ameney M, tuzebne nemoczio _ 12 p|avaje o' M)p|av,la Z- 18 kdyžť
sě zmilitká T1 když sě. . ' Žádná O, ač sě žádrlá M _ 22 ža|ostívé T' M] téžku túhú o -
27-30 a O až za r:. 3L-34 - 40 jakož o] yakozto T _ 48 a of chybí t T _ 49 z|ých o] z|e T -

52ao]chybío T_55múžádn.t!olžáMnmúT_66 slunce přěstkvúcie] Íluneczne wieczy T,
Íluneczne kwiti o; sroa.68 i kvietie T] přestkvúcí o _ 71 mievá o] ma miewa T _ 72 obtát1
o] ohrziewa T; patří do dalšího zlerše _ 73 zhšievá o] miewa T _ 74 davt 7] dat o; v tu
světlost o] w íluncze T - 75 jasně vzřieti T] z jasna hleděti o _ 84 jíŽ má najkrašší svietí'
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 l i s tem odievá

Rukopis ve Vídni, NárodnÍ knih. č. 4558, fo|. 24b-25a; paleograficky vydal J. Feifalik'
Siuungsberichte 39,L862'283.284, v přepise J. Vilikovský, Staročeská lyr.ika, str. 29-30
(Zil). Píseň psána neumělým pravopisem a má některé nářeční rysy (4 cě' Lo dbtÍci'
28 třeciemu,36 z;yscěrčmež a j.); isou ponechány.

7 řěže] hrzefye - 9 ďvi sě] gdywi Íye - 10 o sobě Vil] předchtizí snad v (a ne o) -
L2 beze jmene] nadbey|ezgmyene nadepsdno bezeyf menye; beze smienie Vil _ 16 milostí]
myloÍky - 17 Neustavíčný Vill Newftawíczi _ 21 ktoé sem, tenž] ktod fyem tenzs; nosímé]
noÍÍimd, mosím Vil _ 23 nepoviem] nepowiew - 31 naň] nay; zlýť] slit; imá] zgma _ 32 kto{
htoth; jeho] gyehno - 35 ruší nás] ruÍÍy naff; ruffysnaÍÍ FeiÍ (Vil: asi neprd,aen) _ 36 oď
nás] odhnaíÍ

Ta jná  ža los t

Rukopis NUK xvII F 9 na přední předsádce. - Vil.' Stč. lyr*a 3l-32.
Značka R0(repeticio) před veršem 5,7, L3'|5'2l,23iv. (versus) před veršem 9' 1 1, 17' 19.

'ý'

:hoti

legendy římský senátor Dorus
vský - tz sbožie majetek - 20
k! laajiny Kapadocie (Cappa_
-29 by poztolila aby povoiila - 33
Éh|i - 5l skončenie smtt _ 53
diechu) vycházely - 89 z špíIe
řilo - t30 uprositi vyprositi
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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, verše 5-l0

značkou Ro; tJrto verše jsou zapsány jen jednou, ale za textem uásleduje poznrírnka:
Repeticio ut supra post duos versus.

6 v světě] wíÍyetye

J iž tak vymyšlený květ
Rukopis Třeboň A 7' fol. |52b-l53a. - vil., stč. lyrika 35-36.

Přěčekaje všě z lé strážě

Rukopis Třeboň A 7' fol. L54a'b. - Vil.' Stč. lyrika 61 (s poznámkou' že nenl 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)oz a pudut _ 4 sám] gÍam (g škrtnuto) rkp _ 6 ubuďch tu rÉ6
Zi.i] ubuďchu Čen! (chybně)

Noci  mi lá

Rukopis Třeboň A 7' fol. 154b.-vil.' Stč. lyrika 62.
l pročs Vill ptocz _ 2 mé milé 7r7] mem milem, -m připsáno

Šla dva tovař išě
Rukopis Třeboň A 7' fol. l39b. - Vil., Stč. lyrika 75-76.
2 tíšě] tieÍíye _20 a 22 oerš je zs thpe zapsán jen jednou,ale je čárkamipřipoien k veršům

19 a 2I na znamení, že mcÍ být o1lakotldn (Vil z:. 22 oynechduQ - 23 a 25 verš za1lsón 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 doplněk Ertlúzl)bila rkp (nic oíce, text pokraěuje)' by|a FeiÍ'Vil

teěhami naznaěuje chybějící oerš _3| Bóh tě] Botye

Mi lý jasný dni
Rukopis Kapitulní knihovny v Oiomouci č.300, fol. 2L3a.Yyda| J. Feifalik, Sitzungs.

berichte 39' 685-686. Versi třeboňského rkpu A 7, fol. l55b -156a viz Vil., Stč. lyrika 58-60.
1 ukvapil] vchwapil - 31 najmilejši] naymiley[fie

Ly r i ka  r e f l ex i vní  a  sa t i r i c k á

Smrt

Jediný rkp Lobkovický 311 (nyní NUK xxIII F
vydat J. Gebauer, LF 1l' 1884, 300-302; v přepise Vil.,

42 však sě zemi vždy poručí Geb'Vilf bez sé rkp

2), str. 434-435; paleogaficky
Stč. lyrika 97-100.

Píseň  o  P ravdě

Text ze zlomku Mus. 1 Ac 82 (t. zv. Sclrtirerovského - Mus\ da|š1 rkpy: kancionál
Jistebnický' Mus. II C 7, str. 7L (Jist)' Třeboň A16, fol. 97b3 pozdni,jazykově upra-
vený 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 vydání Vilikovskébo (str. 189).
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32 čsenéj Mus) czm
ma] pozdější přIdaoeh _ 5
pozdější přídaoek, neni o j

Jist_ 65-68 znía Jist:Dři
i nebylo také zlosti - 71-
čenie, než při zákoně ost
vinu: Pravdo, zde se nár
(asi pozdějši přidaoek) -9

Sedlác i

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
me 7] ZýtaurrcV_95

P ie seň  od  pana  Šte r

Rukopis TřeboňA7
NadPisz Tuto se Pt

přěd sě] prziedcze - 16 l
spolem sebrali všickni] z
-a; na okraji připsdno rc
wítranie - 55 Kačeruov ]

Ly r i ka  duchovní

Buoh všemohúcí
otištěno z nejstaršíI

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.

tezukr is te,  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 mého tělz
podle B, srou. VČA 9,1

V souhlase s Neied

2 8 r



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

32 črvenéj Musf cztttu Jist _ 45 římských Musl neni a Jist _ 48 co sú učinili z fu.
mal pozdějši pňídaoek - 53-54 oba oerše chybějI a Mus7 doplněny z Jist _ 56 pro peniezě]
pozdější přídaoek' neni a Jist _ 57 jidech }st] gidech prawda Mus _ 62 štívati Mels] vyhnati
Jist _ 65-68 zni u Jist: Dřěvnl knieŽata i páni veďi ctne' počestné radn prospievali u milosti:
i nebylo také zlosti - 7L-84 zni zs Jist: a řkúq Mněť lepšieho nenie viece do mého skon-
čenie, 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 tserše jat o Mus
(asi pozdější přidaoeh) _ 99 iq ya prawda Mus _ |LI-|L2 přidaaek rkpu Mus

Sedlác i

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

Píseň veselé chudiny

Rukopis Kapituly vyšehradské V Cc 7' fol. ób-7a (Z); vydal paleograficky Ad. Patera
ČČu za, L9o4'387-389; v přepise J. Vašica, PÍseň veselé chuďnn St. fuše na 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] všecko což kipia V; srw. o. 61 - 55 Zastav-
me 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 počíná pieseň o Štemberkovi, nadepshto: od pana Štemberka-8

přěd sě] ptzieďcze - 16 vskoči] nadepsáno nad 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. čte chybně |<acieřuov

Ly r i ka  duchovní

Buoh všemohúci
otištěno z nejstaršího rukopisu 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 česká duch. 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 tamže M Lo2ll' fol.. 2b; latinsky i česky zlomek M29, fo|, 143b (začátek)
a zlomek Bvll2'fo|.322b (ležal tři dni v hrobě - k toběť voláme). Výklad latins\i: tamže
NVII, fol.75a-76b.

Jezukr is te,  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,Nejgtarší česká duch. lyrika (Památky 6),
t949,73-75.

2 s uotcem, duchem B] fuoczem |ynem l _ t3 zpievaj|ce B] |pyewagyczy A - |7 máti B]
matye A - 25 mého tě|a A] duše, těla B - 31 dušě B] duÍÍy A -37-40 chybějí o A; doplněno
podle B, sroa. VČA 9, 1900, 243

VsouhlasesNejedlýmzměněnopořadístrof .Y Aje pořadí: | ,2,3, ,7 '5,4,9,8,6 ' l1 .

ip*ao

<a 35-36.

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

.rfuufu) rkp _ 6 ubuďch tu rkp,

.76.
ale je čdrkamipřipojen k oeršům
vQ_23 a25 oerš zapsdn a thpe
anuní, že mó bllt opakozlcin (ViI

,74.
l'text pokračuje)' byla Feif,ViI

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

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

' _ Mus)i dďší rkpy: kanďonál
.97b; pozdni, jazykově upra-
'iepisem K. Novák, Stč. píseň
. lyrika, str. 106-110; J. Daň-
rydání Vilikovského (str. l89).
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Zdtáva,  krá levno s lavnost i

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 ostatních rkpů viz Z' Nejedlý; Počátky 48L-482' nové vyd. Dějiny husit. zpěvu III'
45n a Vil., Stč. lyrika L34-|36; u Vil. otištěno téŽ lat. znění plsně a je tam i literatura
(str. 191-195).

2 očistnice trz] učiščenie rM; emundatrtx lat. _ 36 kvietie Z] kwyete M _ 40 i skončenie
Z] i vše skončenie .t1{ - 44 těla svého Z] svého života M - 50 opatř V) opatÍiž M

Pláč Panny Mar ie

otištěno z jediného rkpu 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 stradúcí rkp) svaďuci Vil (chybně)

M i s t r  Lep ič

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.

3 jakoŽ A] jakožto B - 6 velmi l] jednu B _ 10 vedlé Af poďé B; i zemskému l] zde
světskému B- 17 zvlasti B (prorým)) zvlášče A _19 i A)jakž B_22 vynda z4] vyndi B-
24 belhavému l] bohatému B

Kocovník

Rukopis Mus. XII G 10 na zadní desce a zlomek drkolenský. Vydal paleograficky
V. Flajšhans, ČČtvt 94' L92o, 81-82. - Vil., Stč. lyrika 141-142. K interpretaci písně
srov. D. ČyŽevškij, SaS 2, 1936, 98-lo5.

22 třasa) trzafia rkp, tÍesa Vil

Otep myrry

Rukopis Vyšší Brod 42,fo|.159b (faksimile NUK 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
všech rkpů v. Ad. Patera, Svatovítský rukopis, 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; doplněno z Vít _ 34 tozlrilttv Vítf roz|yty| M _ 4L to svaté
'tělo M] to tělo svaté Vít _ 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 rozkošné Zit] C tpovědě jemu do zahrady rozkošné M - 84
tóžé Vit] tozy M_ 89 z špíle Vít] py|nye M_99 tlVitl chybí a M-L00 uslyšán jestVít)
uÍlyíÍye potom .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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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:
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lostné lyriky žákovs
ním přírodďho motivr



; vyd.v.Flajšhans, ČMusFil 5,
i6' to|. 29b (Z), poďe fotografie;
ové vyd. Dějiny husit. zpěvu III,
znění písně a je tam i literatura

ie Z] kwyete M_40 i skončenie
opatřtrz] opatřůM

.l28b. - Vil., Stč. tyrika 137-138
D.ějiny husit. zpěvu I, 4o3-4o5'
l.eratura.

uK v F 2 na přídeští (B). Vydal
il., Stč.lyrika l39. Výklad podal

l] poďé B; i zemskému A,] zde
iakž B - 22 vynda Á] vyndt B _

drkolenský. Vydal paleograficky
14|.|42, K interpretaci písně

TI J 17, č. 18). _ Vil., Stč.lyrika
I, sr. 142-144.
'fnzyet, stržeť Vil - 26 z nicě]
!

I

1 Gebauer, LF 4, t877, 216 -224.

IPraŽ. D 84a_Vit.). Varianty
F' 1886,3o4-3ll. - Vil., Stč. ly-
I
d-f8 města i hrady M] hrady
v Vít] rczlyty| M - 4L to svaté
I iiVitl chybi zl M - 69 klaněla
] a s nym M-75 zařvav Vít]
tu do zahrady rozkošné M _ 84
Y., M- l00 uslyšán iestVítl

LYRIKA  LATINsKÁ

Z|ytiky skládané u nás latinsky podáváme v překladech ien několik ukázek, v nichŽ
ie patrná motivická shoda latinské poesie s českou, ale zároveň i její bohatší ýtazové
možnosti.

Duchovní poesie je zastoupena sekrlencí o Božím těle, kterou složil Domaslav,
snad beneďktin a příslušník kláštera Břevnovského, někdy před rokem 1342. (V latin-
ském originálu dávají prvá písmena jednotlivych strofických částí akrostich Domaslaus
predicator, t. j. Domaslav kazatel.) Sekvence se hojně užívalo a ještě začátkem 17. století
byla dvakrát přeložena do češtiny (v kancionále Rozenplutově a v Zázvorkově;. _ Druhá
ie neliturgická vánoční píseň Jana z Jenštejna Panenskó matka o chléoě dli (Canit epitha-
lamium) z konce 14. století, pozoruhodná zejména citoqim zabarvením' tak charakteri-
stickým pro pozdější naše vánoční písně.

Z bohaté tvorby satirické a reflexivní uvádíme písně Jaké to, ach, trápení
(o quantum sollicitor) a Kde jste, kdo j*e, slyšte mne íUniversi audiant) jako příklad
latinské satiry namířené proti všem stavům, postrádající však ladění proticírkevního.
- Píseň mistra Vojtěcha Raňkova Žalně, ach, rnd loutna nyje (Ach in luctum chelim verto)
patří k protiženslqf'm skladbám, jež isou v latinské poesíi středověké velmi hojné; zaslu-
huje povšimnutí, že uvádí příklady ženské špatnosti jen z příběhů antických. Poslední
ukl2ka tohoto druhu je latinsko-česká (makaronská) píseň žebtavá Carmen prestet Deus
cell, obsahující obvyklou satiru na studentský Život.

Lejch Hle, jaro plné oóbných krás (Tam vernalis amenitas) je typická ukázka mi.
lostné lyriky žákovské. od většiny milostuých písní českých se liší obšírným rozvede-
ním přírodního motivu a rovněž poměrně rozsáhlým popisem krásy dívčiny.

S EKVENCE DOMASLAVOVA

o  BoŽÍM TĚLE

S vyše nebeské, kde žila,
pravá Moudrost sestoupila
v lůno Panrry na tu zem.
Přišel vůdce vytoužený,
ztozen z Marie, ctné ženy'
s člověčenství údělem.

Veliký syn velké Panny,
velkým ďvem světu daný,
sďmá hříchy našich těl.
Plaší nemoc, dává zdravi,
sílu před šiky svých staví'
takže prchá nepřítel.

Báječný ten horlitel,
vbrzku žalný trpitel,
na kříži pak zmírá.

10

e M - |L4 zděj Vítj zdye
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Starý Zákon naplnil:
zákon ze sv'ých krutých sil
sám ho pro nás týrá.

Beránek jest ukřižován'
za nás hříšné obětován:
žeÍťřa spásy umírá:
naše žití obnovuje,
k ctnostem svět zas napravuje,
nebes bránu otvírá.

Dřív však, vědom brzké chvíle
trestu' u večeře milé
určí svátost přesladkou.
Vezme chléb, ten blahoslaví:
,,Toto jest mé tělo,.. praví,

,,to buď na ÍIrne památkou...

A když skoněil tento čin,
nalilvína boží syn'
vzal a žebnal znova.
A jak žehná v zasněď,
víno v krev se promění
vtěleného Slova.

Jenom Bohu je to zjevné.
Ty to cti u víře pevné
beze všeho zkoumání.
Bezelstný j en, spravedlí'ný
přijímejž! Vy ne, vy lživí'
hanbě hříchu oddaní!

Jidáši' střez se odsouzení!
Petře' přijrni pro spasení
pokrm věrných duší' těl!
Dobrý se jím ozbrojuje'
hříšník se však obnažuje'
snadná kořist nepřáte^.

Kriste, wůj to div! Ilkáme:
Soudu nás, kdož přijímáme,
hněvného chraň!

Nadpis: Sektsence
a ďeluja, původně proc
textem k různým svátk
25-36 ýkJad o poslel
ve své tělo a krev (Lu}
biblické označení Boha

P A }
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ril
oděj nás v plášé své milosti,
proti všem mukám, bolesti
nejlepší zbraň!

55 Ty spáso, učiň každého
pokrmu hodným svatého'
wého léku božského!

Nadpis: Sehoence (z lat. sequentia, pokračování), součást mše, zpívaná po graduale
a aleluia' původně proďoužený zpěv poslerlní slabiky slova ďeluia, pozděii s poďožeoým
textem k ruzným svátkům clrkevnlho roku - 2 Moudrost přenesené pojmenování Krista -
25-36 vý|,Jad o posledď večeři před zajetím, při níž Kristus proměnil chléb a víno
ve své tělo a krev (Luk. 22,L4.t9' srov. i Mat. 26' 26 a Mar. 14 22) _ 36 atěleného Slova
biblické ozrračení Boha (srov. Jan 1'l).

J AN  Z  J ENŠTEJNA

PAN -ENSKÁ  MATKA  v  cHLÉvĚ  DLÍ

Panenská matka v chlévě dlí'
zpív aj íc písně svatební,
radostnou píseň synovi,
Ježíši' seďc u jeslí:

5 ,,Ei, ty maličký
obr jsi převelký
kÍálů král' Buh jsi nejvyšší!
Mé prosby n5mí vyslyšiž!
Promíjej hříšným'

lo pomáhei ubohým,
buď vlídným asýem vyhnaným'
útěchou sladkou ostatním!

Pojď do kolébky poklidné'
už přišla spánku chvíle,
wé tělo, něžné údy wé
zavinu v plénky milé.
Hle, v plénky tě skr1ývám,
ty taiemství zjev nám!
Tvé údy poutám: uvolniž
sqým sluhům kruté viny tíž!
A iá tě kladu zde
v to těsné lůžko wé'
tebe, jenž svíráš v pěsti své
zem, moře, nebe nesmírné.

taví:
t'í,

)u.t'

awje,

chvíle

t 5

0e:
[€:
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Spi ty, jenžs Emanuelem,
spánkem už osvěž údy,
ty strážce nad lzraelern,
ze srdce zaplaš trudy!
ZdiirÍú' si kratince,
a když si pospinká,
rozevře jasné oči své,
záÍíci jak dvě světélka.
A matka ho zdvíhá,
v loktech ho kolíbá,
údy mu sladce zulíbá
a tak ho něžně uctívá:

,,Můj synu, lidských synů všech
ty krásnější, má chloubo,
žívote, sílo, ctnosti všech
příklade' vzoÍe' zdobo!
Máš čelo ze sloni
a tváře nachem žhnou,
duhou se klene obočí
a oči tvé dvě hvězdy jsou.

Jak punská jablka
se rdějí tvoie rty'
nos věž je libanská
a hrdlo nad šperky.

Zde vezmi prvé mléko své,
můi synu milovany'
dar prozřetelnosti to tvé,
od tebe cudně daný.
Prsou se chop a ber,
ty správce hvězdných sfér'
jenž vládneš v krajích nadzemských
zástupům duchů nebeských!
Dopřej nám radostí,
jež tvoje láska dává,
ať můžem jásat s anděly:

60 Buď na výsostech sláva!..

25 Enlanuel (z hebr. Emmánúél : s námi Bůh) ie v bibli jméno Kristovo, značící
spo|ené božství a člověčenství (Iz.7'14;Mat'1'23)_45 punská jablka gralítová jablka_ 1
nos aěž je libanskri biblické přirovnání z Písně Šalomounovy (7,4)
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bibli iméno Kristovo, značlc|
rk,i i ablka granátová jablka _ 47
0,4)

4|. Hudebníci z bible králeVdclava IV.
(konec 14. stol. Národní knihovna' vídeň)
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JAKÉ To,  ACH,  TRÁPENÍ

Jaké to, ach, trápení,
jaká starost' soužení,
přemítám-li, cože mi
zítřek s dneškem získá.
Minulost i dneška ryk,
vše to čeká na zánik:
taký konec má i znik
přirozenost lidská.

Kdyby člověk poznával,
co je v smrti hrůzy,
a ke konci přihlédal,
žil by v báznj, sliboval
Bohu vše a rád mu dal
všechno, co mu ďuží.

Každý den, co dokonám,
umiňuji si v sobě sám:
,,Dnes ěi zitra,,, říkávám,
,rchci se napravit."
,,Zit a,,, stále krákorám,
dnes i zítra. Vůli mám,
ale snahy postádám
špíny své se zbyti.

Jazyk, ne však konání
slibuje nehřešiti,
činu chybí jednání;
když však při pomazání
přijde strachu htyzáni,
iak se zachrániti?

Běda vám, ó kněžswo zlé!
Poďe učenosti své
Starého i Nového
Zá&onajste mistři:
jiným nadřízeni jste,
nebe zahrazuiete,
břímě uvalujete
nerovně, vy chytří!
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Sedat u katedry své'
na to mnoho dáte,
zda však stádce poddané,
od Boha vám svěřené'
bude spaseno či ne,
to se nestaráte.

Lid pak - co mám zapěti?
Jak mám klidně snášeti,
mlčením jak míjeti
jeho zvláštní klamy?

Jeho řeč je samý květ'
na činech však špíny jed'
v srdcích falše celý svět'
lest a podvod samý.

Dali se na chytračení'
nejsou, čím se zdáli.
Katolické učení
přešlo v lživé mámení.
Žijte svatě, lidé ctní:
svět vás nepochválí!

Pomoz, aé se radujem,
Pane, věčně v jméně wém,
tY, ienž v utrpení svém
člověku dals žíti.
Marie, naděj pokorných'
spáso nás všech věřících,
syna za nás hříšné pros,
rač nás zachrániti!

Slyš nás! Neboť syn tě ctí,
nejsi odmítána;
uchovej nás věčnosti!
Kriste, ve své milosti
vyplň vše' oč s vřelostí
prosí matka, Panna!

KD

I
\

I
(

10

l 5

20

25

442

30



i7

r0

KDE  JSTE ,  KDo  JSTE ,  S LYŠTE  MNE

Kde jste, kdo jste, slyšte mne, co chci pověděti.
Všech se dotknu, nikomu nechci promíjeti:
pány jako otroky míním pokárati,
ěistou pravdu o každém hodlám pověděti.

Toho, jenž je pánů pán, znát jste odmítali,
za mnoh1ými šalbami světa jste se hnali,
světa jste a satana plně poslouchali:
proto na vás čekají věěné pekla žaly.

Bojovníci žilí kdys' světem chodívali,
za vdovy a sirotky směle bojovali.
Dnešď bolovníci však hledí' co by vzali,
olupují dobré spíš, cti své nejsou dbalí.

Sluhové jich katany též se naz,ýltají'
satanu se jménem již hodně podobají;
kdo co spáchal horšího, toho uctívají,
co pak zlého provedou' tím se vychloubají.

Také dvorů prelátských mnozí držitelé
plrei světské pýchy jsou, svatokupěí směle,
dary za spravedlnost mámí, věci malé
příliš váží' pouštějí velké se zřetele.

Proboštové, opati' správci všeho stavu'
ti se stejně spustili všichni dobých mravů:
stali se z nich frejíři' patří k hráčů davu'
v hampejznictví, krěmářství hledají si slávu.

Převytečné jeptišky, Bbhu zaslíbené,
u přílišné lenosti žijí rozmazteně,
nosí roucha, závoje, chodí vystrojené,
milencům se líbiti touží všecky stejně.

o ženách však nemíním řeči rozpřádati:
sám vím o nich málo jen, nemohu nic psáti.
Slýchám pouze jednu věc mnohé vykládati:
neznaji prý věrnosti - nač je milovati?

Co ním o seďácích psát? Žijí život špatný,
světské dávky platí sic, ale Bohu splatný

l 5
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zadtŽuji desátek trest ie neodvratný.
Takto hynou ochotně i se sr,ymi pány.

Nuže, páď, napravte' co se děje zlého,
ať vás potom nepotká něco hroznějšího,
ať vás milost očistí Boha všemocného,
byste čisti dosáhli blaha nebeského.

5 Toho' jenž je pdnů pdn Boha - 24 hampejznictaí k bampejz, nevěstinec

M. VoJTĚCH R.AŇKÚV
ŽatNĚ,  ACH,  MÁ LoUTNA NYJE

Ža|ně, ach, má loutna"nyje!
Komusi, kdo neznalý je
Kypridiny proradR
za úskoků Kirky svůdné
v rouše Penelopy cudné
strojí Kypris úklady.

Řečí lstivou naděj dává,
myslíšJi však, že je pravá,
sám se svádíš klamným snem.
Sabinkou se tváří v řeči,
jako Artemis však lečí
chytá tě svym líčiďem.

Víš, co v zlosti učinila
Deianeira? Usmrtila
jedem chotě Herkula.
Hlď', co pro Korinnu hoře
stihlo u Getského moře
oviďa exula!

Slepou lásku Venus buď,
jako vrhla do záhuby
trojského kdys Farida.
Střel má K5,theřanka mnoho,
kdo si nedá pozor, toho
zraňuje, jak se jí zdá.

Herkula klam její sveď,
že ten vítěz vlnu předl

10
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3 KyPridinY Proradj
(Cypru)' báieslovného r<
kouzelnice, která doveď:
cudné Péne|opé, v řec.
věrnost po deset let' kdy
moři - |o Sabinkou se t'
a mravností; poďe por

sabinské ďvky, aby si
ukončily unesené Sabin'
sloví bohyně lol'u; odtu
neirav řec. báiesloví dct
(Herkulova), která svéht
nezlámá dívka, která j.

před rokem 2. př. n' .
Černého (Getského) m
a lásky 20.2L jako a
Priama; jako pasqiř stá<
Paris rozhoď ve prosp(
unesl do Troie, ale sta
_ 22 Kytheřatka Afrod
jejího kultu -27 u Ioly
pro lásku k ní byl H(
říkó, nelapila na soůj ke
pohoří Pieru ve vých.

L
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Watný.
mi p,ány.

ie zlého,
oznějšího,
ocného,
kého.

hampejz, nevěstinec

rv
A NYJE

te!

t.t

nem.

re

ůo,

u Ioln láskou slep.
Nevíděl jsem zápasďka,
by ho Kypris, jak se říká,

30 nelapila na svůj kep.

Pročež, máš-li rozum' synku,
varuj se mi bděle styků
s takou včelou prohnanou!
Hleď si Mus, těm hleď být roven!

35 Neboť moudrost Pieroven
odměnu dá vítanou.

3 Kypidiny prorady Kypris, příjmí Afroďty, řecké bohyně lásky, poďe ostrova Kypru
(Cypru), bájeslovného roďště Afroďtina _ 4 Kirky saůdné Kirké, v řeckém bájesloví krásná
kouzelnice' která doveďa pomocí zázračných bylin proměňovat lidi ve nl1řata _ 5 Penelopy
eudrlé Péne|opé, v řec. bájesloví dcera Ikariova a choť odysseova, která mu zachovávala
věrnost po deset let, kdy se účastnil dobývání Troie a po dalších deset let ieho bloudění po
moři - 10 Sabinkou se taáří rs řeči Sabinové byl staroitals\i kmen proslulý svou otužilostÍ
a mravností; podle pověsti unesli první římští osadníci, kteří přistali v Latiu bez žen,
sabinské ďvky, aby si opatřili Ženy; válku mezi Sabiny a fumany, která proto wnikla,
ukončily unesené Sabinky rozvážnou řečí _ 1l jako Artemis ošak lečí Artemis, v řec. báje-
sloví bohyně lovu; odtud léčení, t. j. kladení léček, o kterém se ve skladbě mluví - L4 Deia-
neirav řec. bájesloví dcera krále Oinea v aitólském městě Kalydóně, manželka Héraklova
(Herkulova), která svého manžela prb podezření z nevěry zahubila - 16-18 Korinna je jinak
neznámá dívka, která je středem eÍotických elegií oviďoqfch v ďle Amores, sloŽeném
před rokem 2. př. n. l.; neměla nic společného s Oviďoqfm vyhnanstvím na pobřeží
Černého (Getského) moře, jižně od ústí Dunaje _ 19 Venus Venuše, římská bohyně jara
a lásky _ 20-2L jako zlrhla do ztihuby trojského kdys Parida Paris, syn trojského krále
Priama; jako pastýř stád měl rozhodnout spor o krásu mezi Hérou, Athénou a Afroďtou;
Paris rozhodl ve prospěch Afroditin, zaěež síce získal Helenu, choé krrile Menelaa, kterou
unesl do Troje, ale stal se tak původcem trojské války, záhuby Troje i vlastď smrti v boji
_22 KytheřanÉa Afroďté, nazývaná tak podle ostrova Kphéry' jednoho z hlavních míst
jejího kultu _ 27 u 'Ioly Iolé, Iola, dcera EurytoÝa, násilím odvlečená Héraklem (Herkulem);
pro lásku k ní byl Héraklés usmrcen svou chod Deianeírou _ 29-30 by ho Kypris' jak se
řikd' nelapila na szlůj Ěep neomámila sqými půvaby - 35 Pierouny Musy, nazvané tak podle
pohoří Pieru ve vých' Makedonii, kde kvetl jejich kult

LATINsKo-ČESKÁ ŽEBRAVÁ PÍsEŇ

Carmen prestet Deus celi,
v němž by to byl rozum cělý
describendi varia.
Qú suevimus Sepe Íaď'

s jeďi bychom často rádi,
sed ubi cibaria?
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Non dolore sine gravi,
nemámeé ižádné laávy
neque volatilia.
In reprobum sensum dati,
nechtieť rr.ím nic darmo dáti,
quare agunt talia?

Cohors nostra nunquam leta
byla-li by tohoto léta,
nisi vestra gracia
jungens carnes, pisum pani
i dali nám jako páni
pia subventamina.

Famem, sitim sepe passi,
propili |sme kukly i pásy
pre grandi penuria.
Dominante nobis siti
takměř nikdy nejsme syti'
patimur crudelia.

Sacra nam finita misg
púzdnajest vždy našě mísa,
horrent hinc precorďa.
Residentes sepe soli
jedli bychom i bez soli
tristes pre inopia.

Nos heredes nostre case,
když nemáme, ktož nám káže
facere convivia.
Nullius sunt verba doli,
bychme zběhali hory i doln
in vanum fient omnia.

Mente fi.xi velut rota,
tak vždy bydlí našě rota
cum tota familia:
transfretantes multa vada,
toť jest hrozná našě vada
quod desunt victualia.

l )

1: Necht bůh neb
4: Mn kteří jsme zlryk
drůbeže - 10: vydáni l
darmo zadarmo-l2t P
kdyby vaše přízeň ne1
jsme trpěli ilJ;ad a žIzet
nám vládne ž1zeň_24
rají naše útroby _ 28: i
ďcové našeho statku -

fotchme zběhali kdybyc
lenkách jako kolo (ke
více se přes mnohé vo
co se zalíbí _ 46:. Z mt|
50 léi líti, nalévati -

volrrě: že Žádáme věci
sobně - 58: Nelze opc
stavou zlého chování'
ochotní
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láti'

Tale carmen vobis cuď,
již nevieme sami kudy'
que sunt placibilia.
Deo dante sumus sani.
uvezemeé i bez saní
vestra nunc donaría.

Que donate nobis leti,
50 netřěbaé jest k tomu léti

preanra potagia.
O plebani, o prelati,
neračte nám z toho láti,
quod legamus vilia.

55 lta sumus contemplati,
což nám dáte, buoh odplatí
dando centuplicia.
Non licet nomen preterisse,
z Z|échovat sme tovařišie

60 vestri semper ad omnia.

l: Nechť bůh nebeský přispěje k skládán1_2 rozum smysl - 3: vylíěit všechno možné -
4: Mn kteří jsme zvyklí třÍti bídu - 6: ale kde je co k jíďu? - 7: K veliké své žďosti _ 9: ani
drubeŽe - 10: vydáni v přewácený smysl (t. j. že čiďme, cd se nesluší; srov. fum. 1,28) _ 11
darmo zadarmo _ L2: proč tak jednají? - 13: Naše hrstka nikdy veselá (by nebyla) _ 15-16:
kdyby vaše přízeň nepřidala maso a hrách k chlebu _ 18: laskavou podporu - 19: Často
jsme trpěli hlad a žízeň - 20 kukla kápě' jež kryla hlavu - 21: pro velikou nouzi - 22: Kďyž
nám vládne žlzeň_ 24: krutě trpíme - 25: Neboť se skončila mše svatá - 27: z toho se sví-
rajÍ naše útroby-28: Často seďce na zemi_3O: zarmouceni pro svou nouzi-31: My dě.
ďcové našeho statku - 33: uspořádati hostinu - 34: Naše slova isou zcela prosta lsti - 35
bjtchme zběhali kdybychom zběhali _ 36: všechno vyjde naprazdno - 37: Soustředěni v myš-
lenkách jako kolo (ke svému středu) _ 38 bydlí přeb:fvá, žije _ 39l s celou čeledí - 40: pla-
vÍce se přes mnohé vody _ 42: Že není co jíst - 43: Tuto píseň jsem pro vás ,,ukoval.. _ 45:
co se zalíbí _ 46: Z milosti boŽí jsme zdtávi _ 48: nyní vaše dárky - 49: Darujte nám je ráď -
50 léti llti' nalévati - 51: předrahé nápoie - 52: Plebáni i preláti _ 53 z toho pto to _ 54
volně: Že žádáme věci všední _ 55: Tak jsme uvaŽovalt- 57 ttm že (vás) obdaruje stoná.
sobně - 58: Nelze opomioout iména - 59 Zléchoa smyšlené místní jméno spojené s před-
stavou zlého chování, t' j. zacbázel1i totsařišie tovaryši, druhové - 60: vám k službám vždy
ochotní

HLE, JARo PLNÉ vÁBNÝcH KRÁs

Hle, iaro plné vábných krás,
jasného nebe smav5i čas,
vánkn jež mírně dují zas,
jiŽ na svět zavitaly.

letr

JU

,ísa,

lkAze
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Teď švitořívy ptactva hlas,
zelených hájů vÍdný jas
a žfuné země plodný kvas
vše chmury rozehnaly.

Květů množswí nesčetng
hojné vůně líbezné,
zas tupé smysly burcují
a k lásky hrám je vzněcují.
Neboť kdo má z kamene
čizeže|eza srdce své,
by jaro nepohnulo jím
svých pestrých darů bohatswím?

Ta změna v ročním počasí
a rozkoš, kterou svět se skví,
již všechno omladila.
A ejhle, Venuše to zÍí,
a všechno lidstvo věřící
své vládě podrobila.

Ba také na ÍIIne vložila
dívčina jř své iho'
a trápí mě ta láska z1á,
iak z Iidí nikoho.
Já chřadnu, ona s mysli mé
však nechce sejít, láska má,
ďí stále v duši raněné,
jako by v ní přímo sídlila.

Pro půvab své sličnosti '

i mravnosti
a krásu ušlechtilosti

ie hodna chvilly ona.
Vytečnými vlastnostmi
a přednostmi,
co dívek září milostrni.
ii žádÍá nepřekoná.

Cit lásky k ní mě poranil,
ta muka nelze snést,
a neosvěží-li mých sil,
ach, veta po mně jest.

65

7!

47 karbtmkul tmat

nápoj bohů, pak výbo

45

50

))

60
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Mé bědné srdce nezná klid,
jen po ní ze všech touží' lká'
a nemůže se uzdravit,
když útěchy mu nepoďí.

Tak jako karbunkulu třpyt
jí v smavém zraku jiskří kmit
a umí srdce poranít
tak jako jisúí střela.
Čelo se klene vznešeně
a barvou svěŽí červeně
prokvétá líčko z úběle,
vlas vlď se kol čela.
Úsa ií planou,
nektarem kanou,
medu mnohem sladší jsou;
něha jí září
v laskavé tváři _

chvalte krásu vtělenou!

Útěcho slastná,
naděje kotvo,
přízně své mi přej!
Muka má strastná,
ránu mou zmírni -

zdat tě vždy ptovázej!

V tobě hledám konec trudu
v muce největší;
nezbaven trudu,

70 z liď všech budu
nejnešéastnější.

Rač s mým bolem soucit míti'

iejž pto tebe teď mám'
a nenechávej mne k smrti nýti -

75 nadto úc si nežádám!

47 karbunkul tmavočervený drahokam, zvl. rubín a granát - 56 nektar
nápoj bohů' pak výborný nápoj vůbec

sí
kú,

ne
a,

ttstvím?

v řec. bájesloví
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Poznámky ed iční

Sekvence  Domas l avova  o  boŽím tě l e

PřeloŽil Ferd. Stiebitz z lat. textu (De superna ierarchia), který je v rkpe Mus. XIII
B 9, fol. 368b a xvl A 16, fol' 397b. Z literatury viz: A. Škarka, Dominikán Domaslav
a čeští hymnografové jeho směru vKČsN, tř. filos.-hist.-filol. 1950, č. VI. Tam je nyď
sekvence vydána a rozebrána. Předtím ji vydali Cl. Blume a H. M. Bannister v Analecta
hymnica meďi aevi 54' I9|5, é' L7L (str' 262n),

Jan  z  Jenšte jna ,  Panenská  matka  v  ch lévě  d l í

originál této písně Canít epithalamium, přeložené zde Ferd. Stiebitzem, zapsán
v rkpe Vatikánském č' I|22' fol. 155; otiskl jej G. M. Dreves, Die Hymnen Johannes
von Jenstein, Praha 1886' č. 26. O autorovi i písni viz J' Vilikovský Latinská duchovní
lyrika v Čechách, Pisemnictví českého středověku, Praha 1948, str. 48-79.

Jaké to,  ach,  t rápení

Originál písně' O quantum sollicitor, přeložené zde Ferd. Stiebitzem, je v rkpe NUK
I G 3 9 , f o | . 2 3 b a K a p . P r a ž . A 5 9 | 3 ' f o l . 2 l 3 a - 2 t 3 b ( s n o t a m i ) a M 1 0 4 , f o l . B a . - o t é t o
satře a o dalších ukázkách satirické a milostné lyriky latinské a latinsko-české srov. J. Vili.
kovský, Latinská poesie žákovská v Čechách (Sborník filos. fakulty univ. Komenského
v Bratislavě VIII, 1932, č' 6l).

Kde  j s t e ,  kdo  i s t e ,  s l yš te  mne

originál písně Universi audiant, přeložené zde Ferd. Stiebitzem, je v rkpe NUK
VI C 22, fol. 178a.

M. Vojtěch Raňkův, Ža|né, ach,  má loutna nyje

originál této Raňkovy písně' Ach in luctum chelim verto, přeložené zde Ferd. Stiebi-
tzem, je v rkpe Admontském č. 550 (nyní NUK Xx B 5), kde je zapsána s obsáhlým ko.
mentářem. Srov. J. Vilikovský, Latinská poesie v středověkých Čechách, Bratislava IV,
1930, str. 87-128.

La t i n sko -česká  žebravá  píseň

Otištěna zde podle rkpu UK Brno Mk 20 (dříve Mikulov II l75), fol.200a; vydal
J. Feifalik' Sitzungsberichte 39, 720-722; znění rkpu NUK E 14 otiskl I. J. Hanuš' Malý
r4ibor ze staročeské literatury, Praha 1863, str. 98. Srov. v cit. spise J. Vilikovského, I,a.
tinská poesie žríkovská v Čechách, str. 58-6l.

Hle,  jaro p lné vábných krás

originál této písně Iam vernalis amenitas, přeložené zde Ferd. Stiebitzem, je v rkpe
NUK I E 22, fo|. 90 a v rkpe Nár. knih. ve vídni 5371' fol. 216b. Latinský text otištěn
u Vilikovského, Milostná lyrika staročeská, Písemnicwí českého středověku, Praha 1948,
str. 161-175; srovnej téŽ Vilikovského výše citovanou studii Latinská poesie žákovská
v Čechách, str,70-72.

sx

Asi v polovině 14.'
epic{ým, látky nové' p
hlavně modlitební neb
váním kultu Kristova
dovala pozornost k Pal
života staly se oblíbenýt

)'radostí Panny Marie,,
í více částech), je starš:
pociťy Panny Marie při.prosto 

převažuie lyrikt
i dosti^silné lýpravné
předpokládaií velk:ých z
iiwů radostí; uživaji t

ďmovaného.
Také umučení I(

hé polovině 14. století
tativní složky obracejíc
staršímu epickému zpt
Rajhrad'ske a Roudnick

Ze tří rozsáhlejšícl
dvě ukázky ze skladb5
látkv přidržuje zcela bt
'" ísát proti druhým
a ieho qýrazové možn
ilostl,která !e v rukop
matkuKristovuaoK:
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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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135
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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
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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.
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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;
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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,
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pluým mým srdcem žáda|a,
a južť sem tuhy doždala.

ltž vizi očima svýma
z kořen juž vyplakalýma'
což jaž mohu řéci víece?
Yizi jej na kříži pniece,
vše tělo dolóv letiece,
těžkostí spadnúti chtiece.

Auvech, mój zmild synu'
k komu sě jáz viec přivinu'
mój přěsrdečný synačku
a |eďný jeďnáčku?
Má milá' sladká radosti,
jíeŽ vždy s tobú jmějiech dosti'
donidž tě přěd sobú vidiech,
vešdy tobú radostna biect5
vše utěšenie s tobú jmiech'
jakéž kolivěk sama chtiech.

Mói milý synu jedinn
čisqý, ničímž zlým nevinny'
všeho dobrého přěplnn
ktož mě viec utěší jiný?

Jřé jest má útěcha stala
a všě žalost na mě vstala,
všě mi sě túha dostala;
nelzě mi jest' by přěstala.
Kto mě zbaví mé žalosti?
Kto mě vrátí k méj radosti?
Jichž sem dřieve jměla dosti
z mého synáčka milosti,
a jř sem všěch ovšem zbyla.
Smrt by mi mileiši byla.

Ó mój synu, tvé mě rány
mučie všucly' na všě strany,
v duši, v srdci i jinady.
Staly sú mé všěchny rady'
plna sem bolestí cěle
vuočí,uprsech iv tě le ,

2 zmilelý milovan;
9 spořimnožl_L6nezlěd
33 donidž dokud - 41
zý ubohý _ 65 počščena
žalost - 72 kráše ktísrti
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ztrativši toho přietele'
všeho světa sťvořitele,
všěch žalostných těšitele'
všěch pracných obranitele.
Která jest kdy mátě byla
na ten svět sě porodila
tak utěšena, tak ščastna,
tak truchla, smutna a strastna,
tak počščena, povýšena,
tak hubena, poražena,
jako sem jáz hubenicě
plná všady všie túžicě,
všěch bolestí, všie žalosti,
všie strasti, všie hubenosti?

Ó mój květe přěžádúcí,
všeho kvietie kráše kwúcí,
šlechetněiší všeho světa,
rozkošnější všeho květa.
láz' wá přěžalostná mátě,
umřěla bych ráda za tě'
ne po jednú, ale stokrát
a k tomu ješče tis'úckrát.
Již sem sě s tobú minula,
jlž, má radost všě zhynula,
všě žalosti na mě spaďn
ve všě sě v mé údy vklaďy.
Ó, kak jsi na svět pozdě dán
a tak náhle smrti poddán.
Rozkošně na svět porozen
a všěm na vše dobré vzplozen'
a juž žalostně umořen,
zmučen a zbit všady z kořen.
Mě si, svú matku, opustil,

90 a vši žalost na mě spustil'
tvym vražeďníkóm otpustil,
dřieve než jsi duši pustil.

2 zmilelý rnilovaný - 3 pyčte lituite - 6 túha hoře, zármutek - 7 boří sd hroutí se _
9spořimnož1_16neoěděnev1m;zdietipoč1ti_20semdožďalcdočkalaisemse-21 lsizividlm-
33 donidž dokud . 4L stala přestala - 49 zbyla pozbyla - 54 staly sú ustaly _ 60 prac.

ný ubobý - 65 počščena poctěna - 66 hubený bídný ubohý _ 67 hubenicě ubožačka - 68 túžicě
žalost - 72 krdše krásněji; ktaúcí kvetoud
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P L Á Č  M A R I E  M A G D A L E N Y

,,Ach, které j' to utěšenie
těchto j istých navščievenie?
Těžci jsú utěšitelé
mně všichni, také přietelé.
Viece tiežie, neŽli těšie,
mé srdéčko v túhách pěšie.
Jáz stvořitele hledaji,
proto na jiné netbaji.
Všechno na světě stvořenie
otěžuje mé viděnie.
Nechci andělóv viděti
ani s nimi bytie jrnieti,
neb spieš mohú přičiniti
mé bolesti než umniti.
ač by počěli ot toho
mně praviti přieliš mnoho;
a jáz, budu-li jim chtieti
ke všemu otpověděti,
Strach mě, by viece nezmohli
mé milosti než pomohli.
Proto andělóv netbaii
aniť jich také hledaji'
kromě pána jich a mého
hledám, stvořitele svého,
jenž mě stvořili jě také
i stvořenie všelikaké.
Neb mne tžádný nemóže,
než on utěšiti móže.
Pána mého isú otnesli
a neviem, kam jsú jej nesli.
ohlédám sě přěprostraně,
nevizi ho v žádnéj Straně.
Hledám' kdež položen zvěstě,
niž naleznu na tom miestě.
Ach, přěběda mně nebozě,
mně tak žalostí ve mnozě!
KamJi pójdu neb co zději,
živa Iécí neuměji.
Ach, kam zašel mój žád:úci?
KamJi sě děl milujúcí?
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Hledám, niž naleznu v rově.
Volám, an mi neotpovie.
Ach, mně smutnéi' kam mi jíti,
kde-l' mi milého najíti?
Vstanu i chci všě objíti
miesta, kteúž mohu sjíti,
doňadŽ nenajdu, kde tu je,
jehoŽ má dušě miluje.
oči vždy slzy prolévajte'
ni plakati přěstávajte.
Nohy choďte a běhajte,
ani kdy upočívajte,
donidž ve mně která žíla,

ienž rni po ňem nenie míla.
Auvech, kam sešla má radost?
Ach, kde sě skryla má milost?
Ach, rné sdravie, má jednosti,
pročs mě ostavilv žalosti?
Ach, bolesti, ach, všě núzě,
nestrpělné v silnéj túzě'
mě se všěch stran obklíčily
a útěchy otlúčily.
A již neviem, co zvoliti:
jest-li mi ot rovu jíti.
Neviem, neščastná, kam zajdu,
ani viem, kde jeho najdu.
Srnrt mi ot hrobu sě bráti.
A jest-li mi při ňem státi,
to mi bolest bez cělenie!
Proto mně lepšieho nenie,
jedno střieci hrobu toho,
než bych dále šla ot ňeho.
Ač bych dále zašla ottad
a když bych sě vrátila snad,
vzata bych našla obake
anebo hrob zrušen také.
Stanu tu a chci umřieti,
zda budu to ščěstie jmieti'
že as budu pohrabána
poďé hrobu mého pána.
Ó, toť mé tělo blažené
bude, bude-l' položené
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poďé mého mistra hrobu,
umru-li v nynější dobu.
Ó má ščastna dušě milá,
|enž vyjdúc z křehkého těla
moci bude inhed jíti
v hrob mého prína i vjíti.
Méj duši mé vešdy tělo
bolest s úsilím zacělo,
ale hrob mně mého pána
pokoj a čest bude vzxánz.
Ten hrob za mého živenie
bude mé vše utěšenie
a na smrti bude na méj
pokoj věčný dušici méj.
Ž1vapodIéjeho budu
a umrúci při ňem sbudu.
Ani žíva ni umrúci
otlúčím sě při ňem isúci.
Acb mně přěneščastnéj ženě'
ach, na mé nedomyšlenie!
Proč sem nestála dobu v tu,
proč ho sama ostavich tu?
Proč sem tehdy jeho těla
střieci ústavně nechtěla?
Již bych vzata neplakala,
ni bych ho snad vzieti dala.
Aneb šla bych po nich sleďec,
kam jei nesli, toho hlediec.
Ale podlé hřiecha mého,
chovajíc zákona svého,
ztratich pána zákonného,
nad všě iiné mně milého.
Když sem zákonu hověla,
ákon sem sdržěti chtěla,
a toho, imuž zákon slúží,
zttaala sem po méj nuzi.
Kakž kolivěk jsúci při ňem
nebylo bn to jístě viem,
zákona tiem přěstúpiti'
ale ovšem doplniti.
Zákon starý z ustavenie
ot ňeho poskvrňen nenie,

30 . Yýbor z čo8ké litel8tur:
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B0 . Yýbor z české litelatury

kromě vezme obnovenie
lepšiej věci na stwzenie.
Mrt\ry ten čistých neskwú
než z nečistych čisté činí.
Všelikého usdravuje
bóh, ktož sě ho dotykuje,
a ktož k ňemu přistupuie,
toho také osvěcuje.
Ale na čsm jtž ostanu?
Na svú bolest rozpomanu
když hledajíc jeho iidech'
otšedši opět přijidech'
hrob otevřěný nalezech,
ale jeho nenalezech.
Tuž čakajíci i stanu
zda sě zjěvtv kterú stranu.
A kakoŽ mi státi saméj?
Ach' co mi zdieti tuzě méi?
Apoštoli sě rozešli
a Ínne plačúce otešli.
Ižádného neviděti,
by kto se mnú chtělžěleti,
ani sě ten který udál,
jenž by se mnú mistra hledal.
Zjěvi|i mi sě anděli,
ale neviem, co jsú chtěli.
Ač sú mě utěšiec mněli,
proč pláči' by to věděli.
Pakli by sě nemýlili,
proč pláči, neřkli by byli:
,Ženo, proč pláčeš? Pověz nám!
Neb co hledáš? Netai nic k nárn!.
Aneb snad proto tázali'
by mi plakati nedali?
Neb ač by *i to raďli,
téžměř by mě umořili.
láz jich poslušna nebudu,
ale donidž žíva budu,
plakati vŽdy budu dotud,
jeho nenaleznu dokuc.
A což sobě smutná sději?
Kde-l' ho nalézti uměji?
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Kam-li mi sě obrátiti?
Neb na kom rady prositi?
Kto sě nade rnnú smiluie
neb utěší neb slituie?
Kto mi povie neb zkazuje,
koho má dušě miluje,
kde-li byďí neb přěbývá
anebo kde upočívá?
Ach, auvech, by kto milému
vzkázal to mistrovi mému,
že po ňem milosťú mdleji
a bolesťú všě truchleji.
Aneb méj bolesti rovně
nikďež nenie, zdá sě to mně.
Nawať sě' mój milý' zasě'
na mé sliby vzpomana sě.
Ó zaatamilovaný,
milostníče přěžádaný!
Navrať mi své utěšenie,
tvé milé wáři viděniel
Ukaž mi svú tvář v tu dobu!
Povzni wój hlas v uší obú.
Tvói hlas sladký mému sluchu,
tvá tvář míla i, mému duchu.
Ó nádějě má jedinrí
v světě a tžádná jirrá,
nepotup žádante mého,
popřěj mi viděnie svého!
Má by dušě v tom dost jměla,
potom nech ať bych umřěla...

Když Maria tak povědě
plačíc u bolestnéj biedě'
tehdy sě obráti zasě.
}ežúš jiej viděti da sě.
Ale ona nevědieše,
by byl JeŽúš' ani mnieše.
Ježúš jie tehdy otáza,
co pláče neb hleďá, vzÍáza.
Ó žádosti dušě jejie,
proč jie tiežeš zkušijě jie'
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řka: ,,Co pláčeš neb co hledáš?((
Proč sě jiej poznati nedáš?
Však tě oua málo přěd tiem
viděla v obid lidem všěm
s bolestí srdéěka svého
na kříži oběšeného.
ona třetí den viděla
tvoji rucě, ot ňuž jměla
dřieve časté požehnánie
a to pro své milovánie,
a tvé nohy, |ěž líbala'
k tomu slzami um;ývala'
hřěbími k kříŽi připaty'
s rukama krutně rozpaty.
A juž mní také zacělo
z hrobu wé vyňato tělo,
jehož mazat přišla byla'
by sě jakž takž utěšila.
A ty iie' proč pláče, tiežeš,
jíÍů ji viec bolestí viežeš.
Ntilý mistře,ty, jerň vše vieš,
proč tej ženy duch připrávieš
k takéj tí:z'ě a k žalosti,
jenž tak hledá wé milosti?
Ana mysl'ú vždy při tobě
a na duši všěcka v tobě.
vší silú úfá do tebe,
sama zúfavši ot sebe,
ani hledá co iiného
než jedno viděnie wého,
ni co kdy jiného myslí,
než tě vešdy jmá na mys[.
A snad proto nedomní sě,
by ty byl; mně cěle i zď sě,
že již vřn,ů z Llma vyňata
pro tě i omylem jata.
Čemuž tehdy ďeš: ,,Co žádáš,
ženo, co pláčeš neb hládáš?..
Avšak vieš, žeť nedie řkúci:
,,Tebe pláči žádajúci',,
kromě ač by ty svým duchem
řeklv jejie srdéčku sluchem:

mu
I,

215

uě.
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něla,
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bu!
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,,Jáť sem, jehožs ty plakala'
jáé sem, iehožs ty žáda|a..€
Nebé jiej nelzě znáti tebe,
doněvadž ty tajíš sebe.
ona zahradníka mnieci
vecě: ,,Pane,.. naň hledieci,
,,ačs Íy jej vza| a kdes složil,
pověz mi, kdes iej položil'
a jáé jeho vezmu znova
a s ním sě vložím do rova...
Ó bolesti přělišenál
Ó milosti přěvyšená!
Tato jistá smutná žena
tak boleséú ohrazena
bíeše vňuž temným oblakem,
proňž nevládnieše svým zrakem
ani vidětí možieše
slunce, jenž ráno vzchodieše,
poprsky rozprostierajě,
v jejie okna blsket dávajě'
skrzě uši již světlejie
vcházějě v dóm srdcě jejie.
Ale že sě bieš přěmohla
miloséú, takž i nemohla
vidúc viděti přěd sobú;
tak jiej oči zašle mdlobú.
Ježúšě jístě vidieše'
ale, by on byl, nemnieše.
Ó Maria, ač ho hledáš,
proč ho právě neohlédáš?
A toé Ježúš' wá všě chvála'
jehožs tak snažně hládala'
hledáé tebe, již z mffvých vznik,
a ty mníš, by bylzahradník.
Jest to pravda, jakž ty súdíš,
ale na tom všelik blúdíš'
ač tak zahradníka jho mníš
a }ežúšě sě nedomníš.
Jest Ježúš i zahradník ie,
jenž rozličné siemě sěje
střěd zahrady srdcě wého
i všelikého věrného.
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A snad jeho také neznáš
proto' ež umrlého hledáš.
A iuž právě na tej věci
mój úmyslmiení uléci,
pro ňuž sě viec dálil tebe
ani tobě zjěvil sebe.
Pročs hledala, jenž jest nebyl,
a nehledalas' jenž jest byl?
Ježúšěs vešdy žádala
a Ježúšěs nehládala.
Proto Ježúšě vidúci
bylas jeho nevědúci.
Ó mistře' plný milosti,
jáz hřiešný po méj křehkosti
omlúvati neuměji
iejie bludu ani směji'
neb všelik v omyle stála,
ež takéhož tebe hledala,
jakéhož tě tdy viďeše,
když tě v rov vložila bieše.
Viděla bieše zacělo
dřieve tvé umrlé tělo
s křížě přěd sobú složeno
a tak v rově položeno:
tak silnú bolestí sjata
po tvéi smrti bieš otiata,
že nic nádějě nejměla,
by tě kdy žíva viděla.
A tak v tej bolesti jsúci
po tvém pohřebu plačúci
nejměiieše nic myšlenie
na tvé třetí den vzkřiešenie.
Tehdy Jozef když tě složi
s křížě a v rově položi,
tudiež Maria pohřebe
svój duch v rově poďé tebe
a tak nerozlučně shlučí
k tvému tělu i přilúči,
že by snáze rozlúčila
duši s tělem bez omyla,
než svój duch ot těla wého,
tě milujíci mrtvého.

3t5
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Duch jejie bylviec v tvém těle
nežli v jejie' to viem cěle.

335 Kdež wého těla hledáše'
tudiež svého ducha ptáše;
a kdež wé tělo zttatlta,
tudiež svój duch i s ním byla.
Což tehdy jest to v div hnáti'

34a ač tebe nemohla znáti?
Neb toho v sobě nejmieše,
jimž té viděti slušieše.
Navrať jiej duch iejie v tělo'
jenž jest při tobě zacěIo,

345 srdce jejie hned nabude,
všeho bludu i pozbude.

L které j, které (jaré) je _ 5 tiežie tíží' obtěžuií _ 6 pěšie hyne, chřadne, vadne - |o otě-
žuje obtěžuje _ 12 bytie jmieti býti, zůstávati _ 14 umniti zmenšiti _ L5 ač jest|lžei ot toho
o tom - 20 milost láska _ 3L přěprostraně na všechny stÍany _ 32 nevizi nevidím - 33 zoěstě
známě, jak je známo _ 34 niž aniž _ 35 nebozě nebohé _ 36 žalostí, oe mnozě v mnoha
Žalostech - 37 zději učiním - 44 kde-l, kde-li, nebo kde _ 46 sjíti ptojli _ 47 doňadž dokud
_ 52 upočiaajte zůstaňte stát - 53 žíla Wev v žilách, Život - 55 sešla odešla - 57 jednost osa-
mělost-60 nestrpělrc nesnesitelné _ 62 útěchy otlúčily zbavily útěchy - 69 bez cělenie nevy-
léčitelná-71 jednojerystřiecistřežiti, hlídati-75 obahe jistě'zajisté_77 staazzůstanustát-
79 as aspoň; pohrabdna pohřbena _ 83 podlé veďe _ 90 zacělo zajisté' jistě - 92 llzt:tina la-
ntána - 97 podlé jeho poďe něho _ 98 sbudu zůstanu _ t00 otlúčím sá oďoučím se - l02
nedomyšlenie nerozum - |04 ostaaich zůstavila, nechala jsem - Io6 ústazsně vytrvale - 109
slediec s|ídlc, stopujíc ji _ lI2 zdkon řáď _ LL3 pán zókonný pán zákona, t. j. Kristus -
|L5 hověti šetřiti' dbáti - |L8 po méj núzi ke své škodě _ LL9-L22z ačkoli zůstati při něm
by nebývalo bylo přestoupeď, ale vyplnění zákona _ 125 kromě |eč, - L26 storzeni,e utvrzení
_ L35 jidech šla jsem - L42 túha tesknost, žalost - 144: odešli ode mne plačíce - |47 uddl sě
vyskytl se - 151: Zda mysleli' Že mne utěší - t54 neřkli by byli nebyli by řekli - 160
téžměř téměř - L65 sději počnu - L7I zkazuje řekne - I74 upočíz.lti proďévá _ L77 milostú
mdleji |6skou chřadnu _ L9L zasě zpět' - t84 milostní'če miláčku _ l87 tl tu dobu nynl_
I88povzni zazni;zlušíobú(duál) vobouuších - L93 žódanie žádost- 194: popřej mio abych
tě spatřila - I97 potlědě pověděla

2o4aztdza otáza|_206 tiežeš tážešse; zkušijějie zkoušejeii_2l0aobidzapotupu-
2L4 ot ňúž (duál) od nichž - 220 hrutně krutě - 22L zacělo zajisté _ 226 jímž člmž; bolestí
aiežeš bo|estl spoutáváš _ 228 připrfu:reš připravuieš _ 239 nedomní sě nedomysll se'
neuhodne (Že to jsi tý - 240 zdí sě zdá se _ 24L: že již jako bych pozbyla rozumu - 247 hromě
aě by |eda Že bys _ 252 doněoadž dokud - 253 zahradníka mnieci považujíc ho za
zahradníka _ 259 přělišezrí přílišná, náramná _ 262 ohrazeza obklopena, zachvácena -
263 zlňuž jako-266 ozchodíeše vycházelo _267 poprsky paprsky _268 blsket záře_27L
bieš (m. bieše) byla - 274 zašle mdlobú (duál) slabostí ochably - 276 nemnieše nemyslila (že
iest on)-28L oznik vstav-284 ašelik zceÍa-285-286z jestliže ho tak považuješ za za.
hradníka a nedomyslíš se, že je to Ježíš _289 střěd doprostřed -292 ež že_294 uléci
ulehnouti_30l-302z Proto,ač jsi JeŽÍše viděla,nevědělas,že jetoon_306 anismějiarise
neodvaŽuji-309 tdy tehdy_325tudiežtuipohřebe pohřbila_327shluči shlukla,spojila-
328 přilúči připojila - 33o bez on1la bez pochybnosti _ 339 o diz: hndti ďviti se
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Poznámky ediční

Radost i  Panny Mar ie

Dochováno Y t',zÝ. rkpe Svatovítském (So), Kap. Praž. D 84' fol. 2oa-3la. Paleogra.
ficky rydal A. Patera (Pcr), Svatoútský rukopis, Památky I[ Praha 1886. Literatura u Ja-
kubce, Dějiny I' str. 166-167.

Vnaší ukázce v. l.113 : Patv.36-|48' str.59.63 (Szfol.20b-2lb)'av.|L4.27L:
Patv.6L0-766, str. 80-85 (So fol. 27b-29b).

Jotace zachována a upravována všude kromě po j v krátkých slabikách. Změnaó
v uo len1 ještě úplrrě provedena, ponechán stav rkpu.

14 tak i] taczy .So, jací a. všici Pat - 46 věděti Par] wydyety So - 53 k poslušě] cžyĎí
tl rhpe- 65 zhořě] zrlotzye.So,znořě Pat_79 v vodě] wodye Szl - 102 vtátcě Pat|wratczy

l21 časy Pat) chybí o rkpe _ 164 ke mně Patj ke mnye mogye myla So - 169 szořila
Pat(zl.2|9)] |zorizy|a So _ 188 zuovu v věčný pokoj] znowy wyecny k pokoy.Su - 189
mói] muoy So (pro rým) _ 202 zváše] Zaut||ye So, vzavšě Pat _ 23o čest Par] o rkpe naní -
258 tma Por] tmv Sv _ 270 světa Par] fwyetu Sz

Pláč svaté Mař ie

Zapsánv t. zÝ, Hradeckém rkpe (srov. odďl Satiry)' fol. 51b-61b. Ve vydánÍ Paterově'
Památky VIII' Praha 188l, str. L44-173. Literatura u rakubce, Dějiny I' str. 130.

Část zde otištěná v rkpe fol. 54b-56b, v Pat v. |38-229,str. 152.159. - o rukopise
a o edičních zásadách ukázek vtz zďe na stÍ. 356.

52 mučie všudy Pct] a rk1le muczie opakozstÍno

Pláč Mar ie Magdaleny

Zapsán rovněž v rkpe }Iradeckém, fol. 29a-51b, v Paterově wdání str. 76.145.
Nové kritické příspěvky k tomuto druhu stč. literatury otiskl A. Škarka, Z problematiky
českého gotického básnictÉ ČČH €-as, L947-L948,str. 30-109; tam na stt.5L-52 přehled
neiduleŽitějši citace a ohlasů bible.

otištěná ukazka je v rkpe na fo|. 37 a- 45a, v P at v. 37 l-7 L6, str. l 00 - 125.
l8 otpověděti Por] otpowiedte Hrad- 57 má jednosti Patf me gednoftiřÍrad - lL7 a

toho Par] a tomu Hrad _ L76 to Pat)kto Hrad - 212 oběšeného Por] obiefneho Hrad - 228
tej] twe Hrad, tvé Pat _ 269 světlejie] fwiet/legie Htad, svět,|eje Pat

dh: hndti ďviti se
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BÁsNICTvÍ DIDAKTIcKÉ

Jak se ve 14. století rozšiřoval společenský okruh působností českého básďcťví tím,
že k jeho obecenstyu stále hojněji přibývaly vrstvy měšéanské, obohacovalo se básnicwí
i látkově. K námětum povahy náboženské nebo rytířské přibývaií náměty nové' dkající
se aspoň částečně zdejšího světa a života liď. Z počátku jsou to ovšem zase překlady, a to
především skladeb ďdaktických,jejichž poučný tázbyvá v českém zptacováni ještě ze.
sílen (Karo, Alan' Eztp).

Zcela jiného rázuje politická alegorie Nová Rada a didaktická Rada otce synozl, neboť
obě tyto skladby jsou šlechtické a usiluií o zachování a obnovení vyživajiciho se feudríl-
ního společenského ideálu. Autorem Nové rady je Smil Flaška z Pardubic. Zda napsďtéž
Radu otce synovi, nedá se bezpečně říci, ale shody formrílní i ideové jsou takové, že
lze s bezpečností mluviti alespoň o Smílově škole, k níž pak se řadí i někeré skladby iiné.

KATO

Překlad t. zv. Distich Katonozsých patří k zajimaým naučným básním; je to sbírka
téměř půl druhého sta dvouveršových průpověď a rad pro život, kterou sepsal neznámý
autor v latinských hexametrech ve 3. nebo 4. století n. l. a jež se jako školská učebnice
záhy rozšíťila po celé Evr-opě a byla přeložena do mnohých jazyků' do češtiny ještě později
ďikrát, v ló. a 17. století. Ceský básník nejstaršího překladu sám omlouvá svou neobratnost,
že potřeboval k vystižení dvou veršů originálu šesti veršů čes\ých, ujišéuje však, že sm1nl
zůstal nezměněn. Toto ujištění je ovšem třeba vykládat jako formuli ve středověku
běžnou; přesto však básník není velilcým umělcem. Jeho přínos protí přeďoze je pouze
slovní (opisnévýrazy) a stylistický (časté oslovování čtenáře či posluchače). Ze čtyř knih
otiskujeme jen knihu druhou.

Virgilius ukazuje
oráka rolí zpravuje.
Chceš-li pak kořenie znáti,
toť má Macer ukázati.

s Pakli boje znáti také
římské chceš i všelikaké'
hledaj knih mistra Lukana,
v nichž jest bojová řěč psána.
A chce-li kto milovati,

l0 milost v tajnosti poznati,
knih, jenž oviďus slovú,
má sě na ně otáti znovu.
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Tento smysl vypraviti
chci a čwer lid vylíčiti'

ienž tu čtveru věcžádají
a tiem do skončenie traií.

Pwi, ienž sbožie milují'
to přielišně oblibují'
ti sě mají na to ptáti,
rolé' dědin dobyvati.

Druzi,jenž sě na to ptají,
zdravie nade vše žádzii;
rozličného ti kořenie
mají mieti rozeználie;
toť uzdravuje všelikého
člověka neduživého.

Třeťť su' jenž po cti stojie,
v tom svú žádost veždy kojie'
žeé turnejóv, bojóv' klánie,
hledají vždy bez meškánie.
o nich mistr Lukan slaví
a o římských bojiech praví;
protož, kto chtie po cti státi'
mají sě na boje ptrítí.

Čwrtí jsú, jenž takto pravie:
,,Ktož chtie mieti ďúhé zdravie,
aby zvláščí vóli znali,
milost právě rozeznali;
neb ktož sě držie milosti,
mají zvláščie vóle dosti.
Chtie-li milost právě znáti,
mají oviďa ptáti...

Avšakž smysl vše přěmáhá,
jenž sě s múdrostí srovnává;
ktož sě s múdrostí obchodí,
sám sě i své děti vzplodí.
ProtoŽ chci sě navrátiti,
co mistr velí, učiniti.

sobností českého hísnictví tím,
tuské' obohacovďo se básnicwi
pňbývají náměty nové, ýkající
iou to ovšem zase překlady, a to
t v českém zptacováni ieště ze-

daktická Rada otce synooi, nebot
'bnovení vyživajíctbo se feudál-
laška z Pardubic. Zda napsal též
Tální í ideové jsou takové, že
kse řaď i někeré sktadby iiné.
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ro á19t' kterou sepsal aeznámý
. a jež se jako škoiská učebnicé
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Jest-Ii který péči maie'
na múdrost sě velmi ptaie,
poslúchai, co znamenati
móže a právě dostati.
Tudy svój věk i skončenie
odlúčí od poškvrněnie.
Velíé mistr: ,,Synu, dosti
uč sě a stój po múdrosti!..

Pietas

Prvú múdrost vyličuje
mistr a tak vypravuje,
by sbožie neznámým dával,
ač móžeš, a iiným sponáhal.
Lépe sbožím dobývati
přátel jest než kralovati;
ano král za nice stojí,
ienž liď sbožím nekojí.

Justicia

Netěž sě na tu tainici'
co rrri{ nebe které věci,
slunce, měsiec, hvězdy také
i planety všelikaké.
Smrtedlný zpravovati
má světskú věc a tu znáti.

Fortitudo

Neroď na sÍnrt mnoho tbáti'
ani sě jie velmi báti.
Ten je blrázen imenovaný
a hřiechy obznamenaný,
ktoŽ sě smrti na čem bojí,
zÚatí věčnú radost svoji.

Prudencia

Udá-liť sě rozhněvati
a nejistost zpravovati,
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neroď sě o to svářiti'
ač chceš mne poslušen býti.
Hněvu v náhlosti žěIbývá'
tohoť, pravi, zle tůívá.

Temperancia

Ščedrost ukaž svého kvasu,
ač máš hostě při tom času'
V ty časy slušie dařiti
a dobrého jmene dobyti.
Když iest ěas a máš veselé,
máš sluhy dařiti směle.

Temperancia

Střěz sě věci všelikaké'
vysoké i hrdé také'
drž sě' což rovného býti
móž a tobě neškoditi.
Bezpečnějie člověk byvá
v řěcě, než když v moři plyvá.

Providencia

CoŽ přiete[ uškoditi
muož, to uměj utaiiti'
by toho jiní nezpravili,
a což sám nelíbíš, mluvili;
tak smysla přibude tobě
a přietele schováš sobě.

Memoria

Nechci, by to na mysl vz;ýval'
by vždy člověk hřiechy mieval.
Hřiech sě každý časem tají,
však jej pod časem poznají:
dobrý dobrú má odplatu,
z|ý pto hřiech rrrrí věčnú ztr:áÉ|l.
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Prudencia

Síly člověka malého
neroď tupiti mnohého;
častoť radný ělověk byvá'
jemužé velikost ubyvá.
Toé vše přirozenie činí'
však drobnost smysla neviní.

Providencia

Kteréhož vieš nerovného
k sobě, aniž podobného,
přěhověj mu, raziť tobě,
na čas měj smysl při sobě:
však sem viděl' že jest schoďl
vitěz' jenž dřieve vejvodil.

Modestia

Razié věrně, nečiň toho,
by sě s známým svářil mnoho,
neboť z řěčí svár pochodí,
jenž jazykll' mnoho škodí'
ot něhož sědánie byvá'
tohoť náhlý zle uživá.

Justicia

Neroď na to péčě mieti,
by budúcí věc věděti
skrzě losy neb hádanie
chtěl neb které čarovánie.
Což buoh ustavil o tobě,
dobřěť rozváži bez tebe'

Fortitudo

Nenávisti ostřiehaj sě,
ze všie síly chovaj sě.
Ačť jinému neuškoď,
toběé najviec smutek zplodí,

1 1 5
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135 nebé v stran cěsty oko hledí,
kdež nenávist stolcem seď.

Fortitudo

Budeš.li k súdu připuzen,
že potupně budeš súzen,
ustavičen buď, s pokorú,
nečiň sám na sobě vzdóru;
ďúhoť radosten nechodí,
jenž Kivym súdcí vévodí.

Modestia

Budeš-li s kým válku mieti
a smieřě sě chce rád přieti,
neroď toho rozžěleti
ani vzpomínaje mstíti;
tiemé sě křiví sami vinie,
že smířiec sě války činie.

Perseverancia

Neroď sě sám chváliti.
ani také potupiti.
Každý b|ázen sám sě chválí'
neb súsedóv nemá v táli.
Toé slóve ješitná chvála,
jenž u bláznóv jest přistala.

Temperancia

Těžcě dobytého rovně
poživaj' nes ztravu skrovně;
ač máš dosti, chovaj toho,
neroď zmrhati mnoho;
což člověk těžcě dobude'
chlubně trávě brzo zbude.

Prudencia

Učiň sě bláznem při času'
při veselí neb při kvasu.
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Čin se bláznem, ploď veselé,
taie sě učiň to směle;
velikáť to múdrost b;ývá,
ktožé sě bláznem v čas naz,Ívá.

Temperancia

Střěz sě smilswa nečistého
i lakomswa škaredého;
obžerstvo lakomswie ploď,
smilswo vinníkóm velmi škodí.
Kto své tělo velmi kojí'
ztratí imě i duši tiem svoji.

Prudencia

Neroď každému věřiti'
kto tobě bude mluviti;
tiť jsú najvěčší pochlebníci,
jenž chtie vlásti nebo žíti.
Mnohý jest' jenž mluví mnoho;
střěz sě jako ďábla toho!

Temperancia

Udá-lié sě kdy zapiti,
neroď vína tiem viniti;
toé člověk nemúdrý čiď,
kto víno opilswem viní
nebo pitie všelikaké;
wá jest vina věčší všake.

Prudencia

Máš-Ii kterú tajnost v sobě,
toé já věrně razi tobě'
nezěvuj toho jinému
kromě přieteli věrnérnrr.
Pakli škodí co životu,
poruč lékaři známotu.
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Justicia

Když sě šěěstie protiviti
bude, neroď smuten byti;
zlí přěčasto ščěstie mají,
však smyslem lerozezlaj1.
Protoé ščěstie zlým přichodí'
žeé jim na věky uškoď.

Providencia

Slušie člověku každému
obmysliti ščěstí svému
příhody' rozličné věci,
ač kto na to chce pomnieti,
že příhoda obmyšlená
méně škodí než súzená.

Fortitudo

Bude-lié sě protiviti
ščěstie' žeé bude škoditi,
neroď zúfati nikoli,
měj nríději' čáku, vóli.
Ktož úflí dobré rrríděje,
do smrtié mu dobřě zděje.

Providencia

Což vieš sobě příhodného,
žeť sě stane co ščastného,
neroď od toho pustiti,
uměi příhodu súditi.
Čelemé obrostlým prosvied
potom sě lysinú svietí.

Provídencia

Budúcí věc, jenŽ má b11ti,
znamenaj, neb napřěd přijíti. ":

Následuj' ktož sěm i tam slédi
jakž přěd sě, tak za sě hleď.
Neboé neščěstie po ščěstí
byvá' ščěstie po neščěstí.

ho
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Modestia

Chceš-li sílen sbožím b;ýti'
neroď přielišně tráviti,
střěz sě rozkoši tělesné,
přidrž sě ščedrosti časné;

225 ostřieha| sě tak vilenie'
. by neztratil svého spasenie.

Justicia

Což všěcka obec usúď,
neb učiní, neb odsúdí,
proti tomu neroď byti,

23o proti obci sě súďti.
Nemóžť sám na ďúzě tráti'
kto chce obec zamietati.

Providencia

Neměj myšlenie věčšieho'
hledaj napřěd zdravie svého.

235 Paklié sě časem přihoď'
Žeé v životě co uškodí,
neroď časóv tiem viniti,
sáms tiem vinen. sám máš žíti'

Memoria

Ve sny nevěř, ni tbaj na ně,
24o neboé to přichoď z spánie;

což člověk myslí neb činí,
toé jeho i ve sně viní.
ProtoŽ neroď věřiti'
ač chceš dušě nečerniti.

I Virgilius ukazuje narážka na spis o rolnickém životé zv. Georgica římského básníka
Publia Vergilia Marona (l. stol. před n. l.) - 2: oráče obdělávaiícího pole - 4 Macer Aemilius
Macer, řimský básník z l. stol. před n. l.; z ieho ďdaktických spisů připomfurá se zde skladba
o bylinách (De herbis) _ 7 Lukan Marcus Annaeus Lucanus, řimslcý básník z l. stol. n' l',
lylíčil občanskou válku mezi Caesarem a Pompejem - 8 bojot:ti řdč vypravování o boiích _

L0 milost láska; narážka na spisy Ars amanď (Umění milovati) a Remeďa amoris (Jak
léčiti lásku) římského básníka Publia oviďa Nasona (Žil od r. 43 před n. l. do r. 17 nebo
18 n. l.) - L3 smysl tozum, moudrost _ L6 do skončenie traji do konce trvají - |7 sbožie majetek_
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20 rolé (gen.) pole _ 24 rozeznónie zna|ost _27 po cti stojie usilujÍ o čest - 28 hoiie vkáiejÍ'
-3| o nich s/aoí oslavuje je . 37 zz:láščí zvláštď; oóle vtůe' Žádost, vášeň - 38 prdoě sptávaé,
řádně, pravďvě _ 45 obchodí sě zabývá se _ 46 ozplodí povýší' po\znese - 56 stój po
tmlilrosti usilui o moudrost

Nadpis: Pietas zbožnost - 59 by ddoal abys dával - 60 oč jestliŽe - 64 nekojí nechlácholl'
nďšt - nadpis: Justicia spraveďnost - 65 netěž sě letaž *; na tajnici na taiemstvl - nadpis:
Fortitudo statečnost _ 7| neroď tbdti nedbej _ 73 jmenwaný pověstný _ 74 obznamenaný
poznamenaný - nadpis: Prudencia moudrost - 78 nejistost nejisrí věc; zpraaoalti napta.
vovati - nadpis: Temperancia střídmost' umlrněnost - 83 ščedrost kvasu bohatost hostiny
_ 85 dařiti obdarovávati - 91' roaný přiměřený _ 94 plýzlti pluje _ nadpis: Prwidenďa pto-
dravost, staÍostlivost _9,7 nezpral.lili nevypověděli - 100 schczláš uchováš - nadpis: Memoria
paměť- LOI ozý:al nazýva|-|o2 by mieoal že má_L09 radný rozšďný' moudrý - ILD ubfuó
chybí - LLL přirozenie přÍroda _ It2 neoini nedopouští se viny - LL5 přěhoaěj na buď k němu
shovívavý; razit tad7m - LL7 schodil zahynul _ Ll8 oejz:odil vévodil, předčil - nadpis:
Modestia umírněnost, skromnost - |23 sěddnie souboi - L24 náhlý prudký, divoký -
l25 neroď péčě miei nestarej se - |32 chozlaj sě střez se _ |34 zplodí způsobl - 136 stolcem
sedi túnl _ L37 přípuzaz pohnán _ |39 ustattičel stálý - L40 ozdóra násilí - |42 křitlý
nespravedlivý; srÍdcí soudcem' jako soudce _ I44 přieti býti přÍtelem - L45 neroď
rozžěleti nerozlítostňuj - nadpis: Persezserantia vytrvalost - L52 td]e zástava _ I54 přistala
zustala - I55 rooně přiměřeně, skromně _ |6L učiň sě bláznem bláznivě, pošetile si ved;
při času ve vhodnou dobu - L63 ploď oeselé vesel se _ L66 o čas v ptaý čas _ 169 lakomspie
chtivost, lakota - L72 jmě jméno _ L76 aldsti vládnouti; žíti užlvatt - |79 zapiti sě opíti se -
l84 ašahe však - |9o poruě svěI; zndmota vyšetření _ 195: proto zlí mají štěstí _ 198 oó-
mysliti přeďv(dati - 200 pomnieti pamatovati _ 208 zděje učiní _ 2l3 proxsietí probleskne
- 2L7 slédí s|ildl _ 225 oilenie smi|stvo - 23L na dlúzě rrrjrl ďouho trvati - 232 zanietati od.
mítati - 239 ni tbaj aď nedbej

ALAN

Volněji než přeHadatel Katona zachápe| se svou přeďohou český upravovatel Alana.
Autor této přeďohn básník a theolog Alanus ab Insulis (z 12. stol.)' pokusil se ve své
básni, nazvané Anticlauďanus' smířit náboženský ideál života se světským (dvorským);
líčí' iak Příroda se svými pomocnicemi Ctnostmi woří dokonalého človělo' jenž nakonec
dovede z,titězit nad Neřestmi; Ctnosti a Neřesti, jež vystupují iako jednaiící postavy'
nejsou však v7'aty ze systému theologíckého, lýbňz kodexu morálky rytířské. Z původní.
ho nrímětu Alanova v české skladbě mnoho nezůstalo' iednak proto' že náš básník nepře-
kládal z originálu, nýbrž ien z prozaického obsahu, zeiména však proto, že použil ná.
mětu jako rámce pro podání nejrozmanítějších poučení přírodovědných' čerpaných
zrtaných soudobých kompenďí knižních (ní'ty se však odvolává i na ýklady,,prosých
lidí.., tedy snad na jakousi lidovou uaďci). Zajimavé připojuje závěrem motiv sváru čtyř
dcer božích, který v originále není.

V naší ukázce 1íčí básník, jak Věhlasnost (Moudrost) cestou k Bohu - kam byla
vyslána, aby pro dokonalého člověka wžáda|a též dokonďou duši - poznává přírodní
a kosmické jevy. Zajimavé je pozorovat, jak autor řeší nedostatky odborné české termí.
nologie ještě jen prosťým přeietím nrázvů latinslých.

Také dvanást větruov vzvědě'
tyt pořádně jáz povědě:
Na vzchod Sluncě Subsolanus,
k tomu Eurus a Vulťurnus'

I
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o.
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trě,

v. Georgica římského básníka
iÍdho pole - 4 Macer Aemilius
pisů připomíná se zde skladba
' římský básník z l. stol. n. l.,
nld řěč vyptavovánl o boiích _
ovati) a Remeďa amoris (Iak
r.43 před n. l. do r. 17 nebo
nce trvají - |7 sbožie majetek _
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odpad Sluncě jest ZeÍierus,
na poledne jest Africus,
poďé toho Auster, Notus,
na puolnoci jest Aquillo,
Circius, Boreas, Sty'lo. "
Takže čtyi.ie j menováni
a osm obapol dáni;
čtyřie slovú cardinales
a osm collaterales.
Tiť jsú u moři stvořeni
a na čťvero rozděleni.
Když sě ti z mořě poberú
a u povětřie sě sberú,
dívněé sě velmi obrazie.
A kdež sě v jeskyně vtazie,
tué sě počnú dívně miesti,
až sě země musí třiesti.
odtud přichoď třěsenie
podlé božieho volenie.
Když vietr ot vzchod Sluncě věje'
ten má tu moc' že to zděje:
déšč u povětří otvoď'
avšak dešči přieliš neškodí.
A když od poledne příde'
že svú mocí sílně příde'
tehdy neduh v lidu zbuzuje,
svú mocí mnohé smucuje.
A když ot.západa vzchoď,
totoť svú mocí přivoď:
déšě v uoblaky připravuje
a jím veš svět obvlažuje.
Když pak ot puolnoci pluove,
ten vietr Aquillo sluoveg
ten déšč ot nás otvracuje,
svú silú mnoho zvracuje
a povětřie ěistí také,
činí divy nejednaké.
Poďé těch osm větrové,
jenž jsú menováni v nově.
Těchto moci také vějí,
jakož oni, takéŽ i zději;
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všakž menší moc maií mieti'
nemohú tak sílně vieti.

Každý vietr dva dny vieti
muoŽ a v těch svú vóli vzdieti,
přičiniec šest hoďn k tomu;
pak sě vrátí k svému domu,
kromě ač mu hvězda zkazí
v ten čas, že mu přěkazí,
že bude věčší moc mieti,
tiem spieše konec vzieti.
Túž rnocí muože déle tráti.
Toť jest řiedko znamenati.
Všěch dvanáste větruov dáno,
jakž jest pořád jmenováno.

V tom nebi kdyŽ to vše vzvědě'
ottud pak výše pojide.

Sedm nebí uzřě potom,
toé chci pověděti o tom'
v nichž sedm planet přěbyvá'
každý svym časem otb:i'vá.
Těch dva česky jména máta
a pět česky jmen nemáta:
Měsiec, Slunce, tak dva slovú,
Venus, Mars, tať po nich plovú,
Merkurius, Saturnus, k tomu
}upiter, každý v svém domu
i v svém nebi má obláštnost,
rozličných nebí věhlasnost.

V tom nebi' kdež Slunce b1fuá'
zvědě, že neotpočívá,
že vždy okolrrostí běží'
neotpočívá ni leží'
jednoé živí' moří' roď'
obnovuje, že qýše vzchodí.
Tatoť moc jest Slunci dána'
tiem moc jeho svrchována.
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o Měsieci také vzvědě'
když přibývá, toé povědě,
tehdy mořě tak přibyvá'
a když schodí, tehdy ub;fuá.

Merkurius, Venus také
ta dva máta běhy také:
jeden přěd Sluncem vždy byvá,
druhý za Sluncem sě skryvá.
Iupiter, Mars tu moc máta,
hlad činíta' lidem ztráta.
Saturnus, ten má běh taký'
woříé mráz i pod uoblaky.
Saturnus vysoko vzchodí,
nade všě výsosti vejvodí;
třidcět let svuoj běh skonává'
s jinými sě nesrovnává;
studené a suché také,
toť má přirozenie všaké.

Venus dvě létě vejvoď,
horkost a vlažnost mu škodí:
jedno léto zvieřiďnicě,
druhé léto jest dennicě.

Mars patnádcěte let přěbývá'
v těch letech hladu užívá;
jest horek a súch v svém domu
a běžíé přěd Sluncem k tomu.

Merkurius v svéj vláštnosti
sedm let přěbyvá v cnosti
a jest studen a súch k tomu,
kupcuom hodí sě v svém domu.

Iupiter dvanást let bývá,
v těch panstvie svého uŽívá;
máé horkost a vlažnost v sobě,
jestiť jako právě robě.

Slunce dvadcět bez iednoho
léta má běhu přěmnoho;

1 1 0
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horko, sucho iest v svéj moci,
v tej přěbývá bez pomoci.

Měsiec osm let přěchodí'
studenost a vláhu roď.
Toé povědě' proč přibyvá'
proč mu světlosti ubyvá:
Kolo vlášěie k svému běhu
na nebi má i rozběhu,
k tomu má přirozenie.
Světlost nejmá z přirozenie,
jedno od Sluncě ji béře;
když sě k němu blíž přibéře'
tehdy světlost bude mieti,
jakž sě nám udá viděti;
b|ižež' b|tžež kdy ž přivievá'
tehdy věěší světlost mievá.
Jakž sě počne vzdalovati,
tak světlosti má zb;ývati;
a jakž konec kola bude,
tudy všeho světla zbude.
lakž sě počne wacěvati,
tak světlost počne vzímati.

ot Sluncě' jakž jsem pověděl
a v rozliěném písmě vzvěděl,
pod Sluncem sě zlato rodí,
pod Měsiecem střiebro vzchoď,
Merkurius rtué přivoď,
Mars z své moci čistec plodí,
Venus měď činí na novo.
Saturnus plodí olovo,
Iupiter v že|ezě brodí,
a tak druh druhu neuškoď.

Co jest pak to, chci tázati
a rozumně ukázati,
což jest črného, ješto byvá,
v Měsieci sě pok4ývá.
Toé sě to tak znamenává
studenost a vlažnost z práva,
jenž z svého má přirozenie.
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všakž každá věc, co má mieti,
z přirozenie má přijieti,
o němž já chci pověděti,
muož to každý tád zvěděti.
Což jest hoďn rok od roka,
jakž buoh stvořil iest z r,ysoka,
každý čásek i hodina
vláščí hvězdu svého čina
má mieti, jenž tu vejvoď.
Druhá druhé nic neškodí.
Ty hvězdy, jakž jich jest mnoho,
však každá užívá toho,
že má vláščie př.irozeníe,
svědčíé naše narozenie;
kaŽdáť také to zpravuje,
své řemeslo opravuje.
Ktož pak na jiné upadne
řemeslo, že pak zvláščě spadne
než hvězda, pod níž sě roď1.
Tenť sobě uškoďl,
tomuť nelzě nikdy vzniti,
musíé věčně ve psí býti.

Kak jest pak stvořeno nebe,
toť zvěděti chci od tebe.
Jest stvořeno v uokrúhlosti
a z vysoké okolnosti
a vždy opak světa běží
a svój firmament tak stěží,
že Měsiec i Slunce, také
k tomu hvězdy všelikaké
povslun Sluncě běhají'
proti nebi válku mají.
Toé jest proto učiněno,
boží volí vymyšleno,
by toho takto nebylo,
že by sě neprotivilo,
musilo by sě zdřískati
nebe i všecko zIámati
pro tu prudkost, jenž má v sobě.
Protož nejmá nic rozvlaku,
veždyt béž| bez rozpaku.

200
160

t65

2ro170

175

180
22(

221
185

190

486

195 22



i.
i.
mnoho,

ú mieti,

:ri.
ka,
ysoka,

padne
rdil.

tebe,

ti

r sobě.

ot Měsiecě vše zřiece'
když ot ohně pravá ,Ji."ě,
hvězda jest, jenž Ether sluove.
Tuť moc anděluov pluove,
jenŽ jsú k tomu usazeni
a nám na pomoc sťvořeni,
že ny mají zpravovati,
ote ďábla ostřiehati.

Těch všěch věcí menovaných,
světu na rozdiel otdaných'
když již zvědě, tehdy tíšě
na nebe pojide qýše.
Dojide nebě osmého,
firmamenta přětwdého.
Tu uzřě hvězdu Yades
a k tomu divnú Pliades'
Zodiaka také vzvědě'
co sě znamenrí' povědě:
Dvanást hvězd, toé jest puol kola,
jenž svrchuitakézdola
mají věčší moc neŽ jiné;
ůádná' těch neodpoěine.
Tué dvanáste iest znamení'
jenž světu činie proměny.

Jiných hvězd také
uďě i znamenie všaké.
Leč z jitra' leč od večera,
každrá hvězda své znamenie
má i vláščie přirozenie.
o všěch nelzě vypraviti.
KtoŽ chce velikost zvěděti
všěch hvězd to chci pověděti.
KaŽdá hvězda, jakŽ vyniká
z svého běhu, jest veliká
jakož veš svět kromě mořě;
tak větší mistři hovořie.

Proč jest to tak, sprostní ptají'
že sě hvězdy drobny zdají?
Toť činí hrozná vysokost,
ot nás veliká dalekost:
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kteráž qýše znamenrá sě,
tať ním splostným menšie zdá sě.

24o Jerrna ďvná věc pak bývá'
toho sprostný lid pak uŽívá,
mní, by hvězdy sě čistily,
aneb na spadení byly.
o tom takž chci pověděti,

245 jakž mi sě dalo zvěděti:
Když na zemi ticho bývá'
toho povětřie užívá,
že sě zdvihne pod uoblaky,
s uohněm učiní boi ta\ý'

25o že sě oheň ieho hoď'
doluov střěle, mu neškodí,
mimo hvězdy pryč sě béře
a ku povětří sě déře;
i učiní světlost takú'

255 jenž vidímy v tom oblaku;
toé a světlost sviecě sluove,
jenž ot uohně k hvězdrím pluove.

l ozaědě zvěděla (t. j. Věhlasnost na své cestě k Swořiteli) _ 2 pořddně po pořádku;
laědě povtm _ 3 xzchod ýchoďi Sttbsolanus východní vítr; latinské nr{ary větrů, iež zde ne.
chány beze změnn jsou zčeštěny v Klaretově Glossáři v. 170-189 _ 4 Eurus iihovýchodď
vtÚi Vulturnus jihovýchodní vÍtr _ 5 odpad západ; ZeJietus ápadní vÍu - 6 AÍicus jtho.
západní vlt! - 7 podlé vedle; Auster jtžnl vítr; Norus iižď vÍtr _ 8 Aquillo severovýchodní
vítr - 9 Circius severozápadnl v{tt; Boreas severovýchodď vÍtr; Sry/o název větru blíŽe neur-
čitelný _ lL obapol s kaŽdé stfany' spolu _ L2 cardinales stěžejď' hlavď - |3 collaterales po.
boční' průvodn1 _ L7 ?wětřie vzduch _ L8 obrazie sě odtazl se - 20 miesti sě motati se -
2L třiesti sá třásti se _ 23 oolenie vtile _ 24 ot ozchod Sluncě od východu slunce _ 25 zděie
učiní - 26 otzlodi odvádl - 3L smucuje zarmucuje _ 39 zoracuje obrací, ničl - 49 zszťlieti uči.
|t1ti _ 52 hromě ač leda že - 55 spieše rychleji, dříve - 56 tráti trvati _ 6t pojide zašla -
65z |raždá má svůj čas - 66 mdta (ďlÁ|) mají - 69 Zez's Venuše _ 72 obldštnosr zvláštnost -
76 okolností krulrem, po obvodu _ 78 jednot najednou, zároveň; moři hubÍ, ničí - 81 sor.
chouóna dokonána _ 85 schodi scháá, ubývá - 87 běh dťába _ 95 vejoodi vévoď, je nahoře
_ 99 přirozenř přirozenost - l00 dzlě létě (duál) dva roky - L02 zltiďidlnicá zvlřetnice, ve.
černice _ L08 1i6t,,asr zvláštnost _ 118 o soéj v iebo vlastní _ |24 tlldščí zvláštní - l28
jedno jen' _ l32 blížež' bltžež přfuieuti vic a více se přibližuie - l35, L37 zbýoati, zbude po.
zbývati' pozbude - L39 ozímati přijímati - I45 čistec cín - 148 brodí btod1 se - 164 črz způsob,
tvar _ 171 zpraz.luje dělá, říď, vede - |72 řeneslo ptáce; opraxuje řIdI _ L77 azníti vzejitt,
zmoci se _ L82 okolnosr kruh' obvod okolí - I83 opak nazad, opačným směrem _ |84firma.
ment ob|oba; stěží tiÁne za sebou _ |87 pooslun po světle _ L93 zdřísharl sě rozbíti se -
L95 jenž kterou - L96 romlak obmeškání - |97 bez rozpahu neproďeně - 198 or Měsiecě. , .
zřiecebled|qe-li odměsÍce - l99 kdyžkde:sc'lecásvětlost,záře_2o0 Ether jméno hvězdy blíže
neurčitelné _ 204 n9 lás _ 2l2Yades (v|. Hyades) skupina hvězd v hlavě Býka _ 2L3 Plides
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Kďátka - 2L4 Zoiliak Zvířetďk - 226 přirozenie přkozrnost, povaha _230 otniháwchá?| _
234 sptostní prostí' neučenÍ - 242 mttí domnívá se _ 243 na spadení, byly by|y na spad-
nutÍ' mohly spadnout _250 hodi sě jeho zasáÍtne ho, uefí

EZOI

Sďedověk znal starověké řecké ezopské bajky ien prostřeÍ|nícťvím latinského zpra.
cováď Phaedrova' iež bylo v 10. století převedeno v prózu a z ní Žnovu zveršováno ve 12.
století tak řďeným Anonymem. obou těchto versí, prozaické i veršované, použil asi
v polovině 14. století český básník k svému veršovanému zpracování, v němž leckdy vzta.
huje mravní naučení na soudobé české poměry. Velni zariiÚavý je zeiména obsáůlý
úvod' rozvíjející m$lenku, že pokles zálttby v básních souvisí s všeobecným dobovym
úpadkem Ctnosti' Íadilž naprosto zvitězi|o Lakomswí. M$lenka vylíčit alegoricky boj
ctnosd s neřestmi není ovšem nikterak původní, alezajímavá ie tu iejí aplikace, kterou lze
nejlépe pochopit jako ďlo básďka 2 povolání.

(ÚvoD)

Platno nenie již pravenie,
neb iiž tak poslušno nenie
jakožto za dávného věka,
kdaŽ skládanie byla dieka.

5 llŽ lidé nic iiného nedbají,
iedinéé bohatswie hledaií'

ienž jesti ctným mravóm potupa
a do pekla náhlá sstupa.
Jř ten' ktož peněz mrí dosti'

lo ten jesti dóstojen ctnosti.
Lakomswie již Ctnost pobilo'
a ii v svú moc porobilo
bojem silným. Pravi tobě,
Že Ctnost jlž, |eži jako v hrobě.

15 o tom boji vám povědě
málo, coŽ svým smyslem vědě.

Lakomswie se rozplodilo,
jenž Ctnosti podrobeno bylo.
Srdci jeho IIněv odola;

20 tuŽ hned na vojnu zavo|a,
proti Ctnosti válku vzbuď,
posla po své všecky l'udi.
Křivda k Hněvu se přitoči'
po všech zemiech list potoči

Pň,..'t] 
_ 2 poř<idně po pořádku;

platiuské náary větrů, jež zde ne-
l70.t89 - 4 Eurus iihoulchodnÍ
l západnÍ vltr - 6 Áficw jtho-
dn _ 8 Aquillo sevcrovýchodď
$ Sty/o název větru blíže ueur-

Ú t'Iavnr _ 13 collatetales po-
se - 20 miesti sá motati se -
od.východu slunce _ 25 zděje
l obrad, Bičí _ 49 ozdieti uči-

trdn trvati - 6| pojide zašIa -
- 72 obltištnost zvláštnost -
noří hub! ničí - 8l sor.

- 95 oejaodi vévoď, je nahoře
|v2 nieřidldcě zvířetnice, ve-

- l24 oldščí zvláštď - l28-135rt37 zbloati, zbude po-
nodi brodÍ se _ 164 ilz způsob,

rwuj.e ř1di _ |77 ozníti izejíú,
0p2hýn směrem - |84firma-
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hd v hlavě Býka - 2l3 i,t;oa,'

- t93 zdřískati sá rozbíti se -
- 198 or Měiecě.. .
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pravieci, že by v jednom slově
všicek jie byl lid v hotově.
To řekši na vojnu se zbudi,
svú chuďnu berní ztruď.
Pomoe s Násilím se sňasta,
což ona Ítevza' to pobrasta.
Tak všecek svět ochuďchu'
túž se k němu připudichu.
Lest k Křivdě také přitěže,
hned s kniení tú se spřeže,
sladkú řečí se obleče,
vnitř horší ostrého meče;
přieliš mnoho střelcóv jmieše,
u nich chytrost v tuléch bieše.
Nevěra jie se přikáza'
Lest k nie wrdě se přiváza,
ješto zajisté slíbieše,
sto věr dadúc, však skřivieše.
Křivda knieni s oniem sborem
před Lakomství pade dvorem.
Ihned také peská ZIoba,
naduvši se jako koba,
své vlasy vzdrástivši vzhóru,
také přitěže k tomu dvoru,
na přechvalu se vyklidi'
jenžto bez čísla by s ní lidí.
Nečest také by u něho
s mnoh1fmi reky dvora svého.
Skúpost podkoní jeho bieše,
s mocným vojskem tam jedieše.
Péče v radě s ním sedala,
ienž ieho tajemswí věděla.

Když již sebra moc všelikú,
vz|<aza Ctnosti moc velikú
a řkúc ,,Střez se v této době,
již vší mocí táhnu k tobě!..

Ctnost, nejsúci jtž bez péěe,
k tej řeči se velmi leče.
Posla k sluhám posel náhlý'
aby velmi brzo přitáhly,
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že Lakomstvie, zpleniv kraje,
leží boje již čekaje.

Pravda, když jie posla zoči,
velmi brzo na oř skoči,
shoni málo do sta lidí.
Tuž se Viera k nie připuď,
5 nížto skrovný lid přitěže'
tuž se k Pravdě pak připřeže.
Zpořídivši všicku svú dráhu,
ihned k tomu dvoru přitahu,
připravi se velmi hrdě,
k nim přitěže dosti twdě.
Šlechetnost vytěže také'
jmajíc lidi všelikaké;
přitažechu také k boji'
majíc s sebú krásnú zbroji.
Štědrost také se připravi,
k boii wrdě Se postavi
s svymi se všemi rytieři
a jich oři pod kropieři.
Svobodenstvie tu také bíeše,
ve ctnosti v radě sedieše.
Biechu truchle tu mluviece
a svú strasfirú věc súďece.

Křivda se připravi k boji'
pořiedi všichnu svú zbroji,
takž v jich zemici přitěže'
všicku vlast v zemi obleže.
Nevěra na špici bieše'
Lest pak zástup jiný přetieše'
Křivda se na stranu zboči.

Když ten zástup Pravda zoči,
stojieše tak smutna jsúci'
tak mnoho lida vidúci'
ozře se na stranu pravú,
nalié Viera s svú zástavú
ku Pravdě pospieši s sebú.

I

Ee.
I

491



110

115

t20

105
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Tehdy ihned v tu dobu
Pravda k vrahóm se připudi.
Aě i s málem velmi l'udí,
hrdinně se tam přirazi,
bezmáI Křivdy s oře nesrazi.
Lestní střelci iiž bez čísla
střieléchu ji bez rozmysla.
Nevěra se tam oboři,
kdežto Viera na svém oři
brání se, |akž móže koli'
zda by mohla sstáti na svém poli.
Lest Vieru sílně zarmúti,
oštěpem ji svým otrúti,
takž ii s pole pryč odpudi'
zjímavši jí všecky l'udi.
Když to uzře Milosrdie,
přihna tam v boj velmi twdě,
chtieci tam Pravdě pomoci,
poče sieci se všie své moci.
Velmi drahý helm mějieše,
štít zlatý na rameni držieše.
Z|oba, když tu svádu zoči,
k boji s svými se přitoči,
vynikši tam k Milosrď,
potoči na ď svú žerď,
i zbi je velmi zlá hosti,
ztÍúpa v nich poslednie kosti.
Šlechetnost ten boj vidúci,
smutka sobě přidadúci,
ve vše se oděnie připravi'
přestkvúcí helm na hlavu vstavi.
Milosrdie by jie l'úto,
jakž hned ukáza tuto.
Tam k boji hna času na tem,
Z|obu sílně pobi mlatem.
V tuž dobu bez nie bieše,
leč by Nečest nepřišla spieše;
i pomože peské Zlosti,
davši ránu Šlechetnosti.
Tam pak blíže k nie přitěže,
až ji v svú moc i doseže.

I Platno to, a .
_ 2 poslušno co se ti

ssra2a rychlá cesta
rozmohlo, rozšířilo
se - 24 potoči posla
pobrasta (duai) Po
kněžna; spřeže se s

zklamala - 44: Pok
Éoóa hawan, krkar
počtu - 58 moc oel

spatřila - 69 shoni:
zástup _ 77 z.lytěže

90 pořiedi uspořác
_95 zboči se odboi
čísla bezpočerni - )

l4

l :
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Štědrost vidúci to hoře,
nepotiehši svého oře,
tam se na Nečest oboři,
bezmála jie neumoři,
s svým mlatem k nie přiteče.
Dosiehši pak Skúpost meče,
tam se s svým zástupem puď'
Štědrost sečbú velmi strudi'
za obojek jie doseže
a za vrch ji s oře stěŽe.
Svobodenswie se velmi smúti,
nechtě se i s miesta hnúti'
až i přihna tam na svém oři,
tuž hned v Skúpost mlat oboři.
Ihned Péče, jeho rádce,
by hněvíva jako zrádce'
na Svobodu tam se snaži
a z jejieho ji oděnie obnaži.

n poli.

stavi.

150

r55

dě,
t

160

Iti.

Pravda tu žalost vidúci'
sílně již raněna jsúci,
přihna náhle tam ke Ctnosti
řkúci: ,,Kráh, z tlé milosti

165 beřme se pryč s pole toho!
Jtž lám zbiti hrdin mnoho...
Ctnost nevidúc širší radn
postúpi na wrdé hrady,
aby byla wahóm neznáma

17o a tam přeb1ývala sama.

I platno to, co mnoho vitžI' p|at\ prauenie vyptávění' básnická skladba určená k recitaci
_ 2 poslušno co se rádo slyší, vítané - 4: kdy lidem byla milá (veršovaná) skladba _ 8 ndhld
sstupa tyctiá cesta (sestup) _ L5 puz;ědě povím _ L6 smysl rozum; oědě vim _ L7 rozplodilo se
rozmohlo' rozšířilo se - 19 odola naby| převahy, přemohl _ 22 po pto - 23 přitoči se připojila
se - 24 potoči poslala - 28 ztrudi obtížila - 29 sňasta se (duál) setkaly se - 30 neoza nevzalla;
pobrasta (duríl) pobraly - 32 připudichu se přibra|y se _ 33 přitěže přitáhla _ 34 knieni
kněžna; spřeže se spojila se _ 38 túl toulec - 39 přikáza se přijala službu _ 42 skřiaieše
zklamala - 44: poklonila se před dvorem (družinou) Lakomství - 45 peský hanebný - 46
kobahavtan, krkavec _47 ozdrtistiaši zjeŽivši-49: chloubou se vytáhla -50 bez čislabez
počtu _ 58 moc velikú vetké násilí _ 6L bez péče bezstarostná _ 62 leče se lekla se _ 67 zoči
spatřila _ 69 shoni sehnala _ 7o připudi přiběhla _ 72 připřeže připojila _ 73 drdha nnožství,
zástup _ 77 zlytěže vytáhla - 84 kropieř pokr1ivka na koně _ 87 biechu mluoiece mluvili _

90 pořiedi uspořádala; přitěže přitáhla _ 92 alast vláda - 94 přetieše (k přetiti) ohroŽovala
_95 zboči se odbočila _ L00 naliťÍ.ie; zdstava zástup _ Lo3 připudi se přihnala se _ Io7 bez
čísla bezpočetnl _ LL2 ssttiti vyttvai_ LI4 otrúti udeřila - |25 t'rynikši ptoniknuvši - |26 potoči

L-
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žerdi. , . otočila žetď, zamávala holí - |27 hosti azirťria _ |28 ztrúpa zlťtmaira _ Í35 ěasu na tem
v tu dobu - I37 bez nie bieše bývalo by byto po ní - 138 spieše rychke(ji) _ L44 nepotiehši nepo-
bídnuvši _ L49 pudi se pospíchala _ L50 strudi sklíčila - l5l obojek co se ovíjí okolo krku;
stěže stáb7a _ L52 zlrch kštice, vlasy - t68 postúpi ustoupila - L69 arahóm nepřátelům

o TIsTĚ TĚHoTNÉ

Ktož rád to chce znamenati'
mé učenie chci mu ďlti,
aby se střehl pochlebné řeči,
vše múdrost od nie se spřiečí.
Budiž dobr družci, pravi tobě,
však najlepší byvaj sobě.
Jehož si byl svým sbožím plodě,
tené pak tobě bude k škodě.

To se již po hřiechu stává,
jakož se tuto znáti ďívá,
že ledna tistka těžka bieše
a již svój plod jmieti chtieše.
Sem tam běha v své nápasti,
hledajíc, kde by štěnce mohla zklásti.
Tuž přiteče k své súsedě,
prosieci jie, tak povědě:
',V tvém domku, súsedko milá,
popřei mi, abych se oštěnila!.c
Velmi míle uslyše ji
vece jí: ,,Tohoť ráda přeji...
Pod jejie pokoj hned zaběže,
těžka pak osta ťudieže.
Všakž pokoji přijide konec,
když porodi čtvero štěnec.

Tuto ony štěnce vzchova.
Pak přiběhši ona znova,
prosbú vší nutieše k tomu,
aby jie postúpila z domu.
Netolik tu svói sluch zatře,
jakožto dóm wrdě zapÍe,
v své hrózy velmi úfáše,
protož prosbu zamietáše,
onomu plodu se kojieci,
chtieše s onú již boj mieti.

l 0

1 5

Nadpis: o tistě l
učení _ 4: opustí ho
komu jsi přál - 11 i
přiběhla; k súseděks.
-24 štěnec štěně _ 2
nejen ... nýbtž i-2
32 zamietdše zamilta
se - 36 ohrad:i se o1
duch' čert
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nipa zláma|a _ L35 času na tem
rchle(ji) _ 144nepotiehši nepo-
' obojek co se ovíjí okolo krku;
,'69 orahóm nepřátelům

zklásti.

i,

íě,

Této se žalost v srdce vsadi,
ona se s nimi ohradi;
sama pak před stádem zaběže.
Takž zlost pravdu jtž vieže.

Takéž Němci činie nám,
když je zmek přinese k n.im,
v  _ , xzer Lecny z oomu vysazutr
a sami se v ně uvazují.

Protož nenie již bezpečné dosti
sladké věřiti chytrosti.

45 Z sladkých slov nevěra vzchodí,
jenž dobrému přieliš škoď.

Nadpis: o tistě o čubě - L znamenati pozorovati, virJěti' poznati _ 2 učenie učenost, na-
učení - 4: opustí ho po ní veškerá moudrost _ 5 družci k druhu, k příteli * 7 jehož si byl plodě
komujsipřál - 11 tistka čubkai těžka březl_t3andpasti ve svízeli, vnesnázi - L5 přiteče
přiběhla; k súseděk sousedce _ 2l pokoj dúm; zaběže zmize|a _ 22 tudiežetam_ 23 pokoji mlru
. 24 štěnec štěně - 25 azchoaa odchovala _ 28 postúpila ustoupila _ 29-30 netolik . . . jakožto
nejen ... nýbrŽ i _29 zatře zacpa|a_3o zapře zavře|a - 3L hrózy hrozby; úfáše doufa|a-
32 zamietáše zamlta|a _ 33 kojieci se radujlc sei plodu z potomstva _ 35 zlsadi se vloudila
se - 36 ohrad,i se obklopila se - 37 zaběže utekl;a _ 38 zlost špatnost, hiích - 40 zmek z|ý
duch' čen

oSLAVÍKUAo JESTMBU

Ach světe, toť jsi bez práva,
kdež jlž' slib po řece plavá!
všaký jest k nevěře ť\rrdy'
neb iiž viera kdes blúdí.
Řiedký již v svém slibu stojí,
než o družci vše z1é strojí.
Ktož jest družci osidlo klada,
přečasto v též sám upadá.
Poslúchaitež této pověsti,
tu přede mnú račiž siesti.

Kdes slavíček své zpievanie
takéž večer jakož v ráně
přieliš rozkošně notieše,
až iako ohlušiti chtieše,
s nimiž své hniezdce poče těšiti,
sám se také veseliti.
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K nim přiletě jestřáb vybojce'
ienž jich smutka bieše strójce:
chtieše to hniezdce zhubiti,
jím své vole nasytiti.
Slavíček prositi poče,
své hniezdce smutně okroče,
aby mohlsvé dietky živiti.
Jestřáb jemu tak poče mluviti:
,,Viece nad prosbu wé pěnie váži
ni k prosbě' ni ke mzdě se snaži.
Milosti mé nelze mieti,

iedne budeš sladce pěti.*
Slavík vzstroji nové pěnie,
chtě zrušiti jeho chtěnie.
Usty pěje' srdcem stóně,
ieho myšleďe v túhách tone'
ziebožto úst pocházie strdí tekúcie,
pěnie také přežádúcie.

Ukrutný ptrák tak povědě:
Dietek sniesti se nesťydí,
ano iich smrt matka vidí.
Žalost svú matka vidúci,
ažnem6ž umřieti mrúci,
ale život svój tak ztáhá'
Že jtž jako smrt přemáhá.
Má v srdci viece bolesti,
nežli iie smrt móže snésti.

Ó matko, čemus na světě,
jenž bolesti velmi viece
wé srdéčko jest trpělo'
než tqých vlastních dietek tělo!
By tielce pták usty klije'
wé srdéčko bolest čije
horší velmi ostra meče,
wé srdce brzo proteče.

Jestřáb svój hřiech postiže,
kdyŽ jej ptáčník se lpu zdvtže.
Zlého kouce iest zaslúže
zIý život lestného muže.

5 řiedhý málokd'
sednouti _12 o ráně
_23 žiaiti zachovati
4l ztdhd protahuie'
prot}l - 53 postiže p<

S M I

Autor této rozsl
tického rodu' pan
Arnošta z Pardubic
posic. Z odporu k
ven odúmrtným prá
stal se členem prot
sice sblíál, ale pak
proti Kutné Hoře .

Krátce před l
králí, nebo snad br:
kopis uváď datum
sněm mladý král le.
se vždy _ až la je
sebe, ale někdy i jn
vlk raď vyuát moc
a pod. Nová rada je
moravský, sowa je
střídá alegorie obe.
i rady hodící se na

V Nové radě
ideologic\ým děďr
Jak se zdá poďe n
o lakomswí, měla
zaéígá i končí nábc

Skladba ie pol
a na kratičké uvoz
kolika málo slovy'

obliba Nové:
dch Všehrd (1499.
zbovaďlých zvieřa
také latinsky v Dr

Z obsáhlé bás
a medvěda), dále rl
Smilových politicl.
lova dne. Nápadně
ní následující rada
nickou. Podobný
humoru.
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le,

viti:
úe váži
snaži.

rc,
lí tekúcie,

Jeď nevinného lstí lapá'
přečasto sám v též upadá.

5řiedký málokdo _6družec druh, bliŽní _7 jestkladaWade_ 8atéžvtotéž- 10s/esr
sednouti - 12 o róně ráno - 13 notieše rrotoval_ 15 hniezdce hnlzdečko _ 22 okroče obkročil
- 23 žitliti zachovati na živu _ 28 jedne jen (budeš-li) _ 29 ozstroji nastrojil - 33 strdí med -
4l ztáhá protahuie' proďužuje _49 tielce tÍlko; óy klije k|oval_5O čije dtl_52 proteěe
protkl - 53 postiže postihl - 54 se /pu s lepu - 55 jest zaslúže zas|oužÍ

SMIL FLAŠ KA z  PARDUBIC,  NovÁ RADA

Autor této rozsáhlé básně o více než 2.l00 verších je vzdělaný potomek starého šlech-
tického rodu, pan Smil Flaška z Pardubic, synovec prvďho pražského arcibiskupa
funošta z Pardubic. Zosobňuje snahy české šlechry na konci 14. století o udržení ieiích
posic. Z odporu k vladďské praxi Václava IV., ale i z důvodů osobních (byl připra-
ven odúmrtným právem o velkou část rodového dědicwí a marně se o ně s králem soudil)'
stď se členem protikrálovské panské jednoty (srov. zde str.616n). Dočasně se s králbm
sice sblížil, ale pak se postavil proti němu znova a zemřel v bojí r. L402 _ na výpravě
Proti Kutné Hoře oddané králi.

Krátce před vstupem do proti}rálovské panské jednoty' jako poslední memento
králí, nebo snad brzo po vstupu do jednoty dokončil didaktickou Novou radu; ieden ru.
kopis uvádí datum 1394, druhý 1395. obsahem ieiím jsou rady zviřat, která sezvď na
sněm mladý král lev při svém nastoupení na trůn. První ze 44 sněmovníků radí orel' pak
se vždy _ až na jednu výjimku _ sďídá čwernožec s ptákem. Rádci mluví zptavidta za
sebe, ale někdy i jménem příbuzenstva (sova). Casto radí i poďe své přirozenosti, na př.
vlk radí využít moci k obohacení, páv doporučuje doplnit důstojenswí krásným rouchem
a pod. Nová rada je skladba ďegorická; je jasné, že lvem je míněn český král a orlem markrabí
moravský, sotva je však možné vykládat alegoricky všechny mluvči; zdá se, že se v ďle
střídá alegorie obecná s konkrétní; veďe rad hodících se právě na Václava IV. jsou tu
i rady hoďcí se na křeséanského panovníka vůbec.

V Nové radě vylíčil Smil ideál středověkého křesťanského státu; Nová rada je tedy
ideologickým děďcem staročeské Alexandreidn k níž se řaď i několika reminiscencemi.
Jak se zdá podle některých narážek, na př. ze zmínek o pořádku v zemských deskách a
o lakomsM, měla Smilova báseň,i účel čistě osobní. Silná je i náboženská složka: báseň
zaěínái končí náboženskou radou.

Skladba je položena téměř celá do přímé řeči a iejí epické poiítko ie omezeno na úvod
a na kratičké uvozovací věty. Krríl, kteý z počátku do proudu rád zasahoval aspoň ně-
kolika málo slovy, brzo umlkne a stává se pasivním posluchačem.

obliba Nové rady byla značná. Ještě po stu letech se jí dovolává v Knihách devate.
rých Všehrd (1499)' Podobné thema bylo zpracováno někdy na po&tku 16. století v Radě
zbovaďlých zvieíat a ptactva' vydané t. L528, a r. 1520 byla Smilova skladba zpracována
také latinsky v Dubraviově Theriobulii.

Z obsáhlé básně poďíváme začátek (úvod a první čtyři rady: orla, levharta, sokola
a medvěda), dále rady páva a koně za sebou následující a konečně radu zajíce. Pro poznání
Smilových politických názorů je nejpříznačnější rada levharta, načrtávající program krá-
lova dne.Nápadně zde vystupuje nedůvěra k cizozemcům a neurozeným. Rada sokola a po
ní následuiící rada medvěda jsou charakteristické tím,Že se v nich střídá rada vážná s iro-
nickou. Podobný kontrast woří i rada páva a koně. Rada zajíce je příkladem Smilova
humoru.

I
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(ÚvoD)

Král lev, ten času jednoho
byl rozeslal poslóv mnoho
po všech krajích na vše strany'
po svá kniežata i pány'
po zvěř veliký i malý-,
aby všickni před ním stali.
Tak se byl o to utáza|,
že také orlovi kázal,
aby' pojma ptactvo všaké'
byl u jeho dvoru také,
neb ho bylo vše poslušno;
a to bieše dobře slušno,
by slyšeli jeho slovo,
neb tehdy panstvie orlovo
k moci krále lva slušalo
těch časóv, když se to dálo.

Tehdy orel bez meškánie,
slyšev královo kázanie,
sta před králem s svými ptáky'
ano již zvieřat hluk taký'
ani se před králem brojie,
k jeho poslušenství stojie,
čakajíce roz|<azanie.
Tehdy král bez meškánie
poctívě a velmi míle
orla přivíta té chvíle,
se ctí iei k sobě přivinu;
popatřiv na tu družinu,
děkova z toho orlovi,
že jest k službě tak hotový.
Když se sebrali biechu'
což král káže, nevědiechu.
Tehdy král lev rukú kynu'
chtě jim zjeviti příčinu'
proč se jim kázal sebrati
a všem vuokol sebe státi,
vece: ,,Slyšte, moji milí!
Viem, že ste vždy věrni byli
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otci mému do skončenie.
Ve všech zemiech tajno nenie,
že vaší radú i pomocí
veš svět byl pod jeho mocí'
Téhožé vám také úfaji,
jakožť vás v tej vieře znaji;
kniežata, páni' rytieři
i vše obci' jakž vám věři!
Vidíte' žeť isem král mladý'
protož prosím vašie rady;
radižkaŽdý, jakž kto stojí,
k řádu' k zemskému pokoji'
což jest mé ctné, také vaše...

orel podlé krále stáše,
což král prosi, by neváhal
a raditi neodtáhal,
neb proto všem býti kázal.

Snad by někto rád otáza|,
řka: ',Kaké jest to pravenie,
já mním, že to pravda nenie,
ani kto múdrý uvěří,
by rnezi ptáky neb zvěří'
jakž svět světem, byl sněm taký;
leč má úmysl někaký,
chtě nás v omyluvésti krásně,
za pravdu nám pravě básně.
Věrně, že zvěÍ nerozumie
aniŽ co mluviti umie;
ktož skládal to pravenie,
vždyť při dobrém smyslu nenie,
snad mní, bychom byli děti...
Dávám to tobě věděti'
ktož koli má to myšlenie,
věz,žet to múdrá věc nenie,
ktož praví to' toho ptáti'
a|e což praví, na to dbáti,
jest-li dobré, by srozuměl,
zlého se lrystřieci uměl.
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Buď ktož koli, netbai na to,
jestlié pravda, přijmi za to,
nepleta se v další práci.

JiŽ se k svéj řeči navráci,
kdežto lev orlovi velí
raďti a řka: ,,Muoj přieteli'
nic to nepodobné nenie,
ty počni řeč' nečiň ďenie!..
orel se od toho vzdáE
s kázní a řka: ',Milý králi'
račiž mě zbaviti toho,
neb máš ctné družiny mnoho,
ještoé mají smysla viece.
Zdali proti slunci sviece
jasně kdy muože svietiti?
Takež já málo raditi
tuto uměji k wéj ctnosti.
Protož, králi, z tvéj milosti
máš tuto dob4ich bez čísla,
ještoť mají viece smysla;
kaž jim raditi počieti;
pakli vždy nebude chtieti
wá milost bez toho býti
a vždy mně bude raditi,
tué také, ač neumiem,
však rád poviem, což rozumiem
najlepšieho wému ctnému..(

Král lev odpovědě jemu:

,,Rač se toho nedáliti'
ctný orle, a rač raditi,
což vieš, ještoé jest mně hodné...

I všem se zda podobné;
což jich bieše při tom hluku,
ti všichni k tomu ponuku,
aby se orel nedálil
a raďl, to by každý chválil.
Toho již nemoha zbýti
orel i je se mluviti
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i to,

to,
králi, takto řka jemu
i všem, ktož biechu při sněmu:
,,Já jsem na to vyjelz domu,
i své všecky pojai k tomu,
abych učinil tvú vuoli'
což jedno rozkážeš koli,
abych hotuov byl i k svádě,
a když potřebuješ, k radě...

oREL RADÍ

,'Ne, v tomé nechci odmlúvati.
Račiž, králi, poslúchati
a na to mysliti pílně'
aby v tvém srdci nemylrrě
měl vždy na paměti boha,
jenž tě vyvolil ze mnoha
a dalé lidi' sbožie i čest.
A to vše v jeho moci jest,
proďiti toho i vzieti,
tě živiti i umořiti.
Ten' jenž neqÍmluvné moci,
komuž úěi, móŽ spomoci;
i móžť věčný život dáti,
také do pekla poslati;
jenžto šeredně provinie
a jeho vuole nečinie,
jsú jeho daru nevděčni,
tyé posélá v oheň věčný,
kdež odpočinutie nenie.
Jehož chválí vše stvořenie,
toho měj na srdci vážně
a vždy přemietaje snažně
o tej drahé velebnosti,
tak naplníš srdce ctností
a budeš ctně kralovati.
Budeš-li se boha báti,
budeť sbožie trváti i čest.
Počátek múdrosti jest,
báti se boha najviece,
na jeho velebnost zřiece.
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Věz to, že člověk všeliký
buď malý neb veliký'
ktož v boží bázni stojí'
vše se ho stvořenie bojí,
on sám pak nikohého'
jedno nejviec boha svého,
bydle vždy v jeho bázru,
Ale ne tak činie b|ázru,
jenž se světa bojie viece'
jemu se zlíbiti chtiece,
jenžto nemóž dlúho státi;
musie se zlých lidí báti'
smrti' pekla, čerta také
i příhody nejednaké
a jsú v nejednaké strasti,
Žasajice se propasti,
onde je svědomie viní.
Toť mnohý nemúdrý činí'
buoží bázeňv sobě ruší,
pak se všeho báti muší,
což koli v světě swořenie,
ani kdy bezpečen nenie.
Protož, králi, razi tobě,
měj boží bázeň při sobě'
nade vše toť tobě hodno;
budeé wé srdce svobodno,
jehož všecko jest poslušno.
Toé iest, králi, tobě slušno.
Tak dojdeš rajského sbožie'
staneš-li u bázni božie.

Boha se iest slušno báti
a nadto jej milovati.
Nadarmo by usiloval,
ktož by boha nemiloval;
by na oheň dal své tělo,
neb dělal najtěžšie dielo,
což pod nebem býti móž'
žádnému to nepomóž,
nemá-li milosti k tomu.
Račiž rozuměti tomu
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a svú mysl na to dáti.
Jestié jej proč milovati,
jakož svědčí Písmo svaté;
i člověčí rozum také
svědčí, že to jinak nenie.
A k tomu vede přirozenie.
Buď starý neb buď robě,
ktož pozná přietele sobě,
an jej beze lsti miluje,
na to snažně usiluje'
aby mu se týmž oplatil
a té milosti neztratil
avždy hledá jeho libosti.
A jestli pak že kto zprostí
koho, an převelmi snúzen,
anebo na smrt odsúzen:
nadtoé má jej milovati
a toho zasluhovati.
PoněvadŽ se v světě děje'
že druh družci tak přeje'
když se naděje od koho
přiezni, viec miluje toho:
čím pak viece milovati
boha slušie, znamenati
toho pána laskavého,
jenžto z slova otce svého
k nám na tento svět jest sstúpil
proto' aby nás vykúpit'
laskavě se k nám přibratřil;
kto by právě srdcem spatřil'
že ráčilčlověkem býi
a z dievky se naroditi,
tak nám se v těle přiblížit
a v tom se velmi ponížil;
svú dobrotu v tom dal znáti,
s hřiešnými chtěl obcovati,
aby od hřiechóv odwátil,
a k milosti ie navrátil,
jich temná srdce osvietil
a k svéj milosti roznietil.
Ten předobrý sám iediný
dobrovolně, bez své viny
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trpěl muky neiednaké
pro naše spasenie také,
aby nás k bydlu navrátil,
ješto Adam byl potratil,
trpěl jest pro tu příčinu,
aby dosti za naši vinu
bohu otci tak učinil;
jenžto sám byl neprovinil,
ale byl nade vše číst,
náš milý pán Jezukrist,
tak se obětoval za ny
a bolestně trpěl rány
a krvav od wchu do pát
a trudně na kříži Íozpat'
ten' ješto vešken svět stvořil,
pro nás svú svatú krev prolil
a svú smrterllnú hgikg5tí
dobyl nám věčné radosti.
Jenž tak pro ny usiloval,
kto by ho pak nemiloval,
an sám s sebú kralovánie
chce dáti pro milovánie!
ProtoŽ nic tak pilné nenie
nám, než ieho umučenie
na srdci vždy přemietati
a v milosti se kochati.
Ale jest mi velrni dívno,
že mnohým to tak protívno
slyšeti, jenž v něm jest spasenie,
Ježíšovo umučenie,
jenž najviec zbudí k milosti
a vede k věčné radosti
a všecky nám hřiechy shlaď,
protivné věci nám osladí.
Miiost Vavřinci svatému'
ta oslaďla rošt jemu.
I dnes, ktož jest v tej milosti,
všecky přemóŽ protivnosti,
by byl v kaké koli núzi;
ktož jiej zakusí, ten túží
a Íoste v milosti spoře
a vyžene všecko hoře.

?i .  r ,  t , ,
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Ani se ten kdy zamtrti,
čiež srdce Ježíš natrutí
tú neqfmluvnú sladkostí.
Ktož tak přebyvá v milosti,
s tiem přebyvá v jednom těle
lesus Kristus' věz to cele.
Kde bych se sám řečí stavil,
pontž žádlý nevypravil
o tej milosti bez cíle.
Jedno zpomínati míle
o drahém božiem umučení,
to upřiemo vede k spasení;
toť nám snímá všecky hřiechn
tak duojdem věčné útěchy
s Ježíšem, kdež život věčný
budem-li toho vždycky vděěni
daru' jímžto nás obdařil.
Neščastný' kto by to zmařil,
nebyl jemu vděěen z toho,
a yzem od něho tak mnoho!
Buď ktoŽ koli ve všem světě,
buď chudý, starý neb dietě,
ktož chce znamenati toho,
každý val daru přemnoho.
Všecky pak lidi zřiediece,
tehdy ty' králi' najviece
darováns od boha svého
ctí, sbožím z milosti jeho,
dary mnohými bez čísla.
Žaany nemá tolik smysla,
by vypravil jeho chválu
a štědrost jeho nemalú.

Nadtoé, králi, pravi tobě,
měj na srdci vážně sobě,
že Iúíš své svaté tělo,
jenž pro ny těžce trpělo,
i svú krev jest nrím ostavil
a v svatéi cierkvi oslavil
na pamět svého umuěenie,
aby brali posílenie

i

i
I
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všem dušiem s.t1im pokrmem,
ktož přistupují s rozumem.
Tié sú vždy toho bezpečni,
ktož sú té milosti vděčni.
že jim nikdy neubude
milosti, ale přibude.
Nevděčnost vše dobré duší,
jako zlý vietr vysuší
studnici božie milosti,
jenž jde jeho šlechetností.
Viz' byť ten vietr nezsušil,
v tobě milosti nezrušil.
Bydliž a tak boha chvále,
toho naivětčieho krále.
Najprv hledaj boha svého
a všecko ěiň ve jmě jeho.
Nebudeš nikdy vomýlen,
budešJi tak boha pílen,
ve všem se ho dokládati.
Tak budeš ctně kralovati
nad lidem poddaným tobě.
Sám také dobudeš sobě
nebeského kralovánie,
jemuž nikdy konce nenie.
Nebuď také skúp na sboží,
ač chceš mieti milost boží.
Což jest buoh dal sbožie tobě,
nechovajž ho skúpě sobě'
podávaj ho štědře dále;
přišlaé ohyzda na krále,
kter'ýž skúp jest a nedaří'
ten chováním sbožie zmaří
slovo dobré, chválu i čest.
Dobře tobě slušno jest,
kdyŽ připadne sbožie tobě'
dai štědře' nechovaj sobě;
tudy cti a sbožie nabudeš,
stokrát bohatějí budeš.

Již sem, králi, pravil mnoho.
Vystřiehaj se také z toho,
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což isem tuto z své hlúposti
pravil' králi, tvé milosti,
by ráči1míle přijieti
a mně za zlé nemieti...

Krállev k tomu odpovědě
a na orla míle hledě:
,,Netřebaé se omlúvati,
ale věrně děkovati,
ctný orle, chci tobě věčně
a toť přijímati vděčně.
V ničemž si mě neomýlil.
Bóhdaj by mne v tom bóh posílil'
cos mi radil' abych požil'
a ve ctnosti se rozmnožil,
pamatuje vŽdy tvá slova...
Tak král orlovi děkova.

LEVHART RADÍ

Potom vece levhartovi:
,,Mój věrný a vždy hotový,
tys najprvnější z mé rady'
tebúť sem bezpečen všady
a nad jinéé úfám, to věz,
protož' což vieš, to mi pověz...

Levhart vece: ,,Žádný králi,
orlovué já radu chváli
a ruzit se iie držeti,
chceš-li prospěšenswie jmieti'
jehož mé srdce vždy žádá'
ale máé jesti sprostnie rada,
však v tom nezději meškánie'
máé se státi tvé kázarie,
cožstozkázal k tvéj libosti.
Buoh velebný z své milosti,
ten tobě pójčil za chvíli
svého lidu mieti píli'

ienž jeho krví kúpen draze;
doidešJi s ním, tobě blaze,

375
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tam do nebeské té radosti,
pravímť, kráIi' wéj milosti.
Čehož se koii přichvátíš,
tam mnoho lidu obrátíš,
kterúž koli pójdeš cestú'
k črtu neb k rajskému rniestu,
tamť jich puojde s tebú mnoho.
Protož razi, drž se toho,
coť k věčné radosti vede,
budeš mieti radost sebe,
žes přišel v nebeskú chválu,
a nad to radost nemalú
těch' jenž wým příkladem zbudú
pekla a vždy s bohem budú.
Puojdeš-li na zatracenie,
- kÍál nikdy bez hluku nenie -

auvech, co jich tu zatratíš
a sám to horce zaplatíš
pro jich zatracenie příčinu
a sám také pro svú vinu.
Protož, mój pane i králi'
já tě tak velmi chváli,
lidé na wé skutky zřiece,
to pamatuj vždy naiviece'
aby naiprv boha svého
hledal' nežli co jiného.
Nedrž se velikého spánie,
a když pak vstaneš za ranie,
buď toho najviece píle,
aby nábožně a míle
mši slyšela boha chválil,
všeho se jiného vzdá|I|,
v ponížení srdce svého
zbuda myšlenie jiného,
své tělo tak k tomu trudil,
v sobě náboženstvie zbudil.
myšle na pána Ježíše,
jehož vše nebeská říše
chválí i všecko sťvořenie,
bez něhož nic dobrého nenie.
Toho vzývaj věrú celú,
klaněje se jeho tělu,

i
I
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jenž na pamět umučení
ďíno jest nám k utěšení;
k tomu se svú myslí blíže,
pomni muky jeho kříže.
Tak budeš vežde prospěšen,
ve všech příhodách utěšen,
mši svatú naiprvé slyše.

A potom, ktož v radu slušie,
kaž jim všem u sebe býti.
Třebať se ěasto raditi
pro příhody nejednaké.
Toé slušie věděti také'
by vždy věrné mělv své radě.
Pakli by kto radilmladě,
nikdy ho netrp na dlúze'
aě zbý:u chceš mnohé núze;
a kohož poznáš ve cnosti,
toho přijmi k svéj milosti,
neb což mluví, to srdcem miení,
pro r.ric toho nepromění,
pro dary, pro přiezeň žádnú,
jenž věrú mocně vládnú.
Dobřeé to dóstojno jest'
ěiň jim rád nad jiné čest.
Zlato, střiebro vieru lomí;
co zlého činie lakomí'
ješto dary v radu berú.
Ti svú nesklidnú nevěrú
obci vše z1é přivodie'
toběť, králi' najprv škodie'
nebs ty hlava lida svého.
Požívaj v tom smysla mého,
aby to právě rozsúdil'
nevěrného z rady pudil'

ienž tak pokútně zlost kutie
a celú zemi zamútie,
aby naplnil svú škříni.
obec jich nic neviní,
nebé oni toho nevědie;
na těť' králi, všeho irtaiet

nenie -
líš

il€'

l,
lil,

rnlestu,
i mnoho.

em zbudú
tudú.
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Protož sezři pílně radu,
aé na tě viny nekladú.
Múdrý král má múdré mieti
v svéj radě, ač chce prospěti;
po radě pána poznati,
kakú jemu chválu vzdáa.
Vystřiehaj se také z toho,
ať iich nen e v radě mnoho;
ve množswí jest rozbrojenie,
v úmyslech svornosti nenie.
Králmúdrý' ten má mír všady,
široký krai a úzké rady.
Cizozemcóv v radu nevnaď
a v chlapiech náděje neklad
by je vnadil v pitnú radu,
neb to neslušie wému řádu;
ale urozené pány,
jenž sú ve cnosti poznáni
a dobře vzchovalí v zemi,
razié se raditi s těmi.
Pravímé z pravé viery tobě'
hodieé se obci i sobě.
Budiž tej rady vždy pílen,
nepřátelóm budeš sílen,
tiem odoláš mnohé vojně
a kraluje vždy pokojně.

A když pak bude po radě'
tož po své velebné vnadě
máš ve cnosti za stuol siesti,
a jakž králi slušie, jiesti,
kdež se mnoŽstvie dobrých brojí'
ne v malém a úzkém pokoji.
Tu také ať jiní sadú,
každý podlé svého řádu,
jakož čest na kom při|eŽi.
Preláty, biskupy, kněží,
ty zvlášče v čest slušie mieti,
vždy duchovním stuol počieti,
na jich duostojenstvie hledě.
A když již bude po obědě'

) I :
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buď ochoten s svú družinú,
ať se k tobě míle vinú.
Třeba-li jest s tebú komu
mluviti, nebuď léň k tomu;
řeči ochotně přeslyše,
ne hněvívě' ale tíše
daj odpověďlidu celú,
atkaždý s tváří veselú
od tebe jda' byť děkoval,
a což ďeš, ať by zachoval,
ať by ti lidé neláli'
ješto sú dřiev děkovali.
Tvé slovo ať jest vždy čisté'
což dieš, to buď velmi jisté,
neb všeliká sprostná slova,
tať mají býti králova
listější' neŽ když přisahá
kupec a svú ruku ztáhá.

Již sem' králi' mluvil dosti;
máš múdré, statečné hosti,
ještoé sú na to přijeli
a ve všem tvú vóli zděli,
aby jich každý pověděl'
což by najlepšieho věděl...

soKo l  RADÍ

Sokol, ten najblíže stáše;
králi se podobno zdáše,
by se toho neodvláčil
i iemu raditi ráčil.
V tom nic nečině meškánie,
sokol uěini kázanie
i je se mluviti směle
a řka: ,,Králi, věz to cele,
veš svět muší na tě zřieti,
budeš-li jedno sám chtieti
požívati dobré rady,
zvelebíš své jméno všady.
Ti' ktož sú poddáni tobě'
měj to naučenie sobě,
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by na ně ruky neztáhal
a nikdy násilím sáhal,
ale vždy dobrotívě
bránil jich a milostívě'
aé tě milují a chválé.
Sáhaj tam přes mezi dále;
ktoŽ tvym násilé učiní
neb kto jinak proviní'
zpurnú myslí a hrdostí
a nechtiece wé milosti
svú službú poddáni býti:
těmé se slušie protiviti.
A když se poddadie tobě,
přijmi iinú mysl sobě'
vypustě z svého srdce zlosti,
přijmi je míle k milosti
a siehni pak opět dále.
Toť byďo slušie na krále'
tiem rozšíříš svój meč spoře
na vše strany až do moře...

NEDVĚD RADÍ

Když sokol to dopovědě,
král vece: ,,Nuž ty, nedvěde,
prav také, což jest na mysli;
na to sme sem tuto přišli,
aby každý poďé řádu
mně pověděl svoii radu...
Nedvěd vece: ,,Toť se stane,
poslúchajž' mój králi pane!
Každýé raď, cožť sám činí,
v tomť já jich nic nevini,
mluvie poďé přirozenie;
méé tu rady jiné nenie.
Měj ve všem vždy svú vóli,
cožé se líbí jedno koli
sladké pitie i jedenie'
i ve spání zděj své chtěnie;
a ktož co na tom překazí'
toé já tobě směle razi,
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33 . Yýbor z české literltury

daj mu bez meškánie ránu'
dokudž neodstúpí v stranu'
ať se woji tebe bojie,
třesúc se před tebú stojie;
což činíš, attaž,dý chválí
řka: ,Toé dobře, milý králi.(..

PÁv RADÍ

Tož pak poďé téhož práva
dosta se třieda na páva.
Ten radi z úmysla ctného
řka: ,,Jáť nevědě jiného
poraditi wé milosti,
než poďé své velebnosti,
králi' choď vždy v krásném rúše;
toť tobě dobře příslušie'
aby vždy byl v rozeznání,
kdež jsi ty a woji poddaní'
v kráse se rúcha kochaje,
libost toho v srdci maie,
žes tak povýšen nad lidi.
Každyt se tebe usťydí'
muše tě vždy v čest mieti,
z daleka na tě hleděti'
vysoko tě u mysf váže'
jakž wé dóstojenswie káže.
Přemietaj to u mysli vážně
a o to stói srdcem snažně,
aby se vně osvietil cností,

iakž poďé své dóstojnosti
jsi krásn;ým rúchem osdoben;
a tak nebudeš podoben
k hrobu, jenž zbielen po vrchu,
a vnitř má škaredú mrchu...

KUoŇ

Kuoň, ten mluvieše svobodně
řka: ,,Mluvi páv podobně'
neb to, králi, slušie na tě'
aby chodil v ryziem zlatě.
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Nadto tobě pravi cele
měj se vždy rád,u.,.li,
tanec, turnei' časté klánie,
Szuova krásné palrny' panie,
aé se tiem tvé srdce kojí.
Když se sjedú páni tvoji
připraviec se bohatě,
mnohý chce shořeti v zlatě,
táhnúc pod svými klejnory.
Pak se sílrrě sběhnú roty:
tu mnohý na tom potkání
letění se neobrání
a tak těžce bude ztlačen.
Ty pro to nebuď rozpačen,
když se tak rytieřsky sberú,
tepúť se i v wář se zderú,
křičiec: ,Reta, reta., v hluku;
ihned nejednoho ztlukú,
opáčivše jej na ruby'
mnohémué lrytepú zuby.
Tuť mnozí svú vuoli zdějí
v takém rytieřském turneji;
svých srdec r,'uoli napasú,
ktož jsú koli při tom času.
Po tom ať wé srdce stojí;
rytieřStvie nechce pokoji.
Ihned potom bez meškánie,
kdežto stojie panny i panie,
buď hotov byti na poli,
kdežto rytieři kolí.
Všady slyšeti trubače;
mnohýé křičí na vazače'
aby mu dal dřevo v rúče,
sáhá kopie i bez kotúče;
až se strach dívati tomu.
ondeť třieská jako z hromu,
když silná búře z uoblaka,
kdež jest rytieřstva sběř taká,
aby se tomu okoji!,
vždy rád veselé strojil...

o / L
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Zajiec po svéj váze plaše
také při tom sboru stáše
řka: ,,Králi, měj se na péči

670 a nestroj se k žádnéj seči'
ale ve všeliké pótce
buď iakožto na poskoce.
Nedbai oděnie ani meče,
nebť každý snáze uteče,

675 ktož se braní nepřetieží'
nerovněé rychlejie běži.,,

I lev a ďá|e ve skladbě or el, leohart, sokol a snad i pes a ardna představují českého krále
(Václava IV.), markraběte moravského (orel) a české pány (J. I}. Čapek, Alegorie Nové rady
a Theriobulie, VKČSN 1936, II) _ 4.5 po kniežata ...' po zOěř pto knížata .. .: Pro zviřata
- 6 stali stanuli, postavili se _ 7 uttizal se uraďl se, usnesl se _ 18 ktizanie příkaz, tozkaz -

20-2I ano ... ani a to ... a ti -20 hluk shluk, zástup _2l brojie se hemŽí se, sem tam pobÍ-

hai| _ 25 poctíz;ě uctivě - 29 z toho za to _ 36 zluokol okolo - 39 do skončenl.e do skonání,
do smrti _39-42 naráŽka na Karla IY. - 43: to také očekávám od vás _ 44t tej oieřevět-
nosti (vím, že máte stejnou věrnost) _ 46 zsše obci! ce|á obci! _ 51: co je mou ctí, je i vaší - 53
což když _ 54 neodtdhal reodkládal - 55: neboé proto všem přikázal' aby tu byli _ 57 praaetie

vyprávění, skladba _ 62 leč má leda že by měl (autor tohoto vypravování) - 64: kdyŽ jako

pravdu nám vypravuje báchorky (prazlě pattic.) - 65 zsěrně zajisté, pravda _ 66 aniž ... utnie
ani . . . neumí - 68 při dobrém sm9slu při dobrém Íozumu _ 73: ptáti se na toho, kdo vypra-
vuie-75 by srozuměl aby porozuměl_I1 buď ktož koli aé (raď) kdokoli _78 přijmi za to
uznej to _ 80 naartici navrátím _ 83 nepodobná nevhodné _ 84 nečiň dlenie neptoď|évej _ 85:
orel se tomu vyhnul _ 86 s kázni, slušně, skromně _ 89 smysl rozum _ 92 takež tak _ 95 bez
čislabez počtu - 96 ještoť kteřL_ 98 oždy nikterak _ 100: a přece bude mi nutno raditi _ 103
ftlénu ctnému k tvé cti _ 105: nevyhýbej se tomu - L08 zda se podobné zdálo se vhodné _

||0 ponuku pobíďi _ L2L k saddě k boji

123n: orlovuradulze srovnat s druhou kapitolouVlastního Života Karla IV.(ietaké sou-
hrnem rad) i se Zrcaďem knížecím(srov. J' B.Čapek,Vznik a funkceNové mdy,VKČSN 1938,
I) _ |23 ne ttež, ale _ 131 prodliti toho ptod|oužitto _ L32 žillitinecbati na živu - I33 ne-
trj,mlutsné moci nevys|ovitelné moci (jest) - |34 móž spomoci může pomoci _ |37 jenžto ti,

kteří - 152 zřiece (abso|utně) hledíme-|i_ 757 nikohého nikoho _ t58 jedno jen- 159 bydle
přebývaje, žije _ L62 zlíbiti se zalibiti se - L63 jenž'o tomu, který (t. světu) _ |66 nejednaké
rozmanité _ t68 žasajíce se děsíce se (srov. úžas) - L69 onde poněvadž _ t7| buoži bdzeň
bázeň před bohem _ t8l- rajského sbožie ráje - 191 milost |áska (k bohu), mi|ováni _ 207
snúzen(je) v nouzi_2l2 družci dtul'tu _ 2!6 znamenati (jest)toznač7_224 z dieaky zpanlry _

237 k bydlu k b}'tí, stavu - 238 potratil ztratil - 242 neprozlinil neprovinil se _ 245 za ny za
nás _ 247 od orchu od temene _ 256 pro milozstinie za naši lásku - 263: slyšeti o spasení, které
je v něm _ 269-270 Vaxřinec byl strážcem cfuámového pokladu v Římě; za Ío, že ho
nechtěl vydat,bylmučen azaživapečennaroštu_275 spořevydatně_277 zaruúti zarmou-
t1_ 278 natrutí naplní - 279 neaýmlutn3í nedslovný _ 282 cele jistě, pravdivě _ 283 staz:il
se octl se _ 284 poniž pokud _ 285 bez cíle nekonečné _ 288 upřiemo přímo - 296 a zlzem za-

tím co vzal _ 3OL zřiediece (absolutně) když porovnáme _ 303 daror:dns jsi obdarován _ 307

fu vypraail aby řekl - 323 duší (3. sg. k dušiti) dusí, rdousí - 327 byť aby té _ 329
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bydliž Žij _ 333 zlomýlen zmýten _ 335l ve všem se ho dovolávati _ 341 skúp skoup1i, lakomý
- 342 ač jest||že - 344.. neschovávej ho skoupě pro sebe _ 346 ohjlzda mrzkost, nečest, hanba
_ 347 nedaří nedává dary _ 34B: tlm,že uchovává majetek (je lakomý), zmaÍt _34t-354 verše,
varující pÍoti lakomství, pravděpodobně narážeji na spor Václava IV. s rodem Smilodm
o Pardubice a Starou - 356 z.l9střiehaj se zachovávej - 359 přijieti přijmouti _ 369 požil úiI

377 nad jinél úfdm nad jiné doufám v tebe, důvěřuji Í1 _ 379 žddný žádoucl'milý
_ 384 sprostnda prostá - 385 nezději meškdnie nic nezanedbám - 386 kózanie rczkaz -

390 st.lého lidu mieti píli staÍat se' pečovat o svůj lid _ 395 přichotiriš se chytíš, chopíš se - 402
radost sebe radost ze sebe - 405 .40 6 zbudú pekla zbaví se pekla _ 408 bez hluku bez družiny'
zástupu-411: protože jsibylpříčinouiei ichzatracei l-4I7 abg abys_420 zarart iečasně
ráno - 42t buď toho píIe stafei se o to (píle parric' k píliti) _ 427 trudil namáha| - 439 aežde
všude - 442 ktož t radu slušie kdoŽ patří do rady _ 445 nejednaŘá všeliké _ 448 mladě mla.
dicky, nerozvážně _ 450 ai jestli; zbýti zbaviu se - 456 aěrú yěrnost1 - 459 aieru lomí vér.
nost láme - 462 nesklidnú nevěrú nepokojnou, nespořádanou nevěrností - 467 prázlě sptaved-
livě - 469 zlost kutie zlé skutky dělají - 470 zamútie zarmoutí _ 474: u tebe' králi, si všeho
všímají - 486 úzké rady blízké rádce _ 487 nelnaď nelákej _ 488 zl chlapiech v sedlácích - 492
pozndni známi (ctností) - 493 z:zchooalí lrychovaní _ 495 z prazlé oiery z opravdové věrnosti
_ 5o2 po ysé anadě po svém způsobu, obyčeji _ 503 siesti posaďti se - 505 brojí se hemžl
se' rojí se - 507 sadl use<lnou _ 509 přileží ná|eži - 5L8 léň lenivý - 5L9 přeslyše vyslechna
_ 523 byť aby ti _ 532 zttihti vztahuie (k přísaze)

540 podobno vhodné - 541 neodzlláčz7 se nevyhýbal se, nezdráhal se - 553 by neztdhal
abys nevztahoval - 558 sdhaj přes mezi vyboč z mírného jednáď _ 559 tvým tým pod.
daným-565poddadiepodďaji_57obydlozpůsob života_57Lslsójmečsvoumoc;spořevydatně

588 zděj udělej, prosaď
598 třieda řada - 610: každý se bude před tebou styděti _ 6L4 kóže přikazuje _ 6|6 ao to

stói o to se snaž _ 617 aně navenek - 6|8 jakž tak, jako _ 622 mrcha mrtvola
624 podobně vhodně' pěkně _ 626 aby abys _ 627 cele ptavďivě _ 630 szuooa až sezveš -

635 ttihnúc pod saými klejnoty t. j. heralďckými (erbovními) odznaky - 636 roty družiny,
skupiny _ 637 na tom potkdni při té srážce, utkání - 638 letěni spadnutí _ 640 nebuď rozpača
nerozpakuj se - ó43 reta' reta (citosl.) pomoc (z něm. rette!) - 645 optičioše obrátivše -
649 napasú nasytí - 651: o to nechť tvé srdce usiluje _ 656 kolí zápasí (srov. kldni) _ 658 na
oazače na pacholky' kteří pomáhaií při sedlání koní _ 659 a rúče rychle - 660 sdhd kopie
bez kotúče chápe se kopí bez kuiičky na konci (jakého se užívalo při turnaji), tedy ostťého
_ 664 sběř shromáždění - 665 okojil se radoval se, těšil se

667 po svéj zláze podle svého přirození _ 676 nerozsnál nesrovnatelně

RADA OTCE  SYNOVI

Báseň podává řetěz rad, které udílí stárnoucí rytíř svému synovi. Celá skladba je
podána jako řeč jediné osobn přesto však je zabarvena ďalogickn neboé otec stále zdů-
razňuje oslovováním přítomnost synovu. Po stránce ídeové je báseň obdobou Aristote.
lovych rad v Alexandreídě (v. zďe na str. 1l6n), rady jsou však lozvedeny do šířky i do
hloubky. obsahem i formou se připíná k Smilově Nové radě a bývá obyčejně Smilovi
připisována.

Múdrý' ctný otec' pořádný,
svému synu byl tak radny,
jakž ho v radě neomýlil,
ač by se sám byl pochýlil
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fu:"]1'ť _ 347 skúp skoupý, lakomý
: -.346 ohgzda mrzkost, nečest, hanba
teR Ue lakomý), zmařl_34l.354 verše.
spor Václava IV. s rodem Smilovýui
359 přij;eti přijmouti _ 369 požil ;ži|
ivěřuii.ti.- 379 žtidn! žádoucÍ, milý
tezanedbám _ 386 ktizani" ,ožkaz _
)5 přichadtiš se chytíš, chopíš se _ 402
se pekla -408 bez hlukubez družinn
Í._ 4|7 aby abys _ 42o za ranie časné
l:,i) _ szz trudil namáha| _ 439 zležde
5 nejednaké všeliké _ 448 mladě m|a-
6 zsěrú větnostl _ 459 aieru lomí věr-
anou nevěrnosti _ 467 prtiaě spraved-
armoud - 474: u tebe, králi, si všeho
rej - 488 zl chlapiech v seďácích _ 492
5 z .prazsé oiery z opravdové věrnosti
eJÍi posaďti se - 505 brojí se hemž!
8léňLeltvý _ 5Ls presfuie vyslechna

ú.se, nezdráhal se - 553 by neztdhal
ého.iednáď _559 taým tvým pod-. > t l saÓ1 meč svou moc; spoře vydatně

10

ke čsti u poslušniej vieře;
dosti rady v takéj mieře
bylo ot věrného otce
ke všelikakéj pótce.
Svój mu ctný úmysl pověděl
a řka: ,,Synu' by ty to věděl,
kterak s tímto světem buda,
ačé mě se přebyti udá'
k němuŽ ty to máš ěáky viece'
na mé i na tvé léta zřiece.

Jáz sem skrze božie dary
člověk již velmě sta4ý'
žeé práce jiŽ nésti nemohu;
jázt z tobo mocnému bohu
děkuii dlúze, ne krátce,
i ieho miléi, svatéi matce,
žeť sem se tak kÍásně zstaral,
jakž mne nikte neukáral
ke cti za najmenší vlas.
Synu, dajé bóh dobrý čas
zvésti život Ía též stopě!

Jáé tobě meč dnes i kopie
vzdají u věrnéj vieře'
zda bych na tobě rytieře
dočekalz mého plemene'
ot tak dobréi matky jmene'
jřsto měl ve čsti bohatě;
v tom ijeden přírok na tě
nesáhá v tqých mladých letech;
jedno sám cti buď nevetech!
Měi ty vše plné žádani'
by to věrné poŽehnáď
na té z mého srdce prošlo,
jenž ot otce míle vyšlo'
v staréj vieře to obnovi,

ienž Jakob otjal Ezavovi.

Toé má prvnie rada, synu:
měj boha v každú hodinu
v srdci ustavičnú mocí'
pokorně ve dne i v noci;

15

děti - 614 kdže pfikazuie _ 6|6 a o to- 622 mrcha mrtvola
/a pravďvě _ 630 szuooaaŽ sezveš -
mÍmi) odznaky _ 636 roty družiny,
letění spadnut1 _ 640 nebtlď rozpačži
, tette!) - 645 opáčizlše obrátivše -
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50

jeho rnilú matku pomni,
jeho svatých múk se domni,
byť ti před očima byly'
pomni na to, synu milý.
Jeho rány k srdci blíže,
znamení svatého kříže
daj srdci přijíti zdrávě'
jakž by vždy viděl právě
jeho svaté umučenie:
ačť ho tu tělestně nenie,
v duši těvždy s tebú cele,
v to věř mocně, věrně, směle.
Nezapomínaj při síle
hodin svých u boze míle,
by byl toho daru hlúpý'
aimužny své nebuď skúpý.
Pro buoh i pro jeho svaté
dojdeš tady čsti bohaté.
Anjelu svému, čstí zdrávě,
pokloň se každý den právě,
jenžto dal ku pravdě tobě.
Svadch ku pomoci sobě
chovaj na všelikých skutcích,
tak nebudeš v časých smutcích.
Měj na srdci to súkromie,
by tě tvé čisté svědomie
vedlo ot hřícha tak bedlně,
jakž by neshřešil smrter1lně;
neb hřích mysl, Život krátí,
novú hanbú se obrátí.
Starý, dávný hřích při věku
často na mnohém člověku
vší dobréj mysli vrah jest;
ktož koli má k bohu čest,
ten je hříchem jako svázán.
Protož, synu' buď tím kázán,
tak jakž jest má viera k tobě:
nedrž hřícha rád na sobě,
zbuď ho, jakž najspieše móžeš,
k věčnéj radosti pomóžeš
sobě tím i svému ščedí,
čistú, spravedlivú zpovědí,

2 radý uďěltlj

nakloni l  _8 pótka:

12: iestli se ti Podai
L6 aelmě velm

vytkv _ 25.. vésti Žt
- 3I jižsto měl jIŽ jt

(neuetchý) nebud c

o právo pfvorozeÍ
43 ustauičnútt

- 59 (nezapomínaj)
69 súkromie sám tr
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věrným utrpením za to;
měj skrúšenú pamět na to'
budeš ve všech činech platen,
číl, zdráv, vesel i udaten,
u pobití, u všelikéj spoře,
na zemi i prostřed moře;
synu, tak všiej čsti dosiehneš.
Když se k světu tak i tiehneš,
tehdy to chci řéci jístě:
přijma ctné manželswo čístě,
přebyvajž v něm bez omyla,
jakž by wá duše viec byla
skrze to věčnéj radosti;
iinak nejměj svéj mladosti.
Pakli tě kdy myslí jinú
v iinaky zákon přivinú
z wé žádosti, z wého chtění:
jak jej kolvěk procenie,

1o5 tak iej drŽ v tej kúpi právě,

iakž by duši získal zdtávě.
Mše svatá buď tobě milá'
by wá pl.á moc i síla
k tomu přistúpila smierně,

110 kdyŽ kněz dóstojně i věrně
s ďáblem bojije' mši služí;
ať tvé srdce po tom túží'
jakž by na každý den chtělo
viděti vŽdy božie tělo.

115 S tím drže, všeho dobudeš,
čsti, zbožie, i ščasten budď'
svým nepřátelóm sílen'
budeš-li toho s věrú pílen...

2 radný udělující radu - 3: že mu nedal mylnou radu - 4 aě by se pochýlilleda Že by se
naklonil _ 8 pótka Životní příhoda, zvl. nepříjemná (srov. půtka) _ L0 by zlěděl abys věděl -

12: jestli se ti podaří mne přeŽíti _ L3 k němuž ty k čemuž ty; čdka naděje _ 14 zřiece zříme-li
16 aelmě velmi_2L zstaral se zestárnul _22 jakž že; nikte nikdo; neukáral neučinil

vytkv _ 25: vésti život stejnou cestou' proŽiti život stejným způsobem _27 z'lzdaji odevzdám
_3l jižstoměl jižjsi měl, kterou jsi měl _32 přirok pohana _34jedno jenom; buď netsetech
(neuetchý) nebuďchabý, slabý _ 40 jenž to, co; (naráŽka na Jakuba, který připravil Ezaua
o právo prvorozeného; Gen.27)

43 ustaaičnú mocí stálou silou (úsiiím) . 46 domni se uvaž,tozvaž_ 55 cele úplně, skutečně
- 59 (nezapotnínaj) by byl abys byl, býti _ 63 čstí se ctí, uctivě _ 65 jenžto tomu, kterého -

69 súkromie sámpro sebe-71 bedlněbedlivé_75 při t lěkuve stáÍl_77vrahlepÍLtel_83

100
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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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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)

521



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



iÍ|B:"r!.] drufui A, Geb, Daň (Geb
lll1l.',* Daň.- 246 bolestnĚ l]aor"ryJ protivné věci osladí Tř, Geb-,
, Iř, Geb a Daň) a A aypuštěno-_ 29ž,: 

-u u b.mli.Tř, ceolb*n] kra|i A,.
T ":"i:d. 

A, Geb., B má jiné zněni _
e0' Uaň] omluviti A _ 369 poži| Tř'

A^- 
:g7 pójdeš cestú B, Geb, Daň'i]

|B:G:!'nor]. . . neb krásn ému A -0' Dari] zattacenu A _ 4l4 iátětak
.-Í1: 

n:,wé B, Geb, Daň] na|we A;
|.Í'^Po: rp,., Úm) _ 483 rozbrojenie
ml sluoke A - 496 hodiei Geb, Daň]
tal A
é Geb, Daň _ 56?-568 podle B, Geb
' Geb
| -585 vždy A, Daň] jedno B, Geb

rrl] v ruce Geb - 660 kopie B, Geó,

i:.flryI* knihovna v praze) VfnÍchlet 15. stolet! obsahuje s někte.
le v Leningradě, latinou psaná lit.
3:!I "yd.t 

s variantami ostatďch
ljt'Jt.F 50_(U), asi z r. t4oe;
J Upatovicko-Musejní Mus. II F ót,'LF 19, |892' l82-|g7 (druhá re.v).
t Rada orce.synovi, SaS 5, 1935,
oj^:P:ě redakce staročeské Radý
.395-404.
paleografické vydání Paterovo; po.

|!!a tz, zwe|cy 25), cí mlsto tí
l/{1t.v Vlegn (bohaczye _ na tye
LŤu:':' 

(otfye 7,38, krat|ye í9,
bÍ zvláštnosti nezachováváme. -

R, U] v. t - 25 stopě M' R' Uf

ZAČÁTKY KRÁSNÉ PRÓZY

V druhé polovině 14. století objewje se v české lrteratuře jako noqý literární druh
zábavná próza. Je psána |ednak latinskn jednak česky. obě t}to vrstvy iazykově oďišné
se lišily i námětn což bylo způsobeno tím, že se obracely k různému publiku. Latina se
obracela výlučně k vzdělancům,kdežto čeština počítala také s lidmi prostšími,kteří latinsky
neznali. o literaturu psanou česky měla zájem í část vzdělanců' jak dokazuje na př. veršo-
vaná legenda o sv. Kateřině, která by byla méně vzdělanému člověku na některých místech
nesrozumitelná. Proto lze soudit, Že vzdělancům sloužila zčásti i česky psaná próza.
Že by staročeská zábavná próza byla určena přímo čtenářůmlidovým, nelze říci; svědčí proti
tomu na příklad to, že se v ní neodráže|y zájmy lidu, zatím co v poesii jsme iejich odraz
nejednou nalezli, na př. v satirách Hradeckého rukopisu, v legendě prokopské. V pozděj-
šírn vývoji však viďme, že četná díla této zábavné prózy se šíří mezi lidem v podobě kní.
žek lidového čtení a jejich látky pronikají i do ústního podání.

Česká krásná ptózal{. století _ na rozdíl od poesie - byla zaměřena čistě zábavně,
a proto její themata zpravidla nesouvisí s českýrn prostřeďm; staročeská próza chtěla
v první řadě seznámit své čtenáře s cizími látkami, chtěla jim otevřít svět, chtěla zajímat'
chtěla se líbit. Nešlo jí o řešení dobové problematiky. Naproti tomu latinská próza, jakožto
literatura slouácí qýlučně vzdělaucům, projevovala o dobovou problematiku značný zájem.

oba tyto proudy staročeské ptózy- česky pěstované látky zábavné a latinsky pěsto.
vaná thematika aktuální - běžely nejméně po dobu jedné generace veďe sebe, v posledních
letech století se však tento předěl mezi nimi ztrácel. Když čeština pronikla do prózy odbor-
né, byly vytvořeny předpoklady pro zábavnou prózu vysokého stylu, v níž se mohla
uplatnit učenost, jako na př.v Tkadlečkooi.

První qiznamná dita, jimižse začíná rozvoj naší krásné prózn jsou Passionál, Život
Krista Pána a Žiz:oty szlatých otců, Je příznačné, že jde vesměs o díla s náměty nábo-
žensk1imi. Póza jakožto noqi literární útvar uplatnila se nejdříve v onom literáním
druhu, jehož si středověk nejvýše cenil, a to byla legenda.

Vedle legendárďch látek pěstovala se však i thematika světská; zde se ?pracovávaly
zpraviďa látky rytířské, které měly iiŽ svou trrdici, náleží sem na př. Stilfríd, Tro.
jánská kroniko._ Snaha podat čtení zábavné a napínavé proniká i do prózy s náměty
duchovními, a tak se i v této próze uplatňují neotivy běžné pro prózu světskou, na př.
povídka o Aseneth. _ Jako zvláštní druh se vyvinula exenpla, s nimiž se lid seznamoval
při kázáních a v nichž lze pozorovat náznaky prolínání worby lidové s písemnictvím
umělým.

PAs SIoNÁL
Názvem Passionál o:lnačujeme staročeský překlad a zpracování latinského svodu

legend, t. zv. Legend -v z|até, kterou před rokem 1260 sepsal janovs\i arcibiskr.rp' domini.
kán Jakub de Voragine. Je to soubor životopisů Svatých v pořadí církevního roku (za-
číná se tedy předvánoční dobou, adventem). Latinskě dílo bylo v Cechách doplněno
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životy domácích svaqfch, napIoti tomu byly zkráceny nebo vypuštěny legendy méně vý.
znamných světců cizich.

V této úpravě byl svod legend nčkdy za vlády Karla IV. přeložen do češtiny; některé
části originálu byly přitom nahrazeny jiným materiálem, především části určené
pro hlavní svátky církevní. Tyto nové vložky mají dosti výraznou povahu kazatelskou.
Se svou latinskou předlohou zacházi autor dosti volně, vypouštěje často zeiména je|í
exegetické (q''kladové) složky, čímž se zesiluje výpravný ráz di|a, Spis se stal nepochybně
oblíbenou příručkou kazatelskou a později i téměř lidovym čtením (vyskytuje se také
mezi našimi prvními tisky).

' Jeden z nejstarších rukopisů je datován rokem 1379; z něho jsou vzaty naše ukázky:
prvá je z legendy o sv. Eustachovi a poskytuje možnost zajímavého srovnání se zplaco.
váním' téhož námětu v Gestech Romanorum (lidová knížka o sv. Eustachiovi se tiskla
až do 19. století); druhá je legenda o sv. Jiří zpracovávající námět, který přešel do
lidové slovesnosti; třetí naše ukázka podává život Prokopův, a je protějškem veršova.
né prokopské legendy (srov. zde stt.359-370).

ŽwoT svATÉHo EUsTACHIE

Svaq;i Eusachius prvé slúl Placidus' a potom iemu vzděno Eustachius. o tom sě
tak píše, jeŽ jest byl mistrem i starostú nad rytieřstvem na dvořě Trojana ciesařě.
A byl velmi milosrďe plný, ale i s svú hospodyní pohanské viery bieše. Jměl jest
také dva syny, pacholíky malá, podlé svého stavu u velikéj cti i v rozkoši vzchovaná.

A když jednú Eustachius s rytieři a s svými lidmi zvěř lovieše, nadjide veliké
stádo jelenuov' mezi nimřto ieden znamenítě přěkrásný jelen stáše. A když sě ry.
tieřstvo na ty jeleny oddachu, ten krásný jelen v jinú sě stranu u věčší les obrátil.
Tehdy Eustachius všěch jiných liď ostav za tiem jelenem sě oddal,hledajě všěmi
činn kak by jeho dostihna zabil. A když tak snažně po ňem bnáše, brzo vezřěv
uzřě, ano jelen na jednéj vysokéj skále stojí.I počě snažně mysliti hledajě,kakby
k ňemu přišel. A v tu fogrlinu' když tak pílně na ten jelen hlédáše, uzřě, ano meziroha.
ma kříž stkvúcí stojí a obraz našeho spasitele Jezukrista. A ten svaqi obraz počě
k ňemu núuviti a řka: ,,Co po mně běžíš? Proč mi sě protivíš? Já sem sě na tomto
zvieřěti tobě zěvil a jsem všeho světa spasitel Jezukristus. Vezřěl sem na tvá mnohá
milosrďe i na wé almužny i přišel sem, abych tě sobě ulovil, jako ty tento jelen ulovíti
ŽádÁš.,, To uslyšav Eustachius velmi sě užasl,tak ež vtej úžěstiskoněnazemi spaď'
A tu ďúho ležav, k sobě sě navrátiv, vstav vecě: ,,Proši wé milosti, rač mi zěviti,
kak mi tomu rozuměti, co ke mně mluvíš, a hotov sem uvěřiti... K ňemužto Kristus
vecě: ,,Já jsem stvořitel nebe i země, jenž jsem pro všěch hřiešných spasenie s nebe
sstúpil a tělesenstvie přijem světu sě v člověčství zěvil, a tu jsem ukřižován,
pochován, třetí den z rnrtvych vstal... To uslyšav svatý Eustachius, skrúšeným srd-
cem na zemi paď a řka: ,,Věři, milý hospodine, jež si ty všeho světa swořitel, jenŽ
bludné a hřiešné, když ráčíš, k sobě obraciješ... I( tomu hospodin vecě: ,,Kdyžs
u mě uvěřil' vstana idiž k biskupu, kažiž sě pokřstíti... Tehda Eustachius vecě:
,,Hospoďne,zěvi-li to svéj hospodyni a svým dětem,aby oni také v tvú svatúmilost
uvěřili?.. K tomu hospoďn vecě: ,,Máš jim s právem zěviti, aby oni také očiščeni
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byli. A ty zajtra opět sě ke mně vraé, a tu sě tobě opět ukríži' a coé sě u budúcích ča.
siech má přihoditi' plnějie tobě zěvi...

To Eustachius uslyšav, k svéj sě hospodyni domuov wátiv, to viděnie všecko
pořád jiej pověděl. To ona uslyšěvši' počě též svému hospodráři praviti a řkúc:

,,Frávě takež včera nocí zěvil mi sě hospodin i promluvil ke mně a Íka: 'Zajtra ty
a truoj hospodář i wá syny ke mně přídete.. To já uslyšěvši hned sem poznala, ež
to byl Ježíš... Tehda v tu hodinu Eustachius s svú hospodyoí .' puolnoci vstavše,
k biskupu, jenž tu v Řimc tehdy bieše' přišedše, svatý křest přijěli. A tu jim jina
jména vzděl: jenž dřéve slúl P1acidus' tomu vzděl Eustachius, jeho hospodyni
Theospita a jeho synoma jednomu vzděl Agapitus a druhému Theospitus.

Potom nazajtřie Eustachius vstav a s sebú několik rytieřuov pojem, jako by opět
na lov chtěl, s nimi na les iěl, a tu od sebe ruozno jě rozpósobiv,tudieŽ, ješto sě mu
Kristus zěvil, sě postavil. A inhed uzřě postavu téhož viděnie jako dřéve. Tehda
nábožně na zemi padna počě sě modliti a řka: ,,Proši tebe, milý hospodine, jakžs mi
slíbil, rač mi zěviti, co mi sě má u budúcích časiech přihoditi... K ňemužto hospo.
din vecě: ,,BlaŽenýs člověk, Eustachí, iež si svatý křest přijal ajtŽ si nad dáblem
svítězil; jenžto tě dřéve přělšťoval, tohos skrzě pravú vieru potlačil. Aiiž sě má uká-
zati viera tvá. Nebo yěz to'jež ďábel proto, ježs jeho ostal, proti tobě sě ostřě připra-
vuje, pro ňežto musíš mnoho přětrpěti a skrzě to vítězskú korunu obdržěti. A najprvé
spadneš neskrovně s světské qfsosti jěšitné chvály u veliké poníženie, ale opět
v duchovném bohatswí znamenítě povýšen budeš. Protož nikakž sě nerozpakui
ani tbai na dřevní světskú chválu, nebo právě iako onen někdaiší svaqý Job mnozě
pokúšen budeš. A když mnoho protivenstvie a bezpřiemné veliké žalosti přětrpíš'
opět k tobě přídu a tě k dřevniemu k slavnému stavu nawáci. Protož tieži tebe,
nynie-li chceš ta pokušenie přijieti čili na skončení svého Života?.. K tomu Eusta.
chius odpovědě a řka: ,,Hospodine, když to tak musí byti, tento čas ním přěpusé
ta pokušenie, ale rač pomáhati a silnú pokoru dáti... JemuŽ hospodin vecě: ,,Buď
ustavičen, neb má milost vždy bude stráž vašich dúš... To řek hospoctin, na nebesa
vstúpil' a Eustachius domuov šed to všecko svéj hospodyni rozpravil.

Tehda po malych dnech veliký mor na jeho všěcky lidi udeři, tak jež jeho sluhy
brzcě sě roznemáhajíc mřiechu. A potom koni i vešken dobytek jemu zahynul.
A mezi tojí jedni zlt|idé na jeho duom v noci udeřivše, vše sbožie jemu poplenili.
A tak sbožie jeho všeckno těch dní rozebráno i roztrháno. Tehda svatý Eustachius
s svú paď a s svýma dieéatma nevěda žív co učině pro veliký stud a hanbu, vzdvih
sě o puolnoci i bratr sě do dale\ých zemí do Ejipta. A zatiem ciesař i všěcka římská
kniežata jeho ďúho ptavše a nikdie nenalezše velmi jeho žěléchu' ež byl rytieř
vzáaý a všemu ciesařovu dvoru vzchovalý.

A když tak svaty Eustachius s svú čelédkú po cěstě jda k moři přijide' vsěde.
chu na jeden koráb í počěchu po moři plúti a nanu stranu mořě přěpluvše nejmě-

iiechu od korába zaplatiti. Tehda mořský přěvozník počě k ňemu řéci: ,,Anebo
zaplat, anebo svú paní mi ostav v základě za nájem.,, A kdyŽ sě tomu počě svaty
Eustachius velmi bránit.i, ponuče mořský přěvozník svým pacholkóm' aby ieho
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u moře uwhli' tiem úmyslem chtě sobě jeho paní ostaviti, neb k niej ďáblovýn
ponučením světskú milost jmějieše. To uzřěv svaqý Eustachius a nevěda, co tomu
učiniti, s velikú žalostí jim svú paní ostavi a svých dvé dětí s sebú vzem s velih.fin
pláčem vzdýchajě pryč pojide a takto k svýma dieťauna mluvě: ,,Běda mně žalost.
nému i váma nebožtíkoma, nad sebú tu žalost vidúce!..

A když tak po cěstě s dieéatma jdieše, přijidu k jednéj řěcě. I pomysli sobě
svatý Eustachius, iež obú dieťatú nemuož pospolu přěs řěku přěnésti. Posadiv
jedno na břězě, s druh:1írn přěs řěku přěbřide; a to dietě tu posadiv zasě po druhé ďetě
pobřide. Netáhl na póli řěky býti, ozřě sě, ano vlk dietě pochopiv s ním do lesa
běží. Do ňehožto ďetěte již sě rozpáčiv k druhému dietěti přěd sě počě chváati.
Zatiem lev přiběhna vzchopě dietě i běŽě pryč. To svatý Eustachius uzřěv, v řěcě
stojě počě své vlasy s hlavy s velikú žalostí skústi. A byl by sě utopil, by božie moc
nevzbránila.

Tehda zatiem j edni pasqýři uzřěvše, ano lev živé dietě nese, se psy sě za ním od-
dachu, a jakž buoh chtěl, to dietě bez úraza odtěštichu. V túž také hodinu jedni lidie
na druziej straně řěky oříc vlka od dietěte odkřikli. A to sě boží náhodú přihoďlo,
ež i pasýři i oráči zjedné ulicě bydlem biechu; pro ňežto těch dvé dětí krásných
vzemše snažně bliz od sebe chovali.

o tom Svatý Eustachius nic nevědieše, ale tak j da po cěstě srdečně pláčě k sobě
mluvieše a řka: ,,É, kak jsem přěneščastný člověk! Kam sú sě děla ta léta, v nichžto
u veliciei cti byďéch, ano sě rytieřswo okolo mne broji, s nimižto u velikéj útěšě
beze všěch nedostatkuov přěb1fuách. A již sem nebožtík k tej sirobě přišel, jež nikdie
nic nejmám' a tak sem osiřěl, ež sem i svú hospodyni i své milé ďetky šeředně roz-
tratil. A protož, milý hospodine, pomni mi sě, ežs mi bylřekl: ,Jmáš mnoho poku-
šenie trpěti, jako trpěl svaý Job.. A j1ž vizi, ež na něčem viece trpi než svaqý Job,
Nebo svaý Job, ač jest byl sbožie zttati|, však jest jměl svuoj hnuoj, na ňemŽto
sedě odpočívati mohl, a já sem i toho zbaven. on jest jměl přátely, ješto sú jeho
litovali, a já neščastný miesto přátel mám vlky a lvy, ješto sú mi mé ďetky zjěďi.
Jemu je také hospodyně ostaverra, ale mámně násilím odjata. Protož,milý hospodi-
ne, rač již obleviti! Nedopúštěj mých úst nepokorně proti sobě mluviti! Rač mě
již u mých strastech utěšiti!.. To řek svatý Eustachius, s velikým pláčem do jedné
ulicě jide. A tu jedni lidie jeho uzřěvše člověka matného, nájem jemu dali, aby haj.
ným byl na poli nad jich obilírn. A tak patnádcte let hajným byl a syny jeho v jinéj
ulici byďéšta, znajice sě z uobyčěiě, ale byšta bratry byla, to nevědiešta. Matka
také jich' ješto na mořském břězě stavena byla,ta jest božistráž nad sebú jměla
a s velkú ctí od toho mořského přěvozníka bez poškwny preč puščena.

Tehda když těch časuov cieseř s svými Římany od jedněch svých nepřátel
mnoho přiekazy trpieše, rozpomenuv sě na svatého Eustachia, svého milého i tak
vzácného rytieřě' kak jest často proti ciesařovým plotivníkuom vítězsky sě jmieval,
posla po všěch vlastech, aby jeho hledali, a kto by jeho nalezl, veliké dary slibujě
dáti. Mezi nimižto posly dva rytieřě, ješto někda v Římě Svatému Eustachiovi
slúžila byla,do té ulicě,ješto svary Eustachius bydléše,náhodúpřijědešta.Jichžto
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Y.::::'o:'"eb k niej ďáblovým
nry.tustachius a nevěda, co tomu

*^11onÍ s.sebú vzem s velikým
T*.1mluvě: ,,Běda mně žatost-
dúce!..

!j n i:"*9 řěcě. I pomysli sobě
Tlu přěs řěku přěnésti. Posaďv
uttetu posaďv zasě po druhé d'ietě
nx Úetě pochopiv s ďm do lesa
3u ďe1e1 přěd sě počě chvátati.
l::vafy Eustachius uzřěv,v řěcě
A byl by sě utopil, by božie moc

vé dietě nese, se psy sě za ním od.
cntt. V túž také hoctinu jedni tiďe

:^o',o"'ě 
b-oží náhodú přihodilo'

m neŽto těch dvé dětí taásných

Ida po cěstě srdečně pláčě k sobě
Y..:ú sě děIa ta léta, v nichžto
;:^,o.l',: nimižto u vetikéj útěšě
Tt,:' sirobě přišel, jež nikďe
nt.t sve milé ďetky šeředně roz-
u byl řekl ,Jmáš mnoho poku.
něčem viece trpi než svaý Job.r ;met svuoj hnuoj, na ňemžto
1estjměl přáteln ješto sú jeho
61*to sú mi mé ďetky zjěďi.
n"od'aT. Protož, milý hospoď-
te proti sobě mluviti! Rač mě
1: 

s v9.titÝm pláčem do jedné

llo: Ti.T jemu dali, aby haj-
:b']'J.- 

byt a syny jeho v jinéj
ry byh, to nevěďešta. Matka
est boží stráž nad sebú jměla
my preč puščena.
ly od jedněch svých nepřátel
Eustachia, svého milého i tak

:Wl.. vítězsky sě jmieval,
ol'*I...', veliké dary slibujé' KÍmě svatému Eustacfuovi
še, náhodú přijědešta. Jichžto

jakž svaqý Eustachius zazÍě,takjě inhed poznala inhed sě počě zamucovati rozpo.
nínajě sě na svuoj dřevní tak velebný stav. I počě inhed řéci: ,,Hospodine milý,
jakež sem náhodú tato dva rytieřě nic sě nenadějě uzřěl, takež mě rač na tom utě-
šiti, abych mohl někda ješče svú hospodyni viděti! o svych dětech nic neřku, neb

tts vědě, ež sú od zvěři snědeny... Neťáhl toho svaqf Eustachius dořéci, až hlas z ne-
bes k ňemu přišel a řka: ,,Měj sě dobřě, Eustachí, nerozpakuj sě, neb tě skuoro
k velikéj cti nawáci a svú hospodyni s svýma dieéatma u malých dnech uzříš...

(Poslozlé poznali Eustachia podle šrdmů na hlazlě. odaedli ho k cí'saři a císař ho učinil
slým aojeoůdcem. Do oojska,jež oedl Eustachius, dostali se oba jeho synozsé, aniž aěděli' žejsou
bratři, Po aítězné bitaě se zlojsko usadilo o městě, kde žila Eustachioaa manželka. Ta vyslechla
rcztnlulsu daou tnladíhů' o níž si sdělozlali saé oruď1l a z niž poznali, že jsou bratři, Tušila,
že to jsou jeji synooé. Aby si oaěřila praadu, šla se poradit s oojeaůdcern Eustachiem. V něm
poznala suého manžela. Tak se všichni čtyři shledali. Po nthsratu domů odmitli požadazsek
tnaého císaře Hadridna, aby se hlaněli modldn; za to byli updleni ) .

L prrlé dřive.' ozděno dáno jméno - 2 jež že - 3 hospodyni manželka _ 4 zlzchovanti (duá[)
vychované - 5 nadjide naše|_I oddachu sá pustili se* 8 ostal.l zanechav, opustiv_ 8-9 o šěmi činy
všemožně-9 kak jaki aezřěa vzb|éďnuv_ 11 hlédtiše pohlížel- L3 pomnězamnou_15 milo-
srdle milosrdné skutky _ L6 užasl sá ulekl sei tak ež tak žei zl úžěsti v leknutí - 17 k sobě sě
naorátitskďyŽ přišel k sobě _20 přijem př1jav _25 zěoi-li zjevlm-li, mám-li zjevitt_26 s prcÍaem
správně, náleŽitě

30 pořcid po pořádku _ 37 pojem pojav _ 38 rozpósobizs rozděliv; tudiež, ješto tamtéž, kde
- 43 přělšťoaal oklamával _ 44 ostal zanecha|- 48 dřeaní dřívější; Joó naráŽka na osudy Joba
hlavní postavy jedné z biblických knih Starého zákona; mnozě vehce_49 pokúšenzkou-
šery bezpřiemné náramné, nesnesitelné - 52 přěpusť dopusé _ 54 ustaoičen stá1ý, pevný; dúš
duší- 55 rozpravil pověděl

58mezitojízatim_59 sbožiemajetek _60ozdt' l ihsě zdvihnuvse_62ptavše hledavše-
63 ozchoz;alý vychovaný

64sčelédkúsdružinou,srodinou-65nanunaonu_67tlzt ikladěvzástavě_68ponuče
pobídl _ 70 ponučenie popud; saětsktÍ miiost světská (tělesná) láska - 7L zlzem vzav - 72
k dietatma (duáD k dětem_ 73 nebožtíkoma (duál) ubožákům

75 obú dieťatl (duál) obou dětí _ 76 na břězě na břehu; přěbřide přebrodil se _ 77
netdhl býti sotva byl; ozřě sě ohlédl se; ano aÍt' jak; pochopia uchopiv _ 78 rozptičia sě zou-
fav, vzdav se naděje _80 skústi škubati' rváti-81 by neazbrtinila kdyby nezabtáni|a -83

odtěštichu vzali, odňali, vyrvali (jiný rkp otiechu) _ 84 na druziej na druhé; odkřikli křikem
zahnali _ 85 bydlm biechu bydle|i _ 86 snažně bliz vď^mi b|izko

88 děla sá poděla se - 89 broji sě hemžilo se - 93 trpi ttpim - 96 zjědli snědli - 98 oble-
oil ulehčiti - L00 jide še|i matného chatrného, ubohého; nájem jemu dali najaliho _ 102 byd-
léšt a (duá|) byd|eLi; by št a by Ia (duál) Že jsou (by byli) _ |03 staa ena zadtŽena

|06 přiekdza obtíže - 107 z.lítězsky sě jmieoal hrďnsky si počínal _ |o8 po vlastech po
zemlch -|L| zamucor)ati sě zarmucovati se- 112 ulebný vznešený _ ||5 aědě v7mi netdhl
dořéci, až sotva dořekl _ 116 nerozpakuj sě nezoufej' skuoro brzy - |t7 nauráci nawátím;
u malých dnech v krátkém čase

Žtvo . t  svATÉHo JIŘIE ,  MUČENNÍKA BoŽIEHo

Boží ryieř svatý Jiří byl iest rodem z té vlasti, ješto Kapadocia slóve, Syn ied-
noho rzácného rytieřě, jenŽ nad iinými rytieři starostvie jměl. A když v jeden
čas svatý Jiří v jednéj vlasti přěd jedno město přijěl, přěd nímžto městem bylo
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jedno ve1iké jezeto, v ňemžto bieše |eden jěščer velmi jědovaty a tak velik1ý, d
jemu veliké množstvie lidí naň vycbázějice odolati nemožiechu; ale ten iěščer,
když jeho rozdráždt|i, proti městu sě vzkolupě, svým smrdatým duchem vše pově.
třie zamútieše. Proňežto nemohúce měščěné jinak tomu učiniti, na každý den dvě
ovci jemu dáváchu, aby jeho tak ukrotili. A když všěcky ovcě, což jich jmě[, uk
vY&[' až jich málo ostalo, měščěné sě uradivše, člověka s jednú ovcí jemu dávali.
odtad, aŽ dcery i syny vydavše, došlo sě, aby královna, jediná dci králova, byla
tomu iěščeru vydána, tehda král, jinak učiniti nemoha, těch měščěn přěd sě pozvav,
k nim řekl: ,,Beřte zlato i střiebro, a třěba-li, i pól královswie mého sobě vezměte'
iediné mé dcery nechajte, ať tak hanebně nesende... Jemužto všěcka obec odpovědě
a řkúc: ''Ty jsi to nám, králi, právo nalezl a již jsú nám všěcky našě děti sešly.
Jinak to nemóž bfi, musí wá dci také sníti... To král uznamenav' ež jim musil
povoliti, počě srdečně plakati a řka: ,,Né, má přěmilá dci, co já sobě již učini?
A já jsem sě nadál,bychiá tě slovútně zamuž dal a na tqých hodechveselbyl,a již
vizi, a ťy na slnÍt jdeš... Tehda ona přěd otcem padši, počě ot ňeho žalostívě odpu.
ščenie bráti a odtad s velikým pláčem vstavši k jezeru jide. A v túž hodinu svatý
Jiří tady jědazazÍě|' ano panna nádobná stojiec žalostívě pláče. K niežto přistupiv
otáza|a řka: ,,Panno milá' proč pláčeš?.. K ňemužto ona vecě: ,,Paniče milý, náhle
běž pryč' a se mnú tuto nesendeš!.. K niejžto on vecě: ,,Neboj sě, jeďné mi pověz,
coť jest a proč tuto stojíš, ano vešken lid z města na tě patří... K tomu ona vecě:
,ýizt, ež jsi smělého srdcě, jež sě smrti nebojíš. Náhle běž pryč!..K niejžto svaqý
Jiří vecě: ,,Nehnu sě odtadto, jeliž mi povieš, proč tuto plačíc stojíš...A když jemu
ona vše pořád pověděla, svatý Jiří k niej vecě: ,,Neboj sě, panno, nebo v Jezukis.
tovo jmě já tobě pomohu... Netáhl toho dořéci' až jěščer z jezera sě vyklopil.
Tehda svatý Jiří na kuoň vsěda, svatym sě křížem požehnav, bohu sě poručiv'
rytieřsky své kopie podwh, na jěščera hnala jemu kopím hrďo prohnal. A inhed
ozřěv sě královně Íe|<7.. ,,Zvrz svój pás na hrďo jěščerovi a nic sě neboj, poveďž
jeho do města!..A když jeho, an jako ovcě pitomá jde, k městu povede,lidé uzřěvše,
kam kto vida' ujímáše. Tehda svaý Jiří ponukl a řka: ,,Nebojte sě! Proto mě sěm
bóh poslal, abych vám od tohoto pomohl jěščera. A vy všickni svatý křest
přijměte!.. Tehda král a všichni lidé svatý křest přijěli. A svaty Jiří inhed jěščera
mečem zabi|. A počet těct5 ješto toho dne pokrščeni biechu, kromě žen a dětí
bylo dvadcěti tisíciev mužuov. Ten čas král uradiv sě, kostel velmi krásný ve jmě
svaté královny učinil. Svatý Jiří krále čweřie věci naučil. Najprvé aby o svatéj
cěrekvi péči jměl' a druhé, aby božie služby rád poslúchal, kněží ctil a na chudé
pomněl. To svaý Jiří řek' dav královi pocělovánie, odtad pryč jěl.

Za těch časóv ciesař Dacianus kralováše, za ňehožto křestěné velikú nenávist
a ttýzn, ot pohanóv trpiechu, tak ež ve čtyřech neděléch sedmnádcte tisíc křesťanóv
pro svatú vieru bylo umučeno. Proňežto mnozí křestěné tak velikých múk trpěti
nemohúc, musili sě pohanským moďám moďiti. To vida svatý Jiří' toho srdečně
žěleiě' vše, což jměl, chudým rozdav, rytieřský stav potupiv, křesťanského krojě
rúcho na sě vzem a mezi pohanské starosťy vstúpiv vecě:,,Všickni bohové pohanští
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dábli jsú, ale hospodin jest nebesa stvoříl... }emuŽto těch vlastí súdcě vecě: ,,Kterú
hrdostí smieš našě bohy ďábly nazyvati? Pověz mi, otkad jsi neb kak tobě dějí...

Jemužto svad Jiří když své imě i urozenie pověděl jemu, uzřěv súdcě, ež jeho do-

brotivu řěěí po svéj vieřě obrátiti nemóže, kázaljeho opak rucě sviežíc přěs trám

n whóru táhnúce na poďahy spúštěti a potom tak pověsiec ieho všecko tělo železný-

ni klikami zderúc, sól v jeho rány mecíc, pochodněmi připalovati a potom v ža-

láři zamknuti. Ale Jezus Kristus té noci jeho navščievil, jehožto přěoslavn;ým vi

děním tak sě posílil, iakž nic na ty muky netbal. To ciesař Dacianus uslyšal' jež

ieho mukami přěmoci nemóže, kázav k sobě jednomu čaroděiďku, k ňemu řekl:

55 ,,viďš' ano křestěné umějí sqými čáry múk zbyvaia našě bohy tupiti... K ňemužto

&rodějník vecě: ,,Kaž mi hlavu stieti, ačé iá ieho nepřěmohu... To řek čarodějník'

lítý iěd s vínem smiesiv, dal po dvakrát svatému liří píti. Ale svaý Jiří to pítie

poz.h*u vypil, a nic iemu nevaďlo. To uzřěv ěarodějník, v Jezukrista uvěřil;

' ion.a ;emu htavu stieti kázali. Tehda na z-ajtíie kázal súdcě svatého Jiřie v kolo

oo plno ostrých nožiev vsaditi; ale inhed sě kolo zlámalo a iemu nic neuvadilo. Z toho

sě súdcě rozhněvav, kázal pln kotel olova rozškvařiec, svatého Jiřie vsaditi; ale

nocí Jezukristovú to jemu tak nic nevaď. To vida ciesař Dacianus' ano jemu nic

nevadí, umyslil sobě, aby ieho lahodnú řěčí k sobě obrátil. Proňežto v tu hodinu

k ňemu vecě: ,,Vidíš-li, Jiří, kak jsú milostívi naši bohové, ež vidúce tě protiv

oi sobě stojiec, však to od tebe trpie, vešdy hotovi jsúce, chtiec tě k svéj milosti při.

iieti, ač sě chceš obrátiti... K ňemužto svatý Jiří, ulyz sě, vecě:,,Pročs mi tak dobro-

tívě sprva nemluvil, ale ihneds mě mučiti kázal? Aj toť hotov jsem poďé wé rady

posúbiti... To ciesař uslyšav, za to jmajě, velmi sě uradovala po všem městu vo-

Lti rc"at, aby sě sešli, kto by chtěli viděti, ano sě svaty Jiří modlám modlí. To

70 všěcka obec uslyšěvši, na to přihlédanie sě sběhla. A kdyŽ svatý Jiří do chrámu

pohanského všel, na svú kolenú poklek, ano všickni radostně čakají' hospoďna

poprosil, aby sě inhed ten chrám i s modlami zkazil pro těch hřiešných lidí obrá-

.*i.. T.hd" inhed oheň z nebes sstúpiv' chrám i s moďami spáli. To uslyšav

ciesař, kázav přěd sě svatého Jiřie přivésti, k ňemu vecě.. ,,ZIý člověče, kací isú
75 toto woji čárové, ežs tak hrozné věci dopustil?.. K ňemužto svatý Jiří vecě: ,,Nevěř

tomu, ciesaři, poď se mnú, uzříš, a já sě bohu moďi... K ňemužto ciesař vecě:

,,Rozumě'ii aouie we; hti, jež mně chceš též učiniti,iakos chrámu a mýmbohóm

učinil... K ňemužto svatý Jiří vecě: ,,Tvoii bohové, jiŽto sami sobě pomoci nemo-

hú, kak tobě pomoci moci budú?.. Z toho sě ciesař velmi rozhněvav, k svéj ciesařo-

so véivecě: ,,Privě mi sě smrti rovná, vida, ano mě tento člověk přěmáhá... K ňemuž-

to ona vecě: ,,Násilníku nemilosti! Azda jsem iá často neřiekala: 'Nepřěkažěj

křeséanóm, nechai jich s pokojem, nebo bóh iich praqý po nich stojí.. A to věz,

ežé já chci křesťankú býti.;. Tomu sě ciesař velmi podiviv vecě: ,,JiŽ jávizi,ežiezte.

Ty jsi s pravé viery táte .ut.iota... A inhed ji kázal za vrkočě oběsiec bičovati.

ai A.když ji tak tepielhu, vzezřěvši na svatého Jiřie vecě: ,,É' světlosti spravehá,

muži boží, kam má dušě pójde, a iá isem ješče nekřstěná?.. K niežto svaý Jiří

vecě: ,,Neboj sě, dcerko milá, wé krve prolitie jest tobě za křščenie... V tu hodinu

I
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tak visieci, nríbožně v nebesa vezřěvši bohu sě poručila a inhed duši pustila. A po
tom na zaitťte kázalciesař svatého Jiřie koňmi po všem městu vláčiti a potom hla.
vu stieti. Tehda svaqý Jiří kbožnú moďitvrr učinil, za to prosě, aby,ktož by kdy ieho
umučenie pamatoval, ač by poprosil, aby ieho hosporlin milostívě uslyšal. V tu
hodinu hlas z nebes přišela řka: ,,Cos prosil, na toms uslyšán.(. V tu dobu jemu
hlava sťata a ta svaťá dušě do nebes vzata. Zatiem Dacianus, kdý sě za sě na své
sieni odad vrátil, přišed oheň z nebes jeho i s sluhami spálil.

To sě také v jedněch starých knihrích píše, ež když jedněch časuov mocně|šie
křesťany sebravše chtiec Jeruzalema na pohaniech dobyti vojensky táhniechu,
zjěvil sě iednomu svatému knězi jeden nádobný mládenec a řka: ,,Vězte to, ež
svaý Jiří iest této vojsky vódcě. Protož něco svaqých jeho kostí s sebú vezmúce,
a onť s vámi rád ostan'e... A kryž křesťané Jeruzalemské město oblehše počěchu
sílně dobývati a pohani velmi sě ostÍažítě brániti, tak ež nikte nesměl po řebří na
měsckú zed vstupiti, tehda svaý Jiří zjěvíl sě v odění bielé barvy povlečenú črve-
ným křížem znamerrán, ponúkajě křesťanóv, aby za ním bezpečně po řebří lezli.
Jehožto oni uposlúchavše města jsú dobylí a všěcky isú pohany zbiti.

L z olasti z kraje, ze země3 Kapadocia římská provincie v jihových. Malé Asii - 2
starostztie správu - 3 přěd nírnžto přeď kterýmžto - 6 sě ozkolupě zdvihnuv se; smtdatlm
duchem pácbnoucím dechem; pooětřie vzduch _ 7 zatnútieše kalil, kazil; proňežto proěež, a
proto-7-8 doě otlci (duáú) dvě ovce- l0 došlo sěsta|o se; krcÍloonaktálovská dceta_L3 nesende
nezah1m'e _ L4 nalezl ustanovil; seš/y zahynuly _ L5 dci dceta; uznatnenav zpozotovav'
poznav; ežže_L6rcba;učiniučin1m_17 jsansěna&il doďal jsem; slulútněslavněizamuž
dal ptovda|; na hodech na svatební hostině _ L8 odpuščnie bróti |otlčiti se _ 20 zazřěl uvtďě|,
spaďil; nódobnd sličná' krásná _ 2L ndhle rychle _ 23 ano a, zatlm co _ 24 jež že _ 25 jeliž aŽ
kdyŽ, aŽ _ 26 pořód po pořádku - 27 v jmě ve jménu; nettihl toho dořéci, až sotva to dořekl;
sě ayklopil vyvalil se, vyřttil *, - 29 podorh (k boii) založiv; hnal tttoěil; prohnal ptobod| _ 30
azra uwhni,vhoď_3L pitom! vykrmený,krotký _32 ÍIiimášeutJka|;ponuklpobld|_36uradhl
sá poraďv se - 37 čtoeřie oěci čtveré věci _ 38 o cěrekzli o kostel _ 39 pomněI vzpomínal, pa-
matoval

44 rytieřský stazs 1lotup.izl pohrdnuv ryÚřským stavem; hrojě střihu_ 45 ozem vzav _ 49
opak rucě sziežíc s rukama dozadu svázaným a _ 5| klikami |táky; mecíc metajfuce _ 52 přěoslao-
nlm přes|avnÝm _ 53 jakž takže, že _ 55 zbýoati zbavovati se - 56 ačť jest|ůe _ 60 nožiezl
nožtt; neuoadilo neuškoďlo _ 66 ulyz sě usmáv se _ 68 postúpdri ustoupiti, povoliti; za to jmajě
pokládaie (to za pravdu) - 70 na to přihlédaaž na tu podívanou.15 dopustil zpttsobt|_17 rozu-
měji tozumtm _ 79 k ciesařozlj k cÍsďovně _ 8L azda zdalipak - 82 po nich stoji stojí za nimi,
chrání je _84 za orkočě za (zap|etené) vlasy_ 85 ozezřěxši vzhlédnuvši; spraÚeln(i spraved-
livá _ 87 křščenie křest - 90 kbožnú nábožnou _ 93 za sě zpět

97 nádobný bezký, sličný - |00 nikte nikdoi nesměl neodvážil sq po řebří po žebříku -
Lol o odění ve zbroji _ |o2 bezpečná bez starosti _ |03 uposlúchaoše uposlechnuvše

(ŽIvoT PRoKoPÚv)

Byl v českéj zemí jeden opat' iemužto jmě bylo Prokop,iehož svaty Kviríllus
biskup slovenskému písmu naučil. Najprvé byl světský kněz všíe cti plnn příklada
přěsvatého, života přěčistého.V jedny časy počě mysliti, kterým by činem,od zlého
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svěa odstúpě' přivinul sě k svému milému hospoc|inu Jezukristu; jakožto jest
l i učinil. ode všeho svého sbožie i od přátel přirozených i dobyých sě vzďílil, na

púšči zašel a tu v jednéj jěskyni mnoho časóv bohu služě přěbyval, v niejžto jěskyni
tisíc ďíblóv tajně přěbýváše. A ta jěskyně od Kúřimě města za dvě maléj míli vzdáE
nad řěkú Sázavú bieše.Ajež'jakžto svaté čtenie ppví:,,Světlo na sviecen vstavené
své světlosti nemóž skrýti,.. takéž tohoto svatého otcě svatost divným božím osvie-

to cením po všěch krajích sě pronesla. Poěěchu k ňemu lidie rozliční choditi na púšči,
jeho sě modliwě porúčějíc a od ňeho rozličné utěšenie duši přijímajíc, nebo bieše
muž přěsvaý všeho milosrdie plný' v svatéi múdrosti "''ameniÚ, řěči i vezřěnie
pokorného, v rúšě, v krmi i u pití přěskrovn;ý' pravé viery naučitel přěsnažný. Jeho
promluvenie duch svaqý hřiešným oslazováše, protož mnozí jeho rádi poslúchají-

15 ce, na své hřiechy vzdýchajíce, s pláčem sě jich kajíce, domuov sě od ňeho Waco.
váchu. To také svaqý Prokop v uobyčěji jmějieše, ež to, což svýma věrnýma ruka-
ma lydělal, kopajě' sějě, Žně, tiem tak milosrdně chudé krmil, jakti by přěd sebú
Jezukrista viděl. odevšad k ňemu běžiechu rozliční lidie' žádajíc s ním na púšči
ostati a poďé jeho svatého příklada bohu slúžiti.

20 Tehda ducha svatého ponučením jal sě dělati kostela na čest bohu a světiei
hálovně a svatému Janu, krstiteli božiemu. A tu přijal k sobě několiko bratruov
corého života, svadch nravóv, s nimižto sě v svatého ducha vuoli sjedrrav přijal
aákon svatého Benedikta. A tak byďe v svéj pokořě s nimi, za najmenšieho z nich
sě jmějieše. Co jest tu hospodin skrzěň divóv ukázal, toho by ruka lidská všeho

zi popsati nestatčila' avšakž tuto některé poviemy.
Čte sě tak o ieho svatéi milosti, ež když poďé obyčěiě římského kostela mezi

velikú nocí a mezi božím na nebe vstúpením sbožní lidie tři dny sě postiece po kří.
žích chodie všě svaté vz,ýlajice, jich sě milosti moďéce, aby ráčili hospodina za ně
prositi, bieše jeden člověk bohobojný jemuŽto jmě Menno bieše' přišed na břěh

r Sázavyžádáše sě přěs řěku nanu stranu přěvésti, chtě u svatého Prokopa na božiej
službě b1ýti a s svat]lm Prokopem po křížích choditi. Ale jež nanéj straně lodí bieše'
přievoza mieti nemožieše a protož sobě velmi stýskaše' A když tak na břězě stojě
mysléše, vida nanéj straně lodí u kola věziece, počě s velikým vzdýchaním tepa
sě u prsí bohu modliti a řka:,,Ó přěvšemohúcí hospodine, jenžtos skrzě svého sva.

ls tého sluhu Prokopa veliké divy světu ukázal, skrzě ňežtos mnohé hřiešné k vieřě
i k nríboženstw zažeh|, wé svaté milosti proši, rač mě hřiešného uslyšěti, aby onano
loď ke mně na sí stranu přěplula. Pro mého náboženswie žádost nevzdaluj mne,
milý hospodine, od dnešnie služby svaté, učiň úěastna dnešní den mě svatého Pro.
kopa moďitev pro wého svatého jmene čest i chválu... Netaže těch slov dořéci'

lo až velikú ručestí loď i s sochorem, u ňehož vězieše, k ňemu připlula. Na niežto sě
přěs řěku přěvez, na božiej sluŽbě' jakžto žádal byl' po křížích s svatým Prokopem
chodil. Potom počě svatému Prokopu, jakž sě mu přihodilo, vše praviti. K ňemuž
svaý Prokop vecě: ,,Nemni, syniáčku, byt tu milost hospodin s tebú pro mě neduo-
stojného učinil, ale pro wé nábožnéviery potwzenie to j'tobě králnebeskýukázal...

45 Těch časuov také byljeden člověk, v ňemžto zlý duch bieše, přiveden k svaté.
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mu Prokopu, zda|s' by mu svad Prokop pomohl. Tehda dábel vzvola a řka: ,,Co
já tobě čini, Prokope? Proč mě odtadto honíš?.. To řek dábel i počě tiem člověkem
hrozuě lomoziti. Tehda Svatý Prokop tomu člověku postiti sě přikázal; poručiv ho
iednomu bratru i ial sě také svaý Prokop sám zaň postiti a velikémoďitvyčiniti.
Po témdni počě nad ním svaty Prokop zaklínanie podlé obyčějě čísti. Vyletě z toho
člověka čert v črného ptíka postavě i sěde na kostelniej střěšě. V tu dobu svad
Prokop na moďiťyu sě odda a ten ptáček inhed na zemi sě svaliv, na čtvero sě rozra.
ziv i zmisa; a ten člověk by viec ďábla prázden.

Jedněch časóv také slyšěni jsú hlasi ďáblovi volajíc a řkúc: ''Běda! Běda!
I co tento muž nepraqi a nemilostiqý byďí v jěskyni v tejto, již toho déle trpěti
nemuoŽem, ale zdvihnúce sě se vším tovařisťvem' byďmyž na púšči' jiejžto
Lobek dějí. Tuť nám tento ani jiný žádlý viec nepřěkazi,kdyŽ nám tento Prokop
bydliti tuto nedá... - Často také k ňemu rozliční lidie nemocní přicháziechu, jěžto
uzdravováše. A jim pílně přikazujě, aby nepronášěli, neb sě světské chvály snažně
střěžieše, avšak sě to všěch tajiti nemožieše. Jednú iedni lidie k českému kniežěti'
jemužto Břětislav ďechu, přistúpivše jemu pověděchu o svatého otcě Prokopa
svatosti. To kniežě s sv}lnď zemany radostně uslyšav, přijěv k ňemu, jeho svatéj
modlitvě snažně sě poručii a s srnými sě stařěišími uradiv, svatého Prokopa v tom
v jeho klášterci opatem učinil a to zádušie rozličnými almužnami nadal, jemužto
sě rozlíčně Svatý Prokop, nechtě sě v to uvázat.i, bránieše a řka: ,,Ten, jenžto všěcka
tajemswie srdec vie, toho sobě na svědečstvie vzývaji' jež nejsem duostojen jinými
vlásti; to dobřě mé sprostenswie ukazuje... Tehda ho kniežě se svými stařějšími
s velikú prosbú nadstúpi' tak jež jako bezděky přijieti opatstvie musil.

Kak jest tu vládl ducha svatého naučením, o tom sě takto píše: ež byl všie po-
kory plný' nikdá sě pro ničse tak nezamútil, by sě nad sqimi mlazšími kda přieliš
řěčí unáhlil' pro ňežto jeho viece všěcka bratřie u bozě milováchu, než sě jeho jako
starosťy bojiechu. To jeho svaty obyčěj bieše, ež někdy zěvně, někdy oblášče sw
bratříci milosrdně u bozě napomínáše a řka: ,,Bratříce milá' boha milujte, snažně
jemu služte, neb vaše zde krátké poslúženie dá vám v nebesiech věčné kralovánie...
A tak svuoj svatý život veda, slovem svatým, příkladem liď učě, až i k smrti sě
přiblížil. Tu jest skrzě zěvenie ducha Svatého své skončenie přěvěděv' pozvav
k sobě bohobojného člověka, synovcě svého, jemužto Vít řekli' a druhého sobě
milého u bozě syna Emerana, zěvil jima a řka: ,,Syny má milá, jěšto sem věrně v du.
chovenství přěd sebú vzchoval, vězta to, ež třetí den s tiemto sě světem rozlúči.
Bohu vás porúčěji' ale v tom smysl váš vystřiehaji, abyšte to věděli a opatrně u po.
kořě sě držěli, neb vás má nadjíti veliká nenávist od zlých lidí. Budete lryhnáni
do jiných vlastí a tam šest let přěbýati budete a toto vaše bydlišče naše knieŽě
poddá lidem cizím. Ale rry, mé milé dietky, v tom protivenství nerozpakujte sě,
u vieřě wrdě stójte, svú bratří u bozě těšte, boha vždy chvalte, kdyŽ várn dobřě
bude, bohu děkujte, kdyz sě vám zle povede, pokorně pro milý buoh trpte, neb
ta hodina příde, v nížto vás hospodin utěší. A po šesti letech slituje sě nad vámi
hospoďn, navrátí vás v ýž pokoj u vaše byďišče a vás nad vašimi protivníky po.
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1 T*d" diíbel vzvola a řka: ,,CoTo řek diíbel i počě tiem člověkem
rě$ nostiti sě přikázal; poručiv hozan postiti a veliké moďiťry činiti.e poďé obyčějě čísti. Vyletě z tohoKostelniei sďěšě. V tu dobu svaýazemi sě svaliv, na čťvero sě rozra-

ovi volaiíc a řkúq ,,Běda! Běda!
o*y'-u tejto' již toho déle trpěti
IiT": blfuyž na púšči, jieiž,;
1Tj:o'u když nám tento Prokop
rt&e nemocní přichríziechu, jěžto
s:u.' neb sě světské chvály snažně
l}.':F tiďe k českému'kniežěti,
l3Ťou':-,u:tého otcě Prokopa
tYsav,,přijěv k.ňemu, jeho svatej
:'yď} svatého Prokopa v toÍn
nyru almužnami nadal, jemužto
|.ánieše a řka: ,,Ten, jenzto všěcka

r'l ':ž 1ejsem duostojen jinými
b ho kniežě se svými stařějš-ími
Fet opatsťvie musil.

lT:ě t1kt9eíše: ež byl všie po.
ť*:'y.i mlazšÍmi taa priets
po"zě,milováchu, než sě jeho jako
Detdy zěvně, někdy oblášče svú
tfÍce milá, boha milujte, snažně
|l nebesiech věčné kralovánie...
ptaoem lidi učě, až i k smrti sě
ré sko-nčenie přěvěděv, pozvav
Ežto Vít řekii, a druhého sobě
řmá milá,iěšto Sem věrně v du.
p s tiemto sě světem rozlúči.

loTŠ.:..: věděli a opatrně u po-
[o0 

zlÝch liď. Budete uyhoá"i
poto vaše byďišče naše kniežě

l Protivenství nerozpakujte sě,
pdy chvalte, když vám dobřě

FiP.o milý buoh trpte, neb
pu tetech slituje sě nad vámi
|vás nad vašimi protivníky po.

nstí. Tak ty časy mají přěiíti' ežkďyž kniežě milostivy Břětislav umře, po ňem bude
v zemi kniežě Spytigneus, jenž vás bude nenáviděti, a když ten umře Spytigneus,

s0 miesto ňeho Vratislav kniežě v Čechách bude. Tohoé buoh sqým duchem osvietí,
ve všiej báznl i v dobrotě, tenť vás u vaše bydlišče zasě nawátí a tu sě vrátiece
s pomocí milého Jezukrisa viec pokoj mieti budete... A když jim to vše propovědě,
nazajtřie vnide k ňemu jeden sirotek chudý' jehož svatý Prokop bieše pro buoh

ýden krmil. Bera odpuščenie od otcě svatého chtě sě domuov vrátiti; k ňemužto
r svaý Prokop promluvi a řka: ,'Synu milý, nemámé n5mie co dáti, ale pobuď do zaj-

třie, tué mé skončenie příde bohem již zpósobené, a iakž brzo skončěji' tak tobě
bude má suknicě ďána... A když zajtÍie přijide' nešporní a kompletď hoďnu do.
konav, kakžkolivěk již duši sbieráše, bohu sě moďe ďáblu bránieše. okolo ňeho
jeho bratřícě plačíc stáchu. Tu je hospodinu poručiv i skončal. To sě dálo ot bo-

tm žieho narozenie po tisíci padesát třetieho iéta. K jeho pochování přijěl Severus,
bískup pražsky, jenžto jeho svaté tělo se ctí pochoval v kostele u svaté královnn
jenž bieše svaty otec za|ož1l. V tu hodinu, kdyŽto ieho svaté tělo pochováváchu,
voláše jeden slepý a řka: ,,Ó svaqi otče, ó milostiqi Prokope, tvá svatost se mnohými
svú milost ukázala jest skrzě tvri svatú prosbu ke milému hospodinu. Smiluj sě také

loi nade mnú, nemóž-li déle,ale asa tak dlúho' jakžto wého pochovávanie svatá sě služba
prodlí, abych dotad viděti mohl... A jakž to brzo propovědě, tak prozřěla tak ďúho
světle viděl, až svatého Prokopa tělo pochovali. Po těch časiech po svatého Proko.
pa pochování sezřěvše sě bratřie u přísném duchovenství, Víta, synovcě svatého
Prokopa, opatem volichu. Jenžto počě poďé boha příkladem svatého otcě Pro-

tto kopa duchovenstvie qíšiti' beďívě s múdrostí čest i kazeň ploditi.
V ty časy dobrotivé kniežě české Břětislav umřěl, po ňem Spytigueus v Če.

chách kniežětem byl. Za ňehožto sě přědřečené proročswie svatého Prokopa ko.
nalo tiemto činem, ež nepřietel všěch věrných dúš, ďábel, zlých jazykóv závistivú
řěč přěd knězě Spytignea proti Vítovi opatovi přinesl. Tu sočbu Sp1tigueus usly-
šav, počě Víta opata nenráviděti. To uznamenav Vít opat' s bohobojnú.bratří sě
vzdvih i bral sě do iiné vlasti. Tu znamenajte, králi i kniežata, co ávist ztého v roz-
ličných sbořiech činí. Ten hřiech ávist pravdy netrpí, a čehož sám jmieti nemóže,
toho na všěch zlostí postíhá. Ač který opat neb starosta chce v svém sbořě čest
a duchovenstvie ploditi, musí od svych mlazších proti sobě mnoho křivých řěčí
trpěti. Proto ne vždy slušie všěm řěčem věřiti. Když kniežě Spytigneus vzvědě,
ež Vít opat s tovařistvem pryč zašel, Němcě jednoho nešvarného opatem učinil
miesto Víta. A když ten Němec v uopatstvie sě uvázal, prvú noc na jitřní vstav'
uzřěl, ano svaý otec Prokop u jedněch dřví stojí. Podepřěv sě i promluvi k uopatu
Němci a řka: ,,od koho ty, Něrnče, zde moc máš vlásti? Co zde činíš? K tomu opat
Němec odpovědě: ,,Mocná ruka kniežěcie tu mi moc dala, abych tiemto klášterem'
donidž sem žív, vládl... Svatý Frokop k ňemu vecě: ,,Náhle ucti sě a beř sě preč, do.
kad hanby nedojdeš. Pakli toho neučiníš, věz to, žeť pomsta božie na tě příde... A to
řek i zmisa. To viděnie Něrnec opat za obludu přijem počě na to nic netbati. Potom
čtvrtú noc opat Němec k jitřní jdieše; ukáza sě mu opět svatý Prokop a řka: ,'Něm.

l t {
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če, proč si mé řěči nepřijal, a já tě přieznívě napomenul. Věz to, ežť sem já synóm
mým duchovním u hospoďna uprosil tohoto kláštera bydlišče, ale ne tobě,
Němče, jenžto si tuto neprávě všel. Ač tě kniežě tu moc dal, ale jáé ji tobě odjímaii
a zapoviedaji po dnešní den... A to řek svatý Prokop i počě opata berlú bíti prudcě.
Tehda opat nic nemeškajě, ke kniežěti s brzkostí přijěv i počě praviti, kak by sě
mu přihodilo. To kniežě uslyšav u velikém obdivě sě užasl, ale ež v srdci zlost začal
bieše, té až do své smrti neostal. A když poďé tohoto světa běhu kniežě Spytigneus
umřěl,po ňemVratislavv Čecháchvévodú byl,kniežě bohobojný,pravedlnývšiecti
plný. A když brzy službu snažně milováše, nad jiné kláštery klášter svatého Pro.
kopa na paměti jmějieše. Vzvěděv, ež Vít opat v Uhřiech bieše, své posly poň a po
jeho bratříci poslal, aby sě zasě do svého kláštera wátili. Tu sě wátivše kniežětem
ctně do kláštera uvedeni,a což sú dřéve nedostatkóvtrpěli'to sú skrzě svatéhoPro-
kopa prosbu všeho dobrého dosti potom jměli, bohu mnoho časóv slúžili a jeho
milosti sě dostali, s nímž přěbyvají na věky věkóm amen.

L Kairillus Cyril - 2 sloaenskému slovanskému _ 5 od přátel přirozených i dobytých od
příbuzných (pokrevných) a přátel _7 za dzsě maléj míli z;zddli ve vzdálenosti slabých dvou
mil _ 8-9 Szlětlo na sziecen pstazsené . . . poďe Mat. 5,15 - 10 pronesla sá rozšířila se _ || poru.
čějic sě modlitaě oďevzdávaiíce se do ochrany modlitby _ L2 milosrdie milosrdenství,, oezřěnie
vzhledu _ |5 aracoucichu sě vraceLi se - L6 ež že

20 ponučením vnuknutím; dělati kostela stavěti kostel _ 20-2l stlětiej królozlně Parr;rě
Marii _ 23 ztikon řeholi _ 25 nestatčila nestačila

26 ež že _ 27 mezi aelikú nocí mezi velikonocemi _27-28 po křižich chodiekonaj1kšižovotl
cestu, pobožnost křížové cesty - 30 nanu na onu, na druhou _ 3L nanéj na oné - 33 tlězieu
přivázanou -34 u prsí v prsa _ 36 k nriboženstzliknábožnév1řei onano loditamtaloď-37sí
tuto _ 39 netaže těch sloa dořéci' až sotva dopověděl tato slova - 40 ručesti rychlost|; aězieše
byla připevněna_44 roj'to jest

48 lomoziti lomcovati; poručizs svěřiv _ 50 po témdni po týdnu - 5| o črného puika
pastaoě v podobě černého ptáka _ 53 zmisa zmizelr

56 bydlmyž bydleme - 59 nepronrišěli neprozrazovati_ 61 Břětislaz (vládl v letech 1034 až
1055) - 63 s sta:řějšimi s rádci _ 64 ztidušie záduší, majetek na udrŽování kostela _ 67 sprosten.
slzle prostota _ 68 nadstúpi doléhal, naléhal; bezděky proti vůli

7o mlazšími podřízenými - 7| bratřie bratří _ 72 starosty představeného; zěaně zievně,
veřejně; obldšče zvlášé, odděleně, tajně, v skrytu _73 saú bratříci své bratří _76 přět:ěděa
předem zvěděv _ 78 syny md mild (duál) synové mo|i milí _ 79 zlzchozsal lrycbova|; oězta
(duál) vězte _ 80 smysl ťozum _ 8L nadjíti nadejíti, potkati _ 83 nerozpakujte sě nezoufeite,
neztrácejte naději * 89 Spytigneu.s Spytihněv (vládl v letech 1055-106l) - 90 Vratislao
(vláď v letech 10ó1-|092) - 92 propoaědě pověděl - 93 nazajtřia druhý den; anide vešel.
94 bera odpuščenie louče se - 96 skončenie smrt,i jakž brzo jakmi|e; skončěji skončím, zemru
_97 nešporni a komple,tní hodinu mod|itby, rrrčené pro podvečerní a večernÍ dobu - l00 Seoerils
Šebíi biskup praŽskn který byl nakloněn slovanské bohoslužbě _ Io2 sz;atý orec t. j. Prokop -
|o5 asa aspoň - Lo6 prodli sd bude trvatii prozřěl prohlédl, nabyl zraku _ I08 sezřěgše sě
přihlédnuvše (vzájemně) ki duchozsenství náboŽnost - Lo9 jenžto a ten _ I|o zlýšiti povznášeti

LL2 přědřečend předpověděné - 113 tiernto činem tímto způsobem; dúš duší - 114 sočóo
osočování _ I|5 uznamenao zpozoÍovav - 116 bral sě do jiné ziasti do Uher (v. níže o povo.
lání Víta Vratislavem zpět do Čech) - |l8 zlostí postihti zlými slovy postihuie _ l2L nešaar.
ad}o ošklivého
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Žrvor KRIsTA PÁNA

Tento spis podává vylíčení života Kristova hlavně podle vypravování evangelií,
přechází však některými texty apokryfními a poďe vzoru latins\ich Meďtací o životě
fuistově, sepsaných neznámým františkánem v Italii koncem 13. století, v úvahy vy-
zývajicí čtenáře k prožívání a napodobení života spasitelova. Některé partie se shodují
doslovně s Passionálem; z toho, jakož i z celkové shody jazyka a slohu nutno soudit,
že autor obou těchto spisů je týž. Byl to dominikán žijící v době Karla IV. Ačkoli skládal
svá díla nepochybně především pro poďebu kazatelskou, měl přitom na mysli i šlechtic.
kou vrstvu tehdeiší naší společnosti' kteÍá poďe jeho mínění pro světská zaneprázdnění
ráda zapomíná na Boha. Vynikaiící slohové a jazykové vlastnosti obou děl působily patrně

ýnamně na další rozvoi české prózy. Autor dovedl napodobit rozsáhlá latinská souvětí,
v nichž participiální věty přívlastkové blíže určují podmět, a často i rýmovanou prózu
sých vzorů. Nepřidržuje se však otrocky slovního výrazu přeďohn mění nepřímou řeč
v přímou a naopak často klade výnzné konkretní české obraty za latinská abstrakta.

První naše ukázka je vzata z líčení útěku Kristooa do Eglpta, jež je pod vlivem
apokryfů a Meďtací; text o větie Ttojici je společný Živou Krista Pána a Passionálu.

o PoSTÚPENÍ JEŽÍŠovu Do EJIPTA

Potom přěbyvši matka božie u svaté Alžběty několiko dní, odtad sě s děéátkem
a s svatým ozěpem povzdvihše, do města Nazareta sě wátišta, toho nevědúce,
ež král Herodes toho činu hledá, kak by mohl to svaté děťátko zahubiti. Tehda
nocí zěvil sě anděl svatému ozěpovi ve sně' iakžto píše svaý Matěi evanjelista,
vystřiehaje jeho a řka: ,,Vezma děťátko a matku jeho, uteciŽ do Eiipta' neb Hero.
des toho hledrí, aby to svaté dietě zahubil... Z toho sě snu svatý ozěp probrav'
inhed sě vzchopil a šed tu, kdež matka božie otpočíváše, ji ubudiv toho viděnie
sen jie! pověděl. To matka božie uslyšěvši, velmi sě za své děťátko užasši, inhed sě
rzchopila svatého ozěpa ponúcějíc, abn kakžkoli tma a v noci bylo, s dietětem
pryč běžěti pospiešili.

Tu móž |,aždý pomysliti, kak jest to žalostivé bylo' když matka božie tíšě
k děťátku Ježíšovi přistúpivši, povzdvihši jeho znenáhla, ano spí, musila s ním v noci
pryč jíti. Na tom nrím všěm jest příklad ostaven' kak sě ním jest u protivenství,
i když sě nám dobřě vede, imieti. Ai toé, když sě syn boží narodil, veliká sě čest
jemu zpievaním slavným ote všie říšě nebeské dríla, a tu sě jemu pastyři mqdlili
jakžto pravému bohu. A potom osmý den obřězán poďé Starého ziíkona iakŽto
každý hřiešný. Potom po některych dnech třie svatí králi přišedše, s velikú ctí
přěd ním poklekše, drahé dary jemu ofěrovali a jemu sě lako pravému bohu po.
modlili. A když odtad pryč šli, ostalo děéátko Ježíš mezi volkem a oslíkem iako jiné
chudé ďetě pláčě. Potom v chrrímě bohu otci byl obětován, z něhožto jest byla
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matcě božiej radost i veselé: a tuto jtž ve|i anděl s ním utéci do Ejipta. A když to
sbožný člověk všecko sznamená,jtž bude uměti, kak sě má na všěch sqfch věcech
jmieti: když sě iemu dobřě povede, tiem nepýchati, a když zle, v tom sě bude
nerozpakovati, ale vždy bohu děkovati a ot jeho svaté milosti utěšenie čakati.

Znamenaj, kak jest to bylo žalostivé, ež matka božie jsúci mlaďchná nemohla
dobřě choďti, a svatému ozěpovi pro Starost těžko bylo jíti, a to děťátko, ješto
sta jmčla nésti, jedva jest bylo dvú měsiecí v stář: však jsta musila u velikéj
chudobě po neznámých cěstach do daleké cizie země iíti. A tu sobě příklad vezmí
veliké našeho spasitele pokory, ež moha sě dobřě svýrrn protivníkóm obrániti, ra.
dějí chtěl na čas přěd nimi postúpiti a do cizie země daleko sě přěstěžiti.

Jakžto ti' jimžto sú ty vlasti známy, pravie, cěsta z Nazareta do Ejipta jest
vzdal, což móž dobrý chodec za dvanádste dní přějíti. Ale jima jest bylo snad
cěsty se dva měsiecě. A šli jsú přěs tu púšči' přěs pusté lesy, a často hospody nena.
leznúc musili na poli do zajitřie ostati. A když do ejiptské země přišli, podlé dríwé-
ho proročstvie všěcky dáblové modly sě obořily. A tu do jednoho města, ješto slóve
Hermopolis, přišedše sprostný domek sobě najeli, a tu jako chuď lidé sedm let bydli.
li' nic jiného nejmajíce, lež což matka božie sqýma svaqima rukama šijíc a vazúc
vydělala' z toho jsú měli chudú potřěbu. A když byl Ježíš pět let v stář' sláše jeho
často matka svata do města po poselswí, an to s velikú pokorú všecko sdějieše;
jsa syn boha otcě přěnajvyššieho, nic sě tiem nestyděl. A často jako jiné děti chleba
u matky poprosě, ana by byla ráda dala, ale někda nejmějieše; proněžto jeho srdeč-
ně litujíc, rozlíčně jakž mohla jej těšila' a často také své částky pokrm sama utrpiec
svému milému synu zachovala, chtiec radějši jemu ďáti než sama požiti. A to vše
duchem svaqim bylo zpósobeno, aby jeho svaté božstvie chudým tělesenswím sě
zastieraje ďáblóm bylo zatajeno. Mohlo jest také b;ýti to, ež některé šlechetné panie,
vidúce matku boží u veliké| tichosti pokornu a v chudobě byďéc, posietáchu jí
rozličné potřěby iejie nedostatky znamenajíc, domovité potřěby, a ona pokorně
děkujíc přijímáše. A s druhé strany svatý ozěp, což svýma rukama sekyrú vydělal,
z toho sobě chudú potřěbu učiniesta. Na to slušie sbožnému křesťanu často sě
rozpomínati, neb taká pamět skúpost tupí, pýchu zahoní a k náboženství v svatéj
pokořě lidská srdcě k bohu zažehá skrzě milosrdné politovánie, co jest pro ny
milý Ježíš trpěl.

o  NAVRÁCENÍ JEŽÍŠ oYU Z EJIPTA Do ŽIDovsKÉ ZEMĚ

V tei chudobě tu pohostinu sedm let v Ejiptě bydlivše, jakžto píše svaty Matěj
evanjelista, zěvil sě svatému ozěpovi anděl a řka: ,,Vezma děéátko a matku jeho
jdiž do israhelské země, neb sú juŽ zemřeli ti, jižto sú děéátko zahubiti hledali...
To zěvenie Svatý ozěp ot anděla uznamenav' vzem děéátko a matku ieho, vrátil sě
do israhelské, točíš židovské země. A tak přišed, uslyšav, ano Syn krále Herodóv
jménem Archelaus v těch vlastech kraluje, bátr sě tam jíti. Tehda sě opět anděl
zěvila řka a přikazuje, aby šel do města Nazareta.

536

Tu slušie vědět
mohli je samotiež r
sedm let v stář byll
pěše jíti nemohlo. l
byl jeden bohobojn'
toho nebeského die
mohúcí! Kak si prc
skrzě wój svad du
mé mladosti...

A kdyŽ tak ma
iďechu, nalezli na .

život pro bóh na pi
přěs nižto sú přěšli t
v ďŽto jest svaý Ja
JeŽíš třidcěti let v s
když uzřěl svaty Jan,
obradovav, s pokorn
moďil. A tu otpočir
dené napili. A odtad
šedše, přibrali sě k s
přiieti. A odtad bral
přietelé matky božie'
li byďéc a toho ďet
v tom městě Nazare
kotlíkem vody načieI
nejmějieše.

A od toho mies
nrídste let v sťář, nic l
tě. Kromě iedny knil
nechtěl, neb sú o nic,

Nadpis: o postúpe
z působu_4píšen - : a t y
hakžkoli jakkoli, ačkoli

L4 aj toť hle. 18 o
děú - 23 jmieti sě chovz
kooati nebude ztráceti

25 mladichná m|ad
- 30 postúpiti utéci; př2

3L ulasti kraie - 3:
měsíce, asi dva měsíce;
Egyptě; najeli naja|i _ 1
_ 39 sdějieše konal _ 42

ii... ó"ornm:iié 1otŤéb3

35



i:Ši 
utéci do Ejipta. A když to

lf:', Tí l'všěch svých 'ě;.J'!latt,, a.-kdvž zle, v tom sě budesvaté milosti utěšenie čakati.
:ka božie. jsúci mlaďchná nemohla
l'k:"b'! 

jíti, a to děťátko, ješio
: 
'tř:, 

Yš'k jsta musila u velikéj'j{iiti. A tu sobě příklad ,,,Áie svym. protivníkóm obrániti, ra.:mě daleko sě přěstěžiti.
'.i-y." Nazareta do Ejipa jest
|iuť| Ále jima jest bylo snad
!l-'l.'':v, a často irospoay nena-:ltptské.země přisti, poote drírmé.r ru oo , ednoho města, ješto slóvetu jako chuďfidé..dít.. bya1-
i:":y* rrrkama šijíc a vazúc
T]''.Š 

pět let v stář, sláše jeho
'Y'.Ti pokorú všecko sdějieše;1ěl. Ačasto jako jiné děti chleba'e]TeleŠ.e; proněžto jeho srdeč-
111Ť'Tv pokrm sama utrpiec
Ío. oď sama požiti. A to vše
|z.swte- chydÝm těIesenstvím sět.|o 

;z. $!teré šIechetné panie,
11}.Ť|u 9lďéc, posieláchu iitovtte potřěby, a ona pokorně

.s!ry rutuma sekyrri'vyaelat,
: sbožnému křeséanu často sě
l1-.,:. o náboženství v svatéi
c politovrínie, co jest pro ny

) ŽIDovsKÉ zF,uĚ,

l}p*::ríše svaý Matějyezma, děťátko a matku jeho
|u, deťá*o zahubiti hledali...
yt*o a matku jeho, wátil sě
Pl:..oo sJrn lcále Herodóv
n ;fti. Tehda sě opět anděl

60 Tu slušie věděti' ež do Ejipta s děťátkem jdúce snáze bylo, ež malé bylo ďetě,
mohli je samotiež nésti. Ale do své sě země z Ejipta wacijíc, svaté děťátko, když
sedm let v stář bylo, těžko bylo samotieŽ nésti, a také tak mládo bylo, ež daleko
pěše jíti nemohlo. Ale tak jest v domnění poďé jednoho znamenitého zěvenie' eŽ
byl jeden bohobojný mtů,jenŽ vláščím srdcem to děťátko miloval; proněžto lituje

os toho nebeského dietěte, svého jemu oslíka poŽičil. Ó přěmilé dietě! Ó králi vše-
mohúcí! Kak si pro ny hřiešné mnoho pracoval! Proněžto dobřě o tobě David
skrzě tvój svaty duch miesto tebe řekt ,,Chudý sem já a u pracovitém ďele ot
mé mladosti...

A když tak matka božie a svatý ozěp s svaqfm děéátkem přěs velkú púšči
zo jdiechu, naiezli na púšči svatého Jana Krstitele, an již v svéj mladosti strastný

život pro bóh na púšči vede. A chtie tomu jedni mistři, ež jest to ta púščě byla,
přěs nižto sú přěšli synové israhelščí jdúce z Ejipta. A odtad iest bliz řěka Jordrán'
v nížto jest svaqý Jan krstil lidi' jižto k němu na púšč přicházěli. A potom když
Ježíš třidcěti let v stář byl, v tejž řěcě pokrstil samého Jezukrista. Na tej púšči

zs když uzřěl svaty Jan, ano matka božie a svaqý Josef s svat'.ýrn dietětem jdú, velmi sě
obradovav, s pokorným srdcem přěd Jezukristem pa.lna, iemu sě spen rucě po.
modlil. A tu otpočinuvše syrového nevařeného zelícě pojeďi a na to sě vody stu.
dené napili. A odad vstavše, tu svatého Jana ostavivše, přěs tu řěku Jordán přě-
šedše' přibrali sě k světie Alžbětě, k svatého Jana mateři a tu sú přěsrdečně míle

to přijeti. A odtad bra[ sě do města Nazareta. Tu sě k nim sebrali sestry i rozliční
přietelé matky božie, milé iim vítanie dávajíc a jich sě zdravíradujíc. TuŽ jsú i osta-
li byďéc a toho dietěte snažně chovajíc pět let. A ješče i dnes ukazují pútníkóm
v tom městě Nazaretě iednu studnici, z niežto s1n boží ležíš za svého dětinswa
kotlíkem vody načieraje svéj matcě nosil, a to pokorně činil, neb ona jiného sluhy

ss nejmějieše.
A od toho miesta wácenie Jezukrista z Ejipta do Nazareta až byl Ježíš dva-

nrádste let v stiíř, nic sě nečte ani píše, co jest těch pět let činilJeŽíš byďe v Nazare-
tě. Kromě jedny knihy jsú' ješto slovú o dětinstvě našeho spasitele; těch sem psáti
nechtěl, neb sú o nich svatí mistři nic nepsali ani potwďli.

Nadpis: o postúpení o útěku _ 2 ozěp Josef; sě zlrdtišta (duál) wátili se _ 3 ež že1, činu
zpúsobu _ 4 píše soatý Matěj Mat. 2,L3 - 8 užasši sě uleknuvši se - 9 ponúcějíc pobízejic;
hakžkoli jakkoli, ačkoli

|4 aj toť b'(e_ 18 ofěrozlali obětova|t_2o pldčěplač1c-22 sznamenáuvédomí si; umětivě-
déti _ 23 jmieti sě chovati se, počínati sii nepýchati nestávati se pyšným _ 24 sě bude nerozpa-
koaati nebuďe ntáceti odvahu

25 mladichnd mlaďčká _ 27 sta jměIa (duá|) měli; zl sttiř staté3 jsta musila (duál) musili
- 30 postúpiti utéci; přěstěžiti sě přěstěhovati se

3I zslasti kraje - 32 ozdtil ďouhá; iima (útál.) iim (dvěma) _ 33 se daa měsiecě na dva
měsíce, asi dva měsíce; hospoda útulek - 35 obořily sě zbořily se _ 36 Hermopolis v středním
Egyptě; najeli naja7i _ 37 aazúc pletouc - 38 chudú potřěbu skrovnou rrýžil'u; s/riše posílala _
_39 sdějieše konal _ 42 sama utpiec sama se vzdavši _46 bydléc žijic_46-47 posieláchu
jí'.. domoaité potřěby posílaly jí, vidouce rozličné nedostatky jejího živobytí, domácí

I
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potřeby _ 49 uěiniesta (duál) činili _ 50 pamět památka, pamatování; zahoni zabán! potlačuie
_ 5L pro zy pro nás

53 pohostinu v cizině; piše...Matěj Mat.2,20.56 azem vzav _57 točíš totiŽ -61 sa.
motiež v|astní silou (t. uvázané); aracijíc sá vracejíce se - 64 aldščí zv|áštni, vlastní _ 65 po-
žičil pnjčil _ 67 Daaid... řekl ze Ža|m,a LOB,22 a 128,L

72 bliz blízko-73 krstil křtil-76 spen sepjav_77 zelicě bylin, zeleniny _79 sllětie
svaté - 80 přijeti přijati_ 84 načieraje nabíraje - 88 O dětinstuě apokryfni evangelium Matou.
šovo (De pueritia Jesu)

TUTo sĚ ČTE o svĚTIE TRoJICI A o SvATÉir,r puŠĚ

Dávných mudlcóv jest pověděnie' ež nic bludnějšieho nenie' než tu drzost
v srdci jmieti' ktož chce všeho rozumem jieti, jehožto iŽádni rozumi obklíčiti nemo-
hú. o tom pravie všickni světí mistři, ež, coŽ jest o světie trojici psáno, to jest
vyšše všeho světa rozumu, aď o tom mohú příklaď přivozeni b1;iti, ani sě čím při.
rozeným móž dolíčiti, ani smysly ohraďti, jediné věrú s pmq''m srdcem v duši
schrániti. Neb ta přěvysoká ftoinost kak-li sě vsobětro|í,kak-lisěvsoběsjednává,
i kterým-li činem syn od otcě a duch od otcě a od syna pocházie, kakž kotivěk
o tom mistři píší' však o tom nikda nekonají, ale vždy divnie boží moci osavují,
to vždy u plavéi vieřě držiece' ež otec, syn, svaťy duch iest všejeden hospodin.
Avšakž dalekými činy pod pokrytým zievením rozličným skrzě rozličná podoben.
swie buoh otec světu ukázal, ež z té chvalné trojnosti duch svatý pocházie, jerržto

iakžto v svéj podstati božsky svú moc nese, tak ju milosrdně a rozlíčně světu uka.
zuje. To ukázanie rozlíčně sě množí podlé těch svatych jeho jmen, jimižto sě světu
skazuje, jakžto mluví svaqf Řehoř a řka: ,,Duše svaý ty jsi utěšitel, tys dar na|vyš.
šieho boha, tys živá tekúcie 51lr.lnig!' rys oheň horúcí, ty milost, ty duchovné po.
mazánie, tys dar svatych sedmi dárností, tys prst pravicě moci božie, tys jisté slí.
benie od otcě boha na svět seslané... A takž sě sbožným dušiem rozlíčně duch sva-
ty požíěie' jakžto praví svatý Pavel, ež jedněm duch svaty dar jest múdré řěči,
některým dar uměnie, některým u vieřě, některým u vykládaní rozumóv v jednom
témž duchu. A v tom dvój rozum běží: někde sě duch svatý ukazuje svěťu vidomě,
někdy nevidomě.

o nevidomém ukázaní praví svaý Jan ve čtení: ,,Duch svaty, kdež chce,
tu vdechne; a hlas jeho slyšíš, ale nevieš, odkad jde, kam-lié mieď... Protož právě
tak čir'í' jakožto o hromu místr pohanský píše, ež hrom že|ezo v nožniciech spáú
a nožďciem neuškoď, peniezě u měšci zejže a měšci nic neuvadi rúcho na člověcě
zkazi a člověku neuvaď. Taktéž divná moc ducha svatého čiru: že|ezného srdcě
hněmíky svým svatým ohněm s nepřátely smíří a je spolu u milostném přiebytku
ostaví; lakomé toho světa lidi svým svaým ohněm zle dobytého sbožie, střiebra,
ztata zbaví a je v utěšenéj cbudobě ostaví; na mnohých pyšných rúcho sqim sva-
qim ohněm spálí a je u velikéj pokořě světa skrotí.Tak byl svaqý Pavel apostol dřieve
proti vieřě Jezukristově nemilostivý, potom duchem svatým s bohem smířen jest
apostolvzvolen. Tak svad Matěj evanielista byl bohatec lakomý, potom duchem
svaým osviecen, všeho nechav, Jezukristu sě přikázal. Tak David prorok, někda
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::" :::y dar jest múdré řěči,
.:JkIáý+ rozumóv v jednom
rcn svaý ukazuje světu vidomě,

]T.:'P.:.l svaý, kdež chce,
l-1':I! rniení... Protož právÉ
|1o,1-!elez1.v nožniciech spálít uc neuvadí, rúcho na člověcě
svat.ého ěiď: železného srdcě'-:|o1:, o milostném přiebytku
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L::try s bohem smířen jest
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pyšný vražedlník, i jiných velikých hřiechóv plný' skrzě duch svad k bohu sě
ls obrátil a příklad svého pokánie všemu svěťu ostavil, kdyŽ řekl ''Smiluj sě nade

mnu' hospodine!.. Protož svaqý Jan evanjelista o tom dobřě píše, eŽ duch svaty
dívně nevidomým činem světu sě ukazuje. Toho také svatý Bernhart poťvrzuje,
mluvě k duchu svatému a řka: ,,Ó přědivná svatosti, ó přěutěšený hosti mé siré
dušě! odkads mi přišel, kterým jsi činem u mé srdce vstúpil? Na tom všěmi smysly

m hýři. Neb sem tebe tu neviděl, neslyšal, nepokusil, nepočil, nedotekl, jediným či-
nem jsem tě přěsladcě při sobě učil, kdyžs m1fm srdcem mocně pohnula mně všě
zlé skutky brzcě ostudil, méj duši rozkošné po sobě túženie ostavil; v němžto sě
tělestvie mé dřieve těšieše, v tom sobě juž srdce mé mrzkost činí. Tu jsem wú
přěvysokú moc poznal, kak svú milost ke všěm hřiešným milostivú neseš, od sebe

ls daleko hŤiechem vzdálené brzcě k sobě nawaciješ.
Druhým činem duch svaty vidomě sě světu ukazuje. Najprvé v holubiej

tváři' jakžto píše svatý Lukáš evanjelista, na l$stu Jezukristově. Druhé pod podo.
benstvím světlého oblaka na hořě Tábor, tu kdežto sě v oslavnéj wáři třěm apo.
stolóm ukázal, jakžto píše svaty Matěj evanjelista. Třetie sě ukázalu vdešeď' když

so dechl na apostoly' když řekl ,,Přijměte ducha svatého.., iakžto píše svaqý Jan
evanjelista. Čtvrté u podobenswí ohňovém, páté v ohňoqfch jazyciech. V těch tak
divných svatého ducha ukázaních pod tak rozličnými wářemi, jakžto praví svad
otec Lev papež, kak jsú kolivěk ty ťváři lidskýma očima obezřěny, však jest tu duch
svatý v jestojswí svého veleslavenstvie neviděn, aie byl tu jestojsky svú svatú milo.

ss stí, dávaje sě světu znáti skrzě těch rozličných wáří podobenswie. Nebo jakež
holúbek jest pokorný pták, takež duch svad z hřiešných pokorné čiď. Jakež
oblak zemi svú vlahú otvlažije, takež duclr svad twdrí srdcě k Žízlt svaých skut-
kóv připravuje. Jakež vdešenie brzo svój běh dokoná, takež duch svaý brzké nad
hřiešn1ými smilovánie učiní. V ohnivém sě také podobenswí a v jazyciech ohňo-

oo vých ukázal, skrzě to dávaje světu rozuměti, ež duch svaty srdcě lidská k nábo.
ženswí zůehá a svým svatým učením rozličné mrdcě svatému umění učí. Neb
jakžto praví otec svat5i Lev papež mluvě k duchu svatému: ,,Ó žádúci mistře,
kak sě brzo naučí, ktož sě tvú svatú milostí učí! Netřěba mu času prodlenie, ani ji-
ných mistróv tresktrínie' ani všělikých jiných knih zvyčenie, než tvé svaté milosti

os brzké vdešenie jest všeho mistrovsťva snadné naučenie... o tom také píše svaty
Řehoř, jakžto svatá cierkev zpievá: Ó svad duše, ty jsi v svaté proroky vdechl,
aby o }ezukristovi tebú jim zjevená taienswie světu zvěstovali. Ty jsi svaté apos-
toly naučiv potwdil' aby vieru Jezukristovu po všem světu zvučně provolali.
Kdyžto bóh otec veš svět tvořieše, tehda sě ty, duše svaty' nad vodami vznášieše'

zo fu vše jednaje v tom času, ješto bylo na věky přěvěděno v tobě bez času. Terržs
počátek všemu vědění u vodách posvětil, uám znamenie drávaje, ež skrzě svad
křest u vodě tvým svatym vzniecením bohu sě dostanem. Tn svatý duše' když
chceš, kohoŽ chceš, v duši spoříš i živíš. Ty rozpačná srdcě rúčím činem plaččívě
v skrúšení kvielíš. Ó nebeský mistře, ozři sě na ny na hřiešné, nauč, rozkvěl a od sebe

zs nerozlučij! Nebs ty utěšitel přěiasný siréj duši host přěmiln hřiešného člověka

I
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sladké odvlaženie. Tys pracných lidí žádné odpočívanie i všěch žalostivych nebeské
utěšenie. Ó duše svaty' ťys ten, ještos své zvolené vítězě,5yg1{ nuigíllníkn uk
sílně posílil i potvrďl, ež což isú biti i dráni, sěčeni, vláčeni, pečeni, řězáni, wťáni,
rozlíčně trýzněni, však to iim tvým svatym vdešením vše lehko bylo trpěti. Tys
ten, duše svaq;i, jenžto všěch rytieřských stavóv posiliješ, aby pro čest, pro pravdu
i pro vieru své životy vážili. Tys ten duch svaqi, jemužto chválu vzdává všě říšě
nebeská i všeho světa stvořenie, neb všie dobroty milost od tvé milosti horúcie
pocházie. Protož'milý duše svatý my hřiešní wé milosti prosímy,aby ráčil temnost
našich srdcí wú svatú světlostí whnati a našě dušě u věčné utěšenie dovésti věkv
věkóm. Amen.

Nadpis: o soětie o svaté _ l ež žei drzost smělost _ 2 iieti (po)jmouti, pochopiti -

3-4 to jest uyšše z.lšeho szsěta rozumu to přesahuje rozum (důmysl) celého světa - 4
přir.lozeni přivedenn opatřeny - 5 dolíčiti ukázati, znázorniti _ 6 schrciniti uchovávati; ýd-
ndad sě shoduje se, spojuje _7 kterým.li činetn nebo kterým způsobem; kakž koliaěk at
jakkoli _8 nekonají neskončují; diani divnýi ostaauji nechávají -9 ošejeden jediný- l0
pokrytým zjezlením skrytým, zakr5ým zjevením _ 12 o podstari v podstatě _ !4 skazuje sě
ukazuje se _ 16 dárnost štědrost _ L8 požíčie půičuie; praví soatý Paael L Kor. 12,I-72 _
2o-2I aidomě... nezlidomě viďtelně.. . neviditelně

22 praví sz.latý Jan Jan 3,8 _ 23 kam-liť nebo kam _ 24 g nožniciechv pochvě - 25 zejže
(zežže) spá|l_ 27 u milostném přiebytku v |áskyplném spužití - 28 lakomé chtivé - 33 přikdzal
sázaslíbil se -36 natý Jan... píše lan 3'8_37 neaidomýnl činem neviditelně, aniž je
ho vidět _ 40 hýři bloudím, mýlím se; nepočil neucítil _ 4L učil ucítil - 42 ostudil zne-
chutil - 43 tělestzlie tělesenství, tělesnost; mrzkost čzzí oškliví (si)

47 tzstiř podoba; piše saatý Luktiš 3,22; druhé za druhé _ 48 oslaoný oslavený _ 49
třetie za třet1i zldešenie dech _ 50 piše soatý Jan 20,22 _ 5I čtprté za čtvrtéi ptité
za páté _ 54 jestojstole podstata, bytnost; oeleslatsenstzsie velebnost, majestát; jestojsky
podstatně, skutečně, bytostně _ 57 otolažije zav7ažuje _ 6L mrdcě vrtkavec _ 64 zoyčenie
osvojení si, naučení _ 69 z'leš szlět ce|ý světi ozntišieše sá vznášel ses _ 70 7.ešro co; přěvěděno
předvěděno _ 73 spořiš rozmnožuješ; rozpaěný v nejistotě jsouc\ rúěím činem rycble _ 74
ozři sě ohlédni sq rozkaěl rozplač (vzbuď naši lítost) _ ?6 odzllaženie vláha; pracný nuzný
trpíc\ žddný žádoucí' milý

Žtvorv svATÝCH oTCÚ

Neznámý dominikán, jenž zpracoval český Život Krista Pána a Passionál' nebyl
ve své době oiediněl1ýrn zjevem. Asi současně s ním přeložil rovněž neznámý autor do
češtiny rozsáhlý soubor životopisů proslulých mnichů (sv. P-avla, Antonína, Hilariona
a jiných) i řeholnic a jejich pozoruhodných výroků, nar.taný Zivoty svatých otců, jehož
jednotlivé složky pocházejí ze 4. a 5. století. obsahovou pestrostí a svou nabádavostí
získalo dt|o záhy veliké obliby; kazatelé z něho rádi brali příklady. Český překlad je dílo
hodnotné a nabyl velkého rozšíření, ačkoli jeho iazyk působí dojmem značně archaickým
a není tak blízký hovorové řeči jako jazyk Passioná|u a Života Krista Pána.

Jako ukázku jsme vybrali Chválu poustevnictví od Petra Damiani, která sice nepatří
k půvorlnímu obsahu díla, ale dobře vystihuje celkové jeho ladění. Dovedný český autor
nijak nesetřel stylistickou složitost latinské předlohn jejíž úvahy jsou vybudovány na
jazyce bible a citátech z ní.
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o svATÉM PÚSTENNIcTvÍ

Samosobní život s právem má býti řečen a nantán škola nebeského učenie.
Neb tu sám buoh jest ta cěsta' jíž jest přijíti k známosti swchované pravdy. Neb
púšt zavěrné iest ráj všie rozkoši, tn nsž jako vuoně drahého kořenie všěmi cnostmi
dýchají. Tué zajisté ruožě milosti ohnivú črveností plápolá. Tu také lifium čistoty

s sněžnú bělostí sě stkví. Tu také fioly pokory rostú' kdyŽ tu přěbývající na skrovné
věci dosti mají; a protoŽ nižádným zl1fm povětřím vyrrátiti sě nemohú. odtad
myrra svrchovaného umftvenie vychodí a kadiďo ustavičné moďitby bez přěstá-
nie a plodové všěch svadch rozličných cností, jako rozličným kvietím neb barvami
plápolí a milosti božie zelenosti jako kvietie u poďetní čas a mnohem viece zasmie.

to vají sě. Ó púště, rozkoš svaqých myslí i sladkost vnitřnieho okušenie pro milost
boží' ty jsi ten horký komín, jehož náhlú horkost ony svaté ď.tky svú modlitbú
a silnú věrú uhasily sú, v ňemž údové horkosti nečijí, neb hřieši byvají shlazeni
a dušě boha chválí a řkúc: ,,Rozrazil si, hospoďne, okovy mé a tobě obětuii obět
chvály. Nebos ty ta rrákovaďena, na niež všěcka nádobie krrílova bývaji dělána;

ts k věčnému stkvění kladivem svatého tresktánie byvaií přivedeni. Jakož niestějě
hrncuov zkušuje a twdí' takež lidi spraveďivé činí pokušenie...

Ó komořičko pústenničie, rys nebeská apatéka, v niež všěcky drahé věci sú
a plny chuti oné věčné země k kúpení bývá nalezeno. Ó přěščastní ta kúpě' kdežto
nebeské za zemské a věčné za minulé věci byvají kúpeny! Ó přěščastný jarmark,

zo na ňemž víno věčného života bývá nalezeno k kúpení, k jehoŽ kúpení, což |ediné
muožeš mieti' ačé je co najmenšieho, dostié jest. Nebé jest to tak drahé' jakož ty
mietimuožeš. Ai'kÍátlš}imutrpenímkúpíš věčné hody a malynni slzami věčné veselé.
A dědicwie zemské pro buoh roztrhneš a k věčnému dědicwí otcě nebeského při-
jdeš.

25 Ó komořičko pústenničie, v niež přěbývajě obraz čistý svého swořitele, ještos
pro hřiechy ztratil, tu nalezneš, v niejŽ také tupí smyslové k uostrým rozomóm
duchovním přichoďe! Ty dáváš skrzě púšt svatú usta bleda, ale myslvelmi tučnú
v milosti božie. Ty radíš, aby člověk čisrým srdcem opatřil' jenž dřieve pro veliké
hřiechy sám sebe neznal. Ty člověka k jeho počátku navracuješ a psancě k nebeské

30 duostojnosti přivoláváš. Ty činíš, aby člověk u qisosti své mys[ všěcky zemské
věci přěd sě plovúcie viděl; a srím sě, Že zde nemá věčně b1iiti, opatří.

Ó komořičko pústenniěie, ty jsi stav rytieřswa svatého! Tys věžě Davidova,
jenž jest s braněmi dělána: na tobě tisíce štítuov visí a všelikaké oděnie silných
lidí. Tys pole duchovnieho bojě i andělské přihlédanie k těm, jenž snažně bojuií.

:s Kteříž tu pancieř viery mieti budú za obranu, i budú sě s svým ciesařem radovati
a z vítězswie nad slrymi nepřátely budú sě radovati. Jimž jest řečeno: buoh s vámi
bude bojovati 

" 
vy budete mlěěti. A pakli kto sám jediný v tom boji bude' bude

jemu řečeno: neroď sě báti ani sě co strachuj, nebé jich jest viece s nrimi neŽ s nimi.

Ó púšti, tys slnÍt všěch zlostí abeze všehos pochybenie pokrm i život všěch
+o cností. Tebe zákon starý docházie a proročstvie sě tobě diví; kteďž koli k hromadě

E-:-

541



75

swchované přišel' i má to věděti, že tvú pomocí jest toho došel. Zajisté Mojžieš
skrzě tě ku přijětí dvakrát ákona božieho přišel jest. Eliáš skrzě tě svého boha
poznal. Skrzě tě také Elizeus, Eliášuov uěeník, odvojený duch svého mistra přijal.
A co viece k tomu řku, kdyŽ také spasitel náš, pro naše spasenie na tento svět při-
jíti chtě' svého narozenie zvěstovníka svatého Jana i křtitele svého púště hospo-
dářem učinil? Tys také ten řebří Jakubuov, po ňemž lidi do nebes vedeš a anděly
k lidské pomoci snášieš. Tys také zlatá cěsta, iiž|idlnawacuješ do nebes. Ó pú-
sterrničí živote, ty všě tajné věci myslí čistíš a k andělské čistotě dušě přivodíš!
Zajisté púšt všěcky věci tajné, kteréž hosportin s lidmi má, dobřě vie. Ó kak jest
dobré přihlédanie' když bratr' v své komořičcě jsa, sqimi moďitbami v noci boha
chválí, právě jako hraduov božích stríž drži!

Také peleš pústenniěie svědek jest toho, kdy srdce milostí hoří. Takéť pozná,
právě-li a swchovan;fmi-li náboženstvími kteříž koli božieho obličějě hledají.
Takéť poznává, kdy mysl člověčie rosú boží milosti b1ývá skropena aneb kdy-li
přievalem byvá skrúšených slzí obvlažena. A pakli i oči slzí tělesných nedávají,
avšak horkost srdečrrrí odplaty slzí sě nevzdaluje; neb ač by vždy tělesně plakati
nemohl, dosti má na tom člověk, když je myslplačtíva.

Tys drahá mast lékařswie. Neb ač kto u boji světa tohoto jest raňen, jakž sě
rúče upřiemým a ustavičným srdcem k tobě uteče' inhed na všěch rarrrách, i rryritř-
ďch, uzdraven bude. Tě Jeremiáš opatřil bieše a takto tobě řka: ,,Dobré jest
člověku, když inhed z mládt břiemě nese; sedě v samoti' a mlčěti bude aneb sě
povzdvihne nad sě.. - jako by řekl: Ktož na tobě přěbývá, nad sě sě povzdvihne,
točíš dušě k bohu žiezhva jsúci,nade všěcky zemské věci sě povzdvihne k uopa-
tření svého spasitele.

Ó peléško duchovnieho přiebytka, ty z pyšných pokorné činíš a z uobžer-
nýchskrovnéazukrutnýchmilostivéazhřiešnýchtichéazzávisivýchubratrské
milgsti příeznivé děláš. Tys také prázdného jazyka uzda. Tys smilným ledvím
stkvúcie čistoty pásuov davatel. Ty činíš, aby lehcí lidé k tesknosti sě navrátili.
Ty radíš, aby mnozí své blekotnosti ostali a ti, ješto rádi mnoho mluvie, aby své
mluvenie mlčěním sužili. Tys svatých postl.lov máti. Tys stráž všie trpedlnosti.
Tys čisté sprostnosti mistr a o lstivém dvojeď nic nevieš. Ty ěiďš, aby neusta-
vičné rytieřě božie v ustavičnostl' zdrža|. Ty v nraviech nezpósobné ukrocuješ.
Ty umieš člověka k swchované q1isosti přivésti. Ty člověka okrúhla činíš, aby nebyl
rohat v svých činiech, Ty z člověka úhelný kámen vytáhneš, aby hotov byl k dielu
nebeského Jeruzalema. Ty radíš, aby sám sebe člověk pro hospodina zapomanul'
Tys zrcadlo duší, neb na tobě člověk přěb1ývajě' i opatří sě, co sě jemu dobroty
nedostává, aby doplnil' a co přieliš zlého, aby od sebe oďúčil. A protož všickni
spravedliví tě milují, a kteříž od tebe utiekají, ti světlosti spravedlnosttbyvaji zba-
veni a takž i neznají' kde by jměli ku pravému chodu svú nohu postaviti. Přirostiž
mi muoj jazyk k dásnuom, nebudulié tebe pamatovati, a pakli u počátcě mého
veselé tebe nepřěďožím! Slušie také s uoniem prorokem ono slovo o tobě zpievati:
,,Tuto mé odpočívanie bude na věky, tuto přěb1ývati budu, neb sem ji sobě zvolil...
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oe. oďúčil. A protož všickni
xu, spravedlnosti býají zba.sru nohu postaviti. Přirostiž
at, a pakli u počátcě mého
m. ono slovo o tobě zpievati:
:du, neb sem ji sobě ivoli|.,,

Ó najmilejšie, kak si wrárna i přěkrásna v své rozkoši! Tys ta částka, kterúž jest
sobě Maria zvolila a ta jiej odjata nebude. Tys stuclnicě zahradnie' tys to jablko

ts rajské přěkrásné i přěsladké; ač sě i zdiíš těm, ješto tebe právě neznají' hořké na
kuořě, ale velmis chutné, když kto k vnitřniemu jádru sqým ustavičenswím přijde.

Ó púště, ty jsi těch všěch otec, jichž svět nenrívidí! Tys pokoj pracovitych
a smutných utěšenie a žizn od vedra světského. Tys hřiechuov svobodné oďúčenie
a duši hoinost. Tebe David v své veliké tesknosti potřěboval a řka: ,,Aj, toé sem

m utiekajě vzdálil sě i ostal sem na púšti... I co třěba jiaých svědecwí o tobě přivoditi'
ano tě sám spasitel svým na tobě přěbývaním posvětil a čtyřidcěti dní a tolikéž nocí
sě postil a potom byl od ďábla pokúšen? Ó přěhrozný přiebytče ďábelský, ale púšti
svatá, kdežto pelešě bratrské jako stanové bojoqých zástupuov a jako věŽě Sion
a jako sú twzě jeruzalemské ustaveny proti Asyrským a proti obyčěji Damaška!

r Neb v těch pelešiech rozliční úřadové jsú: neb jedni sě moďé, druzí píší' třetí
dielce sqfma rukama dělají. Ba' i ěiltž ona slova božie o nie nemohú řeěena býti:
,,Tak krásni stanové tvoji' jákob! A údolové lesem hustí iako zahrady poďé vod!..

É, což viece o tobě povědě, ó svatý přiebyče pústenničí, přiebytče andětský,
přiebytče požehnaný! Což najviece muož o tobě řečeno býti, k wé odplatě nic

too nemuož přirovnáno b}tl. A nižádný iazyk o tobě právě vypraviti nemuož, což duch
o tobě čije. Jedno tě ti znají' kteříž tě milují' ale kteříž sami sebe neznají, i kterakž
pak tě zníti mohú? A ješče jednu věc nepochybnú o tobě, poŽehnaný přiebytče'
povědě: Kte4p koli s žádostí a s srdečnú milostí snaží sě na tobě v ustavičnosti
přěb1ývati' ten jest sám, jenžé muože řéci a řka: Já sem tvtroj hospoďář; a také v tom

tos sám milý Kristus přěbývá. A také mu ďábel svým pokušením slúží a žělejě' že má
člověk do nebes přijíti, odkadž on jest sstrčen. A ten pak, kter;ýž ďábla v jeho po-
kušení přěmáhá, jest tovařiš andělský a ten' ktož sě iest světa odpověděl' jest
dědic nebes\ý' a ten, jenž srím sebe zapřěl, jest nrísledovník Jezukrista.

A k skonrání řěči této toto ješče povědě, že ten, kter1lž až do svého skončenie
tto život tento pústenničí držěti bude' bez pochybenie do přiebytku věčného královswie

nebeského příde. K ňemuž mně hřiešnému i vám dopomáhaj otec i syn i duch
svaqý' všejeden hosporlin. Tak buoh daj. Amen.

I samosobní osamělý _ 3 zallěrné zajisté, vpravdě _ 4 milost láska - 7 myrra myrrha;
t,lychodi pochází _ 9 podletní jarn7i zasmiellaji sě usmlvají se - 10 okušenie zakoušenl, chué _

L2 nečijí nedtí - L4 ndkozladleno kovaďina _ L4 nddobie nářaď _ L5 tresktdnie kárání, trest;
niestějě pec - 16 n:rdi twdými čirri

17 komořičko pústenničie komůrko poustevničí _ 2L ačť jestliže _ 22 lleselé radost - 28
opatřil spatři|, shledal_ 3L ploaúcie plynoucí, prchající

33 s braněmi s opevněními _ 34 přihlédarlle přihlížení _ 38 neroď sě btiti neboj se
39 zlostí neptavostí,hříchů _40 dochdzie dorýká se-40-41 khromadě sz;rchotanékwcho|u

dokonalosti _ 43 odaojený dvojnásobný - 45 ztsěstozsníŘ zvěstovatel, prorok _ 46 řebří řebÍLk
52 peleš jeskyně _ 53 prdoě správně, náleŽitě; sz'lrchozlanými ndbožensftsími dokonalou

poboŽností _ 56 ač by byt i
58-59 jakž rúče jakmi|e _ 59 upřiemý upřímný; ustal:ičný stálý - 60 opatřil bieše

spatřil, poznal _ 6| zl samoti v samotě, osamělý _ 63 točiš tottži žiezliaa žizliva;
kuopatřeni, k spatření

-- I

543



65 peléška komůrka; uobžený hltavfi žraý - 66 skrooný skromný _ 67 přiezniý
přející - 68 lehcí lehkomyslní _ 69 blekotnosti ostali polrídavost opustili, zanechali . 7o svižili
omezili; strtiž trpedlnosti strážce trpělivosti - 7L sprostnos' prostota; o dzlojení o obojetnosti;
neustaaičryý iestá|ý _ 72 Ú nrazsiech v mtavech _ 73 k sarchoaané z'tlsosti k neivyšší dokonalosti;
okrúhla činiš oh|azuješ_79 chod chůze _ 8L nepřědložím nepostavím na prvé místo

83 tz:dmý sličný_ 86 ustaoičenstoea stálost _ 88 žizn uspokojeď, osvěžení -89 potřě-
boaal žáďa| _ 95 úřadoaé úkoln povinnosti _ 96 dielce ď|ko' dlLo

98 poz.lědě povím- L06 sstrčen shozen _ L09 pozlědě povím - Ll} držěti zachovávati-
IL2 zlšejeden jediný

JMĚ o sv. PAVLE
Tato skladba , známá též pod názvem Vidění rcbo Apokalypsa sv. PaOIa' dochovala

se v ěeském zpracováď v souvislosti s t. zv. Listem s nebe' jenž důrazně přikazuje za-
chovávání nedělního klidu. Vzbuzuje zájem svým líčením muk očistcových a pekelných,
jež později u nás popularisovalo hlavně Jiříkovo vidění, a proto byla také zařazenajako
neistarší známý český text tohoto druhu, neboť pochází ještě ze 14. století. (Řecký origi-
nál vznikl snad iiž ve 3. století a v 6. byl přeložen do latiny.)

TUTo sE PoČÍNÁ JMĚ o svATÉM PAVLE A o svATÉrvr ̂ ,rrcrrAEl. l
ARCHANJELOVI

Tieže jeden mistr, kto j' najprvé vyprosil na boze' aby duše odpočinutie měly
u pekle. odpovieďí a řka: Svad Pavel a svatý Michal archanjel, kdyžto jsta přišla
do pekla. Nebo chtěl buoh' aby svaqý Pavel viděl muky pekelné, aby tiem viece
miloval radost nebeskú a rozkoš rajskú' ješto mu jest ukáána. Kdyžto jest vzdvižen
byl do třetieho nebe' potom ve hnutí oka tržen jest v strastné miesto, kdežto nebieše
světlo' jedno tma a truchlost a Žalost.

A tu bieše řeka ohněná wúcie, její klokoče vzvřiechu až do nebe, a ta slóve
Cochitus. Druhá slóve Bacheron' třetie Styx' čtvrt{í Flegeton. Potom viděl svad
Pavel před waty pekeln5hni dřievie ohněné a na tom biechu hřiešníci, někteří zaÍIo-
hy' někteří zatuce' někteří zajazyk, někteří zaÍaÍÍLeía, někteří za hrďo visiechu.
Potom viděl svatý Pavelv jinémmiestě oheň hořiece čtyřmi prameny a v tom ohni
mnoho dúš. Ty rozličné muky trpiechu, jedny horkost, druhé zimu, třetie oheň,
čtwté v horúcí pec sáziechu. To sú ty, ješto sú pokánie neplnily na tomto světě:
jedny pláčí, druhé se smějí, třetie smrti prosie a nemohú umřieti. A bieše tu jeden
ěrv' ten mnoho hlav mějieše' tisíc očí a tisíc zubóv' v každé hlavě mnoho očí a mno-
ho zubóv jako ostrých mečóv. A vše usta otvořiv, zlostných duše požieráše, zlých
rádec a proradec a zlodějóv a mnoho jiných. A v té řece ohněné jedni brodie
do kolenu' jiď do pása a jiní do hrďa a někteří do úst a jiru až do očí. I zaplaka svatý
Pavela vzdechna otáza anděla řka: ,,Kteří sú to, ješto do kolenú broďe?.. An jemu
odpovědě řka: ,,Tu jsú roz1ičď rrrísilníci a škodní pochlebníci a šeptači a lestní
řečníci a také lestní páni. Ti' ješto do pása stáchu, to sú smilníci, cizoložníci, a ti,
ješto němé hřiechy plodie, a také ti, ješto sú hřešili tělem božím a jeho krví, a ti,
ješto se nezpoviedali až do smrti... Vece iemu anjel: ,,Ti, ješto stojie do úst, to sú
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- 66 skroaný skromný _

lj*".*, ó;,iř;",í. ;:! : ;,; -::!Jtrl.stprostotaj o dvojeni 
" 

oOoj"t rorii;rcnoaané aýsosti k neiwšší
lz nepostavÍm ,," p.uj -íÍ:ko'"lo',ij

íí:",Tťo"'.nÍ, 
osvěženÍ _ 89 potřě-

tědě povim _ 77O držěti zachovávati -

,LE

! !::-u:,rp-- szs. paala, dochovala
:-lebe, ienž důrazně pÍ*"'"iě lá]

i},3{{}{ťťíi'i*:l:i,*
,^ o  ,u^"ÉM MICHAELI

lli:ill *Ť odpočinutie měIy
T'jlin'i'.]' kdyžto jsta přišla
.Ti9, p.\:né, aby tiem viece
::l'€zá:a. Kdyžto jest vzdviženstrashé miesto, kdežto nebieše

lT:h" aŽ do nebe, a ta slóve
].i|esej|1., notom viděI svaýltechu-hřiešníci, někteří za no-:na' někteří za hrďo visiechu.
:rlr1u ryameny a v tom ohni
ijl l*lu.."imu, třetie oheň,
111ne1tnilr na tomto světě:muumřieti. A bieše tu jeden
az09 

|tavě rnnoho očí a mno.
.l*J:n duše požieráše, zlých..'':.:. ohněné iedni broďe
:lT Ť.: :čí. I zaplaka svatý
:^.'1<1'.i: broďe?.. An jemu
rcruebníci a šeptači a lestní
iljT'3j.u ctzoložníci, a ti,
f,1.o:ží* a jeho krví, a ti,rI,,esto stojie do úst, to sú

ti, ješto plodie svárya svády mezi lidmi' a lžové a všeckni, ješto boŽieho slova neradi
poslúchají a jiným překážejí a ješto sú nepokojni.

Potom viděl jámu plnú muží a žen a jich jazyky hadové jediechu a vždy volá-
chu řkúce: ,,Smiluj se nad námi, synu Daviduov!.. I zaplaka svad Pavel a řka anje-
lovi: ,,Kteří sú toto páni?.. Anjelvece: ,,To sú ti, iešto nevěřie u buoh a milosrden-
swie nemají... I vece svatý Pavel ,,Kak je tato jáma hluboká?.. Anjel jemu odpo.
vědě: ,,Propast jest, nebo nikte jejie hlubokosti vypraviti nemóž... Když to uzře
svad Pavel, smúti se a zaplaka. Anjel jemu vece: ,,Proč pláčeš? Tito sú, ješto je
buoh vykúpil svú svatú krví a dal každému svobodnú vóli a čas pokánie... Potom
viděl řeku ohněnú a v ní biechu mužie a ženy, jedúce své jazyky, a črvie okolo
nich jedúce 1.e. Vece anjel Pavlovi: ,,Toto sú bohatci, ješto sú se nad chudinú
nesmilovali a plodili smilstvo a lichvu a cizoložstvo...Potom uzře v jiném miestě
zed ohněm horúcí a v ní biechu ženy, ještě jediechu své jazyky. To sú kú2gdlnicg
a svórlnice. opět viděl muže a ženy črné; i vece anjel: ,,To sú ti, ješto piodie hřiechy
proti přirození, muŽ s ženú poďé obyčeje skotského... Potom viděl ďevky &né
a poďé nich čtyří čerty s horúcími řetězy a těmi jich tělo tepiechu.I vece jemu
anjel: ,,To sú lstivé dievky, |ešto sú nechovaly čistoty... Potom viděl muže a žely,
a ti mějiechu krmi sladkú v ustech a nemožiechu |ie jiesti. I vece jemu anjel:

,,To sú ti, ješto postóv nedrželi. A opět v jiném miestě viděl ženy' ješto mějiechu
rúcho z smoly a z síry,a hadové a červie dráchu je svými paznohty.I vece anjel:

,,To sú ty ženy, ješto sú své děti zatratily nebo zdávily nebo utopily... A čtyřie
ďábli okolo nich, lajíce jim a řkúce: ,,Hoře vám, jež ste pohrděly synem božim,

ienž vy svú krví vykúpil...
I zaplaka svatý Pavel a řka: ,,Hoře hřiešníkóm! Čemu ste se narodili?.. Anjel

vece: ,,Co pláčeš, Pavle? Zdas nevídal věčích múk pekelných? Pojď za mnu' uzříš
sedrrkrát věčie těchto... I pokáza jemu kád sedmi pečeti zapečetěnú. I owoři
anjel tu kad i vynide z té kádi smrad velik;ý' horší pekla. I vece jemu anděL ,,Ktož-
kolivěk bude puštěn v tuto kád viec nebude ieho pamět před bohem... A to sú d
ješto nejsú křtěni a ješto nevěřie v otce' v syna i v ducha svatého a ješto nevěřie,
by buoh člověčstvie přijal, a nevěřie, by jim bylo z mrtqých vstáti. A jest ta kád
tak hluboka, jako ot nebe až do země. A když by ta kád otvořena, uslyšán jest zvuk
veliký jako hřímota.

Svaty Michal a svatý Pavel vezřesta vzhóru i uzřesta, ande sedm ďáblóv
nesú hřiešnú duši s velikým pláčem a všickni anděli voláchu řkúce: ,,Vé, vé, vé,
hubená duše, ežs činila zlé na zemi!.. Potom vzemše ii dábli' uwhu ji u věčnú
tmu, kdežto jest pláč a skřípěnie zubóm. Anjel vece: ,,věříš-li, Pavle, že kak člověk
činí, takúž odplatu vezme?.. Pavel vece: ,,věři... Potom anjeli boží ponesú duši
pravú do nebes, zpievajíce a veseléce se a řkúce: ,,Ó blahoslavená duše, ó šěastná
choti božie, vesel se dnes s hospodinem, n'ebos plnila vóli boži.,, Potom uslyšechu
křik veliký, jako by se veš svět bořil. A syn boží sstupuje s nebe a na něm drahá
koruna. Tehdy vše duše vzvolachu řkúce: ,'Ach, srniluj se nad námi, nebo jest

nám probytečno příštie tvé!.. Vece jim hospodin: ,,Proč prosíte ote mne odpočinr.l.

I
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tie, a vy ste nic dobrého neučinily? Co ste pro mě trpěly? Já sem za vy ukřižován,
kopím proklán, hřebími provrtrán umřel. Nevykúpil sem vás střiebrem ani zlatem,
ale svú vlastní krví. Vy ste byli zloději' lakomí, PYšď' závistiví, lžové, smilníci,
a svú vóli ste měli v své žádosti... Tehdy opět duše vzvolachu řkúcq ,,Smilujte se
nad nrími, svaty Michďe a svad Pavle, prosta za ny hospor]ina!(. Tehdy vece svaqi
Michal ,,Nenie plačte a já budu plakati s vámi a všickni anjeli a s vámi Pavel,
aby se buoh smilovala dalvám polehčenie... Uslyšavše to duše, ješto biechu v mu-
kách, vzvolachu jerlniem hlasem řkúce: ,,Smiluj se nad námi, synu Davidóv!..
Hosporíin vece: ,,Co ste dobrého učinily?.. Tehdy ihned svaty Michal a svad
Pavel a tisíc tisícóv andělóv padnú před synem božím prosiec, aby duše měly
odpočinutie v neděli. Tehdy vece hospoclin: ,,Naiviece pro Michala a pro Pavla,
a pro vše svaté, iižto mi ofěrují obět na zemizaživé i za mrtvé, ďávaji odpočinutie
také, aby odpočívali u mukách v sobotu od poledne až u pondělí do slunce vzchoda.
Tehdy počechu se veseliti a volati ti, ješto biechu u pekle, a řkúce: ,,Požehnán jsi,
Kriste, synu boží, žes ráčilrrrím dráti odpočinutie! Viece jest nám probytečen jeden
den neděle, než všichni časové, co sme jich měli na zemi...

A proto blahoslaveni sú všickni, kteříž ctie neděli; ti budú čiest mieti v nebe-
siech s hosporíinem věky věkoma. Amen.

Nadpis:7zě vypravování (slovo) _ L tieže táže se; na boze na bohu _ 2 jsta přišla (duáI)
přišli _ 5 zse hnutí oŘa v okamžiku; tržen jest wžen jest; strastné plrré útrap' strašné (tenibi.
lem)-6 jedno jetom

7 ohněná ohnivá; klokoče vlny; zlzořiechu vaři|y se, s lŤením vystřikovaly _8 Cochius'
Bacheron, Styx, Flegeton v řeckém bájesloví čtyři řeky protékající podsvětÍm _ L2 dúš dušL
_ L5 črv &ak - 16 ott.lořio otevřev - L7 rddec a proradec rádců a proradných lidí' zrádců - 20
šeptač našeptavač _ 22 plodie čtn1 _ 24 lžoú |háři

26 muži mužů - 28 u buoh v boha _ 30 nikte ntkdo; lsypraoili vypověděti _ 3L smúti se
zarmoutil se; ješto které - 33 čnsie četvi, draci _ 38 podlé obyčeje skotského zylřeclm způsobem
_ 39 podlé veďe _ 40 nechovaly nezachovávaly _ 46 z.ly vás

47 čemu proč - 49 aěčie těchto větší nad tyto - 53 by přijal Že přiial; by jim bylo astdti že
jim jest vstáti - 55 hřímota hřmění

56 aezřesta (dual) vezřeli, vzhlédli; uzřesta (duál) uzřeli; ande jak _ 57 z:é běďa _ 58 ežs
žes; ozemše vzavše- 59 kak jak_65 probytečno prospěšné; příštie př1ebod-67 hřebíni
hřeby* 68 lžoaé lhďi_70 prosta (duál) proste _7L nenie nynť -77 ofěruji obětuj1-78
také takové; z:zchod východ _ 82 čiest rnieti část, podíl míti, účastniti se

ASENETH

Literatura náboženská neomezovala se ve středověku jen na díla vzdělavatelná
a poučná, nýbržzpracovávala horlivě i náměty rázuzábavného. K nim patří především
rozmanitá apokryfní vyprávění o osobnostech známých se Starého i Nového Zákon,
jež se snaží podat souvislé vylíčení jejich života a zejména doplnit mezern iimiž se vyzna.
čují zprávy Písma o nich. Tak byl zpracován Život Adama a Evy po jejich vyhnáni z ráje,
život Josefa Egyptského, mládí P. Marie i mládí Ježíšovo. Ve všech těchto povídkách, jež
většinou vznikly již v prvých stoletích křeséanskýcb , nacházime prosté ovzduší všedního
života, ale i zálibu v záztacíchaladpřirozených zjevech, což nás leckdy přibližuje ovzduší
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našich pohádek. Je proto pochopitelné' že se tyto povídky těšily velké oblibě a jako lidová
čttba udržely se někdy až do 19. století.

Aseneth, vyprávějící episodu ze života JosefaEgyptského,je přeložena z latinského
texttr, jeiž po prvé nacházíme ve 14. století v Zrcadle historickém, proslulé encyklopedii
Vincencia Bellovackého. Dílo, z něhož zde podáváme ukázku, je zajimavé i slohem,
neboé překladatel se držel velmi věrně svého originálu, na př. i v slovosledu, a přece
jeho jazyk nikdy nepůsobí nečeským doimem.

Prvnie tehdy léto léta sedmého úrodného poslal farao lozeťa, aby shromazdil
obilé. I příjel do krajin heliopalských' jichž krajiny bieše knieŽe Putifar, knieže
arada faraonova. Jehož dcera bieše Aseneth, krásná nade všechny panny tej země"
všie věci podobná dcerkám Židovským' vysoké mysli,Itdá,zltzející všeli\fm mu.

: žem, jiežto také nižádný muž neviďal bieše.
Bieše věŽe spojena k domu Putifarovu, veliká a vysoká, na niežto bieše sien

rující pokojóv přehraditých deset, z njchžto první veliký a krásny, kamením dra.
hýn poďažený' stěny kamením drahým ozdobeny, ponebie zlaté. Biechu vnitř
bohové z|aa a střiebrní' jimž se moďéše Aseneth a každý den jim oběti kladieše.

to Druhý pokoj držieše v sobě rúcho Aseneth a jiné okrasy od střiebra a od z|ata
a od kamene drahého, prostěÍaďa drahá. V třetiem pokoji biechu všecka sbožie
země; tu bieše útočiště modlenie jejieho. Jiné panen biechu, které jie slúžiechu,
krásné přieliš, s nimižto nemluvilnižádný muž ani který pacholík.

V pokoji Aseneth biechu tři okna, prvé velmi veliké k východu slunečniemu,
ls druhé ku poledni a třetí na puolnoci. Tudiež bieše lože zlaté přikryto rúchami

zlatohlavovými, ozdobeno perlami, purpurú, drahým kameďm a bissem, na němž
spáše Aseneth sama. Nižádný muž na tom loži nikdy bylneseděl. A bieše sien veliká
vókol domu toho, kamením úhelným hranatým udělána. V němžto domu a sieni
čtyři brány že|ezné biechu, kterýchžto střehli sú vespolek osmnádste mužóv,

zo najsilnějších mÍadých oděncóv. Na pravé Straně sieni té studnice vody živé a vi-
dúcie a vezpod čisterna přijímajície jejie vodu a obvlažujíc všecky stromy v té
sieni vzplozené a vyvedené, kteřížto krásni biechu a velmi plodni. Bieše Aseneth
velika jako Sára' vytečna jako Rebeka a krásna jako Ráchel.

Posla Jozef k Putifarovi posla, že chce přijeti do domu jeho. Radostně radoval
zi se Putifar a řekl ke dceři své, že přijede Jozet silný boŽi, a,,chci tě jemu za ženu

ďíti.(c A ona rozhněvavši se odpověděla, že,,nechci se dáti muži jatému a vězni, ale
synu královici... A když tak spolu rozmlúváchu, přišel jeden pravě, želozeť přijel.
I prchla Aseneth na swchní sien.

I přijel Jozef sedě na voze faraonovu, který bieše vešken z|aý'ktetýžto veze-
:o chu čtyřie koni bielí jako snieh uzdami zlatými. A bieše Jozef oblečen v sukni

bielúvelmi drahúaplášť zlatohlavový,akoruna zlatánahlavě jeho. A vókol koruny
bieše dvanádst kamenóv výborných, na nichžto bieše dvanádst hvězd ztaých'
a berla králová v rukú jeho a ratolest olivetská tučného plodu. I r,ryšli sú Putifar
aŽena jeho proti němu a poklonili sú se jemu. I všel jest Jozef do sieni i zavřeli sú

:i dveře sieni.

|1J:"';n" . díla vzdělavatelná

t*,l;ilifnŤ:;ž3,T::.
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A když uzřela jest Aseneth lozefa, zamútila se jest pro onu řeč, kterú biďe
mluvila s otcem o něm, i řekla jest: ,,Teď slunce z nebe přišlo k nám na voze svém.
Nevědiech, by Jozef syn boží byl. Nebo kto z lidí mohl by tak velikú světlost po.
roditi nebo které břicho ženy takové mohlo by néstí světlo?..

I všeljest Jozef do domu Putifarova, i zmyli sú nohy jeho. I řekl Jozef; ,,Která
jest žena ona, která bieše v sieni v okně? Vyndi nynie z domu tohoto!.. Nebo báše
se, aby jemu protívna nebyla, jakožto všecky jiné; posly své posieláchu k němu s da-
ry rozličnými, kteréžto metáše s hněvem od sebe a s bezprávím. I řekl Putifar:
,,Pane, dcerka má jest' panna' nenávidí každého muže,jiež jest nikdy muž neviděl,
iedno já a ty dnes. Ráčíš-li' ať přijde a pozdraví tebe... Mysléše Jozef, poněvadŽ
nenáviďeše všelikého muže, zdali by i jemu také odporna byla. I řekl otci jejiemu

,,Poněvadž pannú jest dcerka vaše, milujié ji jako sestru mú... I odstúpila matka
je|ie' aby přivedla ji. Kteruž postavila jest před obličejem Jozefovym.

I řekl otec její: ,,Pozdrav svého bratÍa. Tené nenrívidí jiných všech žen jinde
rodilých' jako i ty všech mužóv... Aseneth vece: ,,Zdráv bud požehnaný od boha
najvyššieho!.. I řekl lozef: ,,Požehnaj tě bóh' kterýž obživuje všecky věci... I řekl
Putifar dceři své, aby jej pocelovala. A když to chtěla učiniti, vztáh Jozef ruku
svú a položil k prsóm jejím řka: ,,Neslušie to na muže toho, kterýž se bohuživému
modlí a který jie chléb života a kalich neporušenie pie, pocelovati ženu cizieho
rodu, která celuje usty s\.ými moďy hluché a němé, a ženu, ješto jie chléb z osuďe
poškvrněného a maže se olejem n:posvátným..C

Slyšavši Aseneth slova Jozefova zamútila se velmi i plakala. A slitoval se Jozď
i položil ruku svú na hlavu její a pochválil jie. A radovala se jest Aseneth v tom po.
chválení. A položila se na lože své a nemocna byla strachem i radostí, a želela s skrú.
šením, že se jest kdy těm bohóm moďila, a odřekla se jich. I jeď Jozef a pil. A kdý
chtěl odjeti' chtěl jej Putifar obdržeti jeden den, ale nemohl. I odjel Jozef slibuje se
osmÝ den zase wátiti.

Vzala Aseneth sukni černú' |ešto bieše oděv zamúcenie jejieho, když umřel
byl bratr její mlazší. A zavřevši o sobě dveřeiplakala,ivymietalavšechnymoďysvé
oknem, ješto bieše na pólnoci. A všecko jieďo své králové psóm jest vymietala
a posula popelem hlavu svú a položila se na pavlači a plakala horce sedm dní.

A když byl den osmý na úsvitě, když kuři zapěli a psi sú štěkali, vyhlédši
Aseneth skrze okno, které bieše na východ slunce, viděla: Nalié hvězda dennice
a poďé nie otevřelo se nebe i ukázalo se světlo veliké. A spatřivši to Aseneth paďa
na tvář svú na popel. Aj' muž sstupující s nebe stál nad hlavú Aseneth i povolal
jie ze jména. A ona strachem neodpověděla. I povolal jie druhé a řka: ,,Aseneth,
Aseneth!.. A ona odpověděla jest: ,,Teď já, pane! Kto si, pověz mi!.. A on řekl:
,,Já jsem knieže domu božieho a knieže zástupu božieho. Vstaň a stój na nohách
tqých a mluviti budu k tobě...

A pozdvihla Aseneth hlarry 
" 

tudiež muž všie věci podobný Jozefovi; plášť'
koruna a berla králová, jehož obličej jako bleska oči jeho jako paprslkovésluneční,
vlasy hlavy jeho jako bleskot ohně. A vidúci Aseneth, hrozú poražena súci paďa
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!atvář svú. JieŽto posilniv anjel a pozdvih řekl: ,,Slož žíni tuto černú, jíŽ jsi oděna'
a obklíčenie zámutku wého a pytel od bedr tvych' a vytřes popel s hlavy tvé a uiný

s0 tvář tvú a ruce wé vodú živosti a připrav se v ťvé okrasy a budu s tebú mluviti...
Kterážto když se jest připravila brzce, vrátila se k anjelu'

Jiežto anjel řekl: ,,obnaŽ hlavu tvú, nebo panna jsi! Posilni sebe a raduj se,
Aseneth panno' nebo jméno wé napsáno jest v knihách živych a nebude zamazáno
na věky' A od dnešnieho dne obnovena jsi a obživena a iiesti budeš chléb požehnánie

si a pitie píti budeš neporušenie a zmazitna budeš olejem svaqfm. Teď dnes dal sem
tě za chot Jozefovi a jméno nebude viece řečeno Aseneth, ale jméno Mnohého
útočiště, nebo pokánie orudovalo za tě k swchovanému bohu, a ty jsi dcerka nai.
vyššieho, panna veselá' smějící se vždy a skrovrtá... A když tázala Aseneth od anjela
jména jeho, odpověděl: ,,Jméno mé napsáno jest prstem božím v knihách naj-

m vyššieho a všecky věci, které sú psríny v knihách těch, nevýmluvné sú aniž na člo-
věka smrteďného slušie to řéci nebo pověděti...

Řekla Aseneth držiec kraj pláště jeho: ,,Jest-[, Že sem nalezla milost před
očima tvyrna, posaď se maličko na lože toto' na němŽto nižádný nikdy neseděl'
a připravím tobě stuol... Řekl anjel ,,Přines mi brzce!.. I postavila a položila před

s5 něho chléb a víno chutné a zelé staré a stól noqý. Řekl anjel: ,,Přines mi také plást
sÍedu... A kdyŽ ona zamúcena súci stríše, protože plástu strdi neměla' řekl k nie
anjel: ,,Jdi do pivnice wé a nalezneš plást strdi na stole ťvém... I nalezla plást
sndi bie\ý, velmi čisý a vóně jeho velmi chutná. I řekla Aseneth: ,,Pane, nemám
plástu stiď, ale řekl si usry tvymi svatými i stalo se jest, ano vóně jeho jako

too dÝchanie úst tvých...
I zasmál se anjel rozomóm Aseneth a ztáh ruku, dotekl se hlavy jejie řka:

,,Blahoslavena jsi ty' nebo opus.il si modly a uvěřila jsi v boha živého; a dobří
přicházející ku prínu bohu v pokání, nebo jiesti budú z toho plástu, kterýž sú vzplo-
ďly včely rajské berúce z rosy tóžíráje božieho,a z toho jeďe všichni anjelé boží.
A ktož koli z toho budú jiesti, žívi budú na věky... Aztáh ruku svú ulomil malitkú
částku té strdi a snědl on a ostatka podal v usta Aseneth i řekt ,,Ej, jeďa si chléb
nebo pokrm žívota a mazána si křižmem svaqým. A po dnešní den tělo tvé obnoví
se a kosti tvé zdrávy budú a síla wá bude bez pohynutie a mladost tvá starosti
neopatří a krása wá nepomine a budeš jako lúavné město ustanovena všem utieka-
jícím k iménu pána boha všemohúcieho, krrile věkóv... Aztáh ruku dotekl se plás-
tu, kteréhož bieše ulomil, a ihned byl veškeren celý jako kdy prvé. A ztáh ruku
svú pravú dotekl se prstem sqfm ukazujícím kraje strdi, kterýmž stáše k východu
slunce; a odtráh prst svój k sobě i přiveď jej na krajinu plástu, jímž bieše obrácen
k západu slunečnému. A stránka pÍsta' iíž se byl dotekl, obrátila se v krev. A vztáh
ruku svú po druhé a dotekl se krajem prsta svého plástu strdi, kterýmž ku poledni

obráceno bieše, a kraj prsta jeho v krev se jest obrátil. Hledieše na to Aseneth'
i řekl aniel k nie: ,,Patř na tento plást!.. Vyšly z plástu včel mnoho, bielé iako snieh
a kříďe jich jako zlatohlav. oseďy Aseneth ty včely a púštiechu med v ruku ieií
a jeďy sú jej. Anjel řekl včelám: ,,Jděte do míesta vašeho!.. I braly sú se všechny
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na východ slunce do ráje. I řekl anjel: ,,Tak budú všecka slova, která sem mluvil
tobě dnes... A třetí vztáh ruku svú anjel a dotekl se plástu ajedl z toho plástu a stola
se nedotekl. A vóně toho plástu sladká velmi stala se jest.

Řekla Aseneth k anjeiu: ,,Mám panen sedm, které sú vychovány se mnú z mla.
dosti mé a jedné noci se mnú urodily se; povolám jich a požehruíš jich' jakož si
i mne požehnal... A těch kázal anje| povolati i dal iim požehnánie takto: ,,Po-
žebnaj vás buoh najvyšší, abyšte byly jakožto slúpóv sedm Města útočiště.,.
Přikázal Aseneth anjel, aby odnesla stól. A když se brala, aby stól odstavila,
odšel anjel od očí jejích. A wátivši se viděla jest, jako by vóz ohnivy v povětří
vísel.

A když se moďéše Aseneth, aby odpustil jie, že tak směle mluvila s ním, tudiež
jeden mládenec z služebníkóv Putifarových pravieše a řka: ,,Ej, Jozef boží jede!

Již předjiezdce jeho u vrat sieni našie jest... Chvátajíci brzce Aseneth sešla a stríla
na pavlači domu. A když všel Jozef do domu, pozdravila jeho Aseneth a řekla
pravieci jemu tu řeč, kterú anjel byl s ní rozmluvil; a zmy|a nohy jeho.

Na zajtřie prosil Jozef faraona, aby dal jemu Aseneth za manželku. I dal ji
jemu farao a vstavil jim koruny zlaté nailepšie, které jest měl, akáza| se jim vespo-
lek pocelovati. A učinil jim svatbu a hody velmi veliké až přes sedm dní a přikázal,
aby ižádný diela žádného nedělal, donřť ta svatba stojí. I nazva|lozefa synem bo.
žím a Aseneth dcerkú najvyššieho.

I urodili sú se jim dva syny dřieve nežli hladná léta přišla. Převzděl prvému
Manases, a to se miení Zapomenutí, a řka: ,,Zapomenúti mi kázal hospoďn prací
mých a domu otce mého... Druhému převzděl Efraim, ješto se miení Vzplozenie,
a řka: ,,Ruosti kázalmi hospodin v zemi chudoby mé...

2 krajiny heliopalské heliopolské (podle města Heliopolis v Dolním Egyptě) -
3 rada faraonoaa rádce faraonův _ 4 l:šie aěci ve všem, zceLa; zhrzejicí pohrdající - 6
sien slťt (mazhaus) _ 7 přehraditý oddělený _ 8 ponebie strop - |6 bissem kmentem - 18
a němžto v kterémžto, a v tomto _ 20 oděncózs ozbrojenců _ 2l' z:idúcie viďtelné, průhledné
(videntis); čisterna cisterna, nádrž _ 23 Sdra' Rebeka, Rtichel Ženské postavy starozákonní-
33 krdlor'lá královská; oliaetskd olivová _ 36 zamútila se zarmoutila se .37 teď h\e _ 38 ne-
zlědiech, by byl nevěďěla jsem, že ie

40 zmgli umyli - 43 metáše odhazoval; s bezpráúm s křivdou _ 45 jedno jen _ 55
osudie nádoby _ 6L obdržeti zadržeri

63 zamúcenie zármutku, smutku _ 64 mlazší mladší - 66 posula posypala; horce hoÍce -

68 naliť hle _ 69 podlé veď|e _ 7 o -7 I povolal jie ze jména zavo|a\ ji jménem; druhé po drvbé
_72 teď zde _ 75 tudiež zde _ 78 žíně žíněné (kaiícnické) roucho _ 79 obkličenie opásán1
_ 83 zamazdno vymazáno _ 85 zmaztina pomazána _ 87 orudoualo orodovalo, prosilo - 90
neoýmluané nevyslovitelné _ 94 brzce tychle - 95.96 pldst stredu plást strdi, plást medu
- 97 do pizlnice do sklepa _ L07 nebo neboli - L09 neopatři nespatří; ustanoaena m. ustavena
(aeďficata) _ LL8 křídle (duál) křídla _ L24 urodily se naroďly se

732 předjiezdce jezdec iedoucí před ostatní družinou, přediíždník _ L38 donižt dw
kud - 140-l43 přexzděl praému,,, Gen. 41,51.52 . l40 přeozděl dal jméno

Pass i oná l

Stč. Passionál se dc
leogtaficky otiskovány v
(2.r. L379);NUK XVII
ných jiných rkpech: 2 zÍc
ského (ČČM 56,1882'
transký (ČČM 66, L89i

Ukázky z Passionál
Praha 19482, str. 59-68
tu sv. ProkoPa srov. i-
1953 .  oPass i oná luaZ
středověku, Praha 1948'

Ukázky zde uveřej
téže knihovny III D 44
slabikách.

_  Ž i vo t  s va tého  Eus

A,fo l .166b-169b
10 uzřě] uzrzy A,

ól římská] rzymkaA_
A _ 99 utěšiti B] utyeii
k velikéj cti B] s weliku

_  Ž i vo t  s va tého  J i ř

B, str. 224'230''
NUK XVII. C 52'fo
boru (Výb)

1 syn C, Df oYnec
nadal B, ladá| Výb _..

pariter moriaris); K ni
l: B _ 73 sstúpiv] ftupi

_  (Ž i vo t  P rokopův

A, f.ol.38b-42a; )

1 ProkoP A)Ptoc
a A _ 40 ručestí B] n:
B (připsdno zz, alejen:
99 ie Al ieho B - 118
milosti Bl miloftiwie

Ž i vo t  K r i s t a  pána

Život Krista pán
1a-19b (zlomek); t. )
otištěno: začátek zX\

t40

550



udúvšecka ďova, která sem mluvilseplástu a jeď ztoho plástu 
",.ot"a se jest.

#.'Í 1ú vychovány se mnú z m7a-
lT,'i:.h a pozehrúš jich, jakož si
1tl, iim požehrránie takto: ,,Po.
i ťúpóy sedm Města útočiště...
Y,:: 

o''"'", 
.aby stól 

"d.;;ň;,stl lako by vóz ohnivý u pouc.ii

Poznámky  ed iční

Pass ioná l

Stč. Passionál se dochoval v rkpech: Mus. III D 44 (t. zv. Pass. Musejní - ukázky pa-
leogaficky otiskovány v LF' přehled otištěných částí v LF 14, 1887, 261); Mus. III D 45
(z,t, L379); NUK XVII C 52 (z t. 1395); NUK XVII D 8 (z r. 1476); ďá|e ve zlomcích v čet-
ných iiných rkpech: 2 zlomky Kap. PraŽ. (otištěny ČČM 1882,5L7-52t), zlomek Pass. hlahol-
ského (ČČM 56, 1882,524-527),zlomek Drkolens\i (ČČm 62,1888, 1o4-1o5), zlomek Ni-
trans\i (ČČpr oo, L892' 3o5-3o7),

Ukázky z Passionálu otiskl v novočeské úpravě Jan Vilikovshý,Próza z doby Karla IV',
Praha 19482, str. 59- 68 (Svatá Markéta, Život sv. Prokopa). Tam i další literatura. K Živo-
tu sv. Prokopa srov. i V. Chaloupecký - B. Ryba' Středověké legendy prokopské' Praha
|953, o Passionálu a Životu Krista Pána pojednal Vilikovský také v Písemnictví českého
středověku, Praha 1948, str. 141-160.

Ukázky zde uveřejněné jsou poďe rukopisu Mus. III D 45 (A). Varianty z rukopisu
téže knihovny III D 44 (B). _ Ponechána a upravena jotace ve všech krátkých i ďouhých
slabikách.

-  Ž ivot  svatého Eustachie

A,fo|. L66b-|69b; B' str. 565-571' dosud neotištěno.
10 uzřě] uztzy A, B _ 36 Theospita] h nade1sstino A _ 47 znamenítě 8] znamenyty l -

ó1 římská] rzymka A _ 77 ozřěl onzy A - 7gbéžě)byezy A - 8l nevzbrárrila B] wzbranyla
l-99utěšitiB] utyefflyety A_I00 matnéhoB] matureho A_LOl jinéj B] gyny A-LL7
k velikéj cti B] s weliku czty A3 svú] sflwu l, B

_ Ž ivot '  svatého J i ř ie

B, str. 224-230, v A nerý; otištěno ve Výboru I' str. 300-306; opravy poďe rkpu
NUK XVII C 52' fo|.87b-89b (C) a NUK XVII D 8, fol. 108a-119a (D) a podle Vý-
botu (Výb)

1 syn G Df oynech. o B a ve výb _ 4 ež Cl že D' Výb, oynech. a B - L? sě nadál C' D]
nadal B, naďá| Výb _ 22 a se mnú tuto C, Df aÍ fe mnu to B, a se mnú to Výb (ne mecum
pariter moriaris); K niejžto on vecě C' D'Výb] aynech. o B _ 43 To vida C' D'Výb] zlynech.
a B - 73 sstúpfl ftupiw B - 94 s sluhami] fluhamy B

_ (Ž ivot  Prokopův)

A' fo|.38b.42a; B, stt.311-318, otištěno v LF 5, l878, přfloha, stÍ. 1-5.
1 Prokop l] procop. czech wozeni B _ 22 s nimiŽto B] fnymzto A _ 3| todí B) vynech.

o A-40 ručestí B] ruczyefty A_65 bránieše B] branye Íye A-67 ho B)to A-72 nékdy
B (připsáno zz' ale jen na z:yplnění řddku' ozdoba)l nykdy l _ 79 vzchova| l] wychowal (?) B -
99 je A] jeho B _ 118 sbořě B] Íbozy A (sroa. LL7) _ |2l nešvarného l] nefwarneho B _ L43
milosti Bl miloftiwie I

Ž ivot  Kr is ta pána

Život Krista pána je dochován v rkpech: NUK xvII A 9, fol' l-113; t. xvII D 32,fo|.
1a-l9b (zlomek); t. XVII H 19, fol. L7ob-23la (yýňatek); Mus. 1 Ac 71 (zlomek).Zratc}:^
otištěno: začátek z XVII D 32 s různočteními z XVII A 9 J. Truhlář LF lt, L884,283-292i

]:,1|,Tu.mluvila s ním' tuďež
l*^,.Š.' ,,Ei, Ě.iu oži jede!
1T1ť o:''": a,.*.n '.sr. ",',řřr'.ú'"i': 

jeho Aseneth a řeklau; a zmyla nohy jeho.

:.-{::_'11, r'.-.o2.il.u. r dar ii
:..J".:.'T:I' " r.a'"rl. ii- ;ó;:'5Í:Ťr:':Fo"i;o#;;
stojí. I nazval Jozefa synem bo.

1]:1 oŤ:'.. Přerzděl prvému
1ToI:" lcízal hospoďn pracítrn' ješto se miení Ý"pr""."i.,
[é...

1.u-":^?|' y D.olnim Egyptě) _
1^1..'.i 1ly1eiíct pohraaiici _ o
]T?p . '16. ólsselz kmentem - 18
,,i,,'!!o::b viďtelné, pruhledné
,":.":.ké postavy staro;ákonní _rmoutila se - 37 teď tůe _ 38 ne-

l s křivdou _ 45 jedno jen _ 55
,,9^?::y.,: posypďa; horce hořce _Yurdl 'l ,menem; druhé po druhé
.,1"::|" 

_ 79 obklíčenii 
"pÁ;;;:r?",: orodovalo, prosilo _ 90:^stre'du plást strď, plást meduej!!jti; ustano,uena m. usravenaly se

t, předjíždník _ 738 donižt do-ryaal dal jméno
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zlomek Mus' s paralelním textem z XVII A 9 Ad. Patera, ČČM ss, 1885, 303-311; ukázky
podle XVII A 9 J. Vilikovssy', Próza z doby Karla IV. I938l' 25-35;19482, 35.48 (v nč'
úpravě); tam i literatura.

-  O  pos túpení  Ježíšovu  do  E j i p ta

Z rkpuNUKXVIIA9, fol.27a-29b (.á). Dosudotištěno jenvnč. úpravěJ.Vilikovského,
str. 30-31; (L9482' 42-44), - Jotace zachovávána a upravována ve všech slabikách ďou-
hých' v krátkých rovněŽ všude mimo poj.

32 chodec] chodech - 41 poprosě] ptosieše jiné rkpy - 58 v těch vlastech kraluj el aynech.
a rkpe A

-  o  svě t i e  T ro j i c i

Z rkpu NUK v Praze XVII A 9, fol. 1 1 lb -1 L3b (A); varianty z rkpu Mus. III D 45, fol.
14a-15a (B), dosud neotištěno. - Stejné ediční zásady jako u předchozí ukázky.

2 rozumi] rozumny l . 4 přivozeni] ptzbozeny A _ 6 kakJi (podle 7 kterýmJi)] kak l -
10 rozličným] rozlicznych A - I7 takŽ] kakz A _ 2L někdy nevidomě B) aynech. zl A _ 53 ty
tváři A] twatzy Íie B _ 54 svého l] wffeho B _ 70 Tenžs] Tenz A' Tens B - 71 všemu]
wfwem A' B _ 74 v sbúšení] Íkruííenj l

Životy svatých otců

Vložka českého překladu Životů svat'ých Otců (autorem latinské přeďohy je Peu
Damiani). - Podle rkpu NUK XVII D 36, fol. l0la-104b (A),vartanty z rkpu NUK XVII
C 16 (B). Vydal E. Smetánka, Životy svaých otcův, Praha 1909; text zde otištěný ie na
stt.229-233, Srov. také Smetánkovo poiednání ve VKČSN 1904, č. I. _ Ukázku ze
ŽtvotÍt svatých Otců otiskl v novočeské úpravě J. Vilikovský, Próza z doby Karla IV., Praha
19482, str. 49-58 (Žívot sv. Simeona). - Jotace zachována a upravována všude v krátkých
i dlouhých slabikách.

9 plápolt] plapole A _ L0 Ó púště] opuftii neb opuftie A (srozs,87 Ó púště l); rozkoš...
milost boŽí] rozkofs y fladkoft wnitrznieho okuflfenie pro miloft bozij a gfu fwatych myflii
A_||horkost]horkoft i j  l -3 lp lovúcie]p lucyeA,B_35kteřÍŽ]kteryzA-43El iášuov]
Eliazuow A-51 ... stÍáž &ž1|,J za tim zlynechtino 11 řádků špatného překladu (Smetánka,
str. 230, ř. 64-74) - 54 rosú B] rofnu rofinu .á'._ 61 břiemě] brzieme l; mlčěti (lat. tz.
cebit)] niczieti A_79 iměli B] miti l _88 žizn)ziz A, B,zun D - 99 odplatě] odplatil -
102 tobě] to l

Jmě  o  sva tém Pav l e

Text z rkpu NUK xvII E 8 (l)' fol. 18a-20b' opravy z poněkud obměněného zpra.
cování v rkpe NUK xvII E 10, str. 23l-234 (B - odtud vzat nadpis); nepatrný zlomek v t.
zv. zlomku Dlabačově (Strahov B. Nro 3 č.5); vydal Ad. Patera, ČČlt og, |889,445-45|.
Ukázka u J. Vilikovského, Próza z doby Karla IV., Praha 19482, 202-205; tam i literatura.
_ Jotace zachována a upravována jen v ďouhých slabikách.

4 vzďvlžen) wzfdwyzen l-7 klokoče B] klokoczyegy A' vzvřiechu] wztzyechu A
(exastabant)_8 Cochitus B podle /ar.] coithus A_LL prameny l] plameny B-|3 sázíe.
chu] zazyechuA-29 Anjel jemu odpovědě B)oynech.aA_30 nemóž B] zrynech.vA-
32krvi)v A omylem dzlakrót_42nedrže|I] nedryzely A-49kád Pat] Kak l_56 Pavel
Parl oynech' zl A - 58 ežs) ez A' ptocz g|y B
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P99y.'q 1885' 3o3-3l1; ukázkyv. 1938], 25-3\ I94Bz,35-48 (v nč-.

ttěno jen v nč. úpravě J. Vilikovského,
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yarialtlz-rkOu Mus. III D 45, fol.oupředchozÍ ukázky.
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49. Žiaot
14. stol.(rukopis z druhé poloviny
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50. Bitetní scéna z bible krále Václaz:a IV.
(konec 14. stol .  Národní knihovna, Vídcň)
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Aseneth

Podle rkpu knihovny praŽských františkánů (ve správě NK) A F 3, fol. 248b-25Lb
(l); vydal Fr. X. Prusik, Krok 1, 1887, 32|.327. Z jiných rkpů (Mus. III H 29, NUK
xvII B 15 a XVII E 10) A. J. Vréátko, ČČpt ao, L862,66-73 (Vrť); v novočeské úpravě
J. Vilikovský; Ptóza z doby Karla IV., Praha L9482' 27-34. _ Jotace zachována jen v ďou-
hých slabikách. ojeďnělé Josef nahtazeno většinovým Joael.

2 jic|lž A) kteréžto Vrť; Ý'nieže A] I,aieže panoší Vrť _ 3 před fataortova zl A škrtnuto
puty; Aseneth Zrl] Afenech A (tak běžně i. ddle) _ 8 podlaŽerlý Vrť] podlazenym l - 9 boho-
vél] bohové egyptští Vrť - L2panenVrťlpany A _ 16 purpurú Vrť)pwpin A; kamením l]
není, oe Vrť _ 24 před do domu šĚrrzutoo Akniemu,aeVrť není_29 vezechuVrťJvynech.zl A-
38 Nevěďech Zrl] Nevědiechu l

42 jiné A) jiné' kteréžto Zrr,. k němu Vrťfknie A _ 43 metášeVrť)meta|e A_47 sestru
Vrť (sroa.49)] zenu A (lat. předlohy ma77 uxorem nebo sototem) _ 54 žen,l Vrtf zerie A _ 55
ženuVrt]Žela Ai jieVrť] agnech.ts A_55-56 jie chléb z osudiepoškwněnébo Prusik]jiech|éb
apiekalichsosobúpoškwněnúZrl, jiechlébzosobypoškvrněnéhol (chybně)_59-60aželela...
mor{li|g] a činila jest pokánie ot bohóv, kteréžto cti\aVrť-65 vymietala podle 64) wymetala
A _ 66 na pavlači A] Vrť Úar; na paláci, na poďaze, nad pavlačí _ 70 nad hlavú Vrťf la}:'|a-
wie A _ 73 L<rieže domu l] kněz domu Zrť _73.74r;lanohách tqichZrť.laynech. o A_78po-
silniv l] posíliv Vrťi pozdvih Vtťf pozdvi|'i A, -| škrtnuto _ 83 zamazino A) smazáno Vrť _
90-9L aniž na člověka... pověděti l] aniž příslušie člověku smrteďnému slyšeti nebo praviti
jich Vrť _ 92-93 před očima tvyma A] v očí tvú Vrť _ IDL rozomóm Vrť-l rozomem A,
nad rozumností NUK XVII B 15 _ 104 z tosy tóž1 NUK xvII B 15) z úst róŽÍ (přepsdno
z toze) A' lat.z de rore rosarum (přeloženo omylenl: de ote tn. de rore) _ 107 nebo pokrm
Al neni u Vrť _ 12L zle Vrt přidtino za plástu: i vstúpil jest oheň z stola _ l25 povolati]
o A psdno půa. poŽeh, ale Žeb škrtnuto - 129 visel l] vyšel n. še|Vrť _ L33 na pavlači l
a j,) na pa|áctVrť (/or. hypodromi)
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.  Š T I  L F R Í D

Toto dobrodružné vyprávělt,jež bylo rovněž dlouho oblíbeno jako lidové čtení, ie se-
staveno poměrně samo-statně podle vzoru několika pověstí německých. Jasně ie také vidět,
jak cízi látka byla do Cech lokalisována a věcně počeštěna. Vidíme z něho, že středověké
obecensťvo nepovažovalo za vadu častější opakování téhož motivu, na př. utkání Šdl-
frídovo s dvanácti protivníky je po každé líčeno steině obšírně, často i týmiž větami.
Zajímavá ie tu také aplikace symboliky barev. Pozornosti zasluhují i rýmy' jež zavdaly
příčinu k domněnce, že povídka je prozaickým přepisem starší básně; lze však myslit
také na rýmovanou prózu.

V českéj zemi jeden pán a knieže bieše, ten sobě jméno Šalrria jmějieše.
A bieše mysli vysoké, nebo čte se o něm, že což jest umyslil, to i srdcem dokazoval.
Ten jmějieše paní překrásnú' dceru krále lamperdského' a jejie jméno Theodora
bieše. S nížto jmějieše syna, jemužto kázal řiekati Bruncvík.

A kdyŽ Štnrria iednu chvíli ie se raditi s svú ženú řka: ,,Paní milá, věz, že naši
starší dávali nám tu radu, abychom kdež mohúc dobývali svému jazyku cti a jména
dobrého. A jáť jsem to umyslil' že miením jeti a zase nepřijedu, bych jměl zato hrďo
dáti' leč svéj zemi a sobě většie cti dobudu. Neb ten kotel, kterýž na svém ščítě
nesu,velmi mi jest nemíl.Protož jsemsobě umyslil neboť orla přinesu na svém
ščítě, neboť i kotel ztratím..(

I stalo se, že poručiv zemi a sbožie svým věrným i jede u mále, a tak svým
přikáza, aby jeho nikdiež knieŽetem nenazývali. A tak jel jest po rozličných zemiech
na královské a na kniežecie dvory; nikdiež se jemu žádný nemohl wovnati udaten-
stvím, sedáním, kláním i s ostrým honěním. A zvěděv to do sebe, i jede do cizích
zemí daleko. I přijede k králi nápulskému, jemužto řiekáchu Astronomus, i při.
kázal se k jeho dvoru. A král ochotně a míle kázaljej připsati k svému dvoru. Tehdy
Štlrria je se králi s pilností velikú stúžiti. Vida to král, milováše jeho velmi a v naj.
pílnější svú radu bráše.

V jednu pak chvíli král mezopotamský aneboli engličský, jménem Filozofus,
svadi se s králem Astronomem, i poče jemu zemi hubiti a páliti i lidí jímati. Vida to
Štilfríd, poče s králem mluviti řka: ,,Žádnykrá|:', vida veliké bezprávie svych chudých
lidí, i nechceš se brániti. A protož neslušelo by žádnému dobrému u tebe byti...
Uslyšav to král vece: ,,Ry[ieři milý' s svým rodem královským a ščítem jsem jemu
roveň, ale bohatswím nemohu iemu roveň býti. A protož musím snad jemu svéj
země něco postúpiti..( Vece Štilfríd: ,,Králi, já tobě to pravím: Lépe by bylo tobě
i s námi umřieti nežli hubeně a nesměle žívu býti. A chceš-li mne poslúchati,
chciť radu dáti, že mi budeš děkovati... Král vece: ,,Tvéj rady chci poslúchati,
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než bojím se s nímbojovati... Štirria vece: ,,Kaž svolati pánya rytieřswo, což jich
pod svú rukú jmáš' a vytáhni proti němu na pole...

I stalo se tak. A kdyŽ vytažechu na pole, tu se voiska obapolně uzřechu.
I přivolav kÍál Štilfrída a vece jemu: ,,Nuže, Štilfríde, radiž rr:ám, což jest najlep-
šieho, nebo již sám vidíš, že král engličský jmá třikrát viece lidu nežli my... Vece
Štinia: ,,Poněvadž se nebhceš s ním bíti, chcié jinú radu dáti. Kaž tisty psáti v tato
slova: Ty, králi englický, Filozofe, kazíš mé lidi bezprávně.YěztŽ'žeť se wému bez-
práví miením brániti bohdá. A isi-li dobrý' povoliž mi rovného a já tobě. Vybeř
z svého vojska dva tisíce koní, což naičiščích jmáš, oseďaných, a zavěž každému
na sedlo tisíc hřiven zLata,ajá chci tolikéž z svého vojska vybrati s tolikéž zlatem.
A když to učiníš, vybeř opět rytieřuov dvaruícte nebo knieŽat, kteréž ty nalstateč-
nější jmáš' a jáé chci jednoho z svého vojska vybrati a tomu se káži s těmi dvanactmi
tv}imi bíti' po jednom vybieraje. A iestli tqých dvanácte mého jednoho přetepú,
tehdy ty koně a ten základ pobeř, a jáé se chci se vším královswím poddati v službu.
A pakli pán buoh a milý svad Václav mému pomuož, aby mi Se v též právo poddal...
Uslyšev to král, poče se rozpakovati řka: ,,Milý Štilfríde, v velikú bych se věc podvo-
lil, neboé jest to nesnadrrá věc, aby jeden dvaruícte pobil, anižjá jeho v svéi vojšče
jmieti mohu... Vece Štilfríd: ,,Jáé jsem ten, králi, jenž těch dvanácte podstupiti
chci, vezma na pomoc pána boha všemohúcieho a milého svatého Václava.
A protož, milý králi, vezma srce mužské' měj plnú náději v pána boha' žeť ráčí
spomoci proti tomu vefikému bezptávi.,,

I poslechl jeho král v tom a poslal listy králi engličskému. Uslyšev to král
engličskýpoče se tomu ďviti a smieti.I pošle po svú radu a list iim ukáže. I vece
jemu rada jeho: ,,Králi Filozofe, neslušelo by tobě žívu b1ýti' kdyby toto rovné
poddánie chtěl zawci. Nebo kdyby jel od qýchodu slunce až na západ, nepotká
tebe tak rovné, jako tě nynie potkává. Však vieš, že jmáš lidí dosti statečných u sebe.
A protož vybera sobě dvanácte, nechť se před se koná, osvědče králóm a kniežatóm
ten list 1fkáž1ž.,, I odepsal engličslqý nápulskému , že ,,Což žádáš' to jmieti budeš...
A tak rok sobě položichu za dvě neděle. A v tom času obešle krále a kniežata okolní,
aby mezi nimi zápis učinili.

A když se sjelo králuov a kniežat mnoho,učinichu mezinimizápis. Apřipravivše
obojí koně s sbožím,i učinie iim okršlek na iednéj krásnéjlúcea ošraňkují,aby jim
lidé nepřekáželi. A když ten den přicházieše, jenž se jměli bíti' tehdy král englič-
ský po svém vojšče vybéře dvanácte kniežat a rytířuov statečných. I zavo|a jednoho
a řka: ,,Symforiane z Levščiku, vseda na svuoj kuoň, jediž na onu lúku. A jestliže
protiv Štitfriaovi obdržíš, tisíc hřiven dám... Tehdy Symforian Kepce na svuoi
kuoň vskoči i přiběže na tu lúku, i poče na Štilfrída volati, smie-li se s ním ostqim
potkati.

I vida Štilfríd, že jtž čas pÍtchází' kázal sobě dvanácte dřev připraviti, a na
kaŽdém praporec jinéj barvy bieše.A když se v svój stroj připravi,kázalsoběplavý
kuoň přivésti a vseda naň vece: ,,Bože všemohúcí a milý svaqý Václave, račiž mi
dnešní den pomocen býti! Nebo toho pro žádÍn cilúbu ani pro penieze nevedu,
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ale ke cti svému jazyku českému... I vece: ,,Podajte mi praporce bielého, neb a
barva znamenrivá veselost a radost každého dobrého...

A dosáhna dřeva s praporcem, na kterémž bieše s jednéj strany zlaý kšíž,
s druhý strany jméno svatého Václava, i jel vesele na tu lúku protiv Symforianovi.
A když ta dobrá dva druhy proti sobě hnaša, prudce k sobě koně pustišta. Štnrria
dal Symforianovi silnú ránu, že daleko s koně letělna stránu. Štilfríd skočil s koně,
poče jeho mečem bíti. Symforian nevida zisku poče se jemu dávati. Knizata Štil.
frida za ruku ujemše, vesele iej z šraňku vyvedu.

Engiický král poče na |iného volati: ,,Ipolite, rakúský vývodo, ty veliká svobo.
do, pokus svéj síly! Dokudž jsem já žív' budeš v méj přiezni... Ipolit na kuoň
vseda běžieše na Štilfrida, křičieše řka: ,,Štilfríde, toť povídám, žet jáwéj síly dnes
ohlédám... Štirrria vece: ,,Podajte mi pÍaporce zeleného, neb ta barva iest náděje
každého dobrého... Kříž také z|atý a znamení překrásné bieše na něm. S dobrú
nádějí v šraňky se bráše, a pod ním kuoň jeho bujně plésáše. Ipolita daleko za kuoň
swže, skoěe s koně meč vytrže, poče jeho postřiehati a veliké rány jemu dávati.
Ipolit nemoha obrany jmieti, poče jemu na milost jíti. Štilfríd od něho slib přije,
a tak vesele z šraňkuov vyje.

Engličský opět voláše: ,,Kde jsi, Rudolte, viero naše? Rozpomeň se na své
udatenstvie, at Štinia o ťvéj síle zvie! tediž!.. Rudolt tam skuoro přijede. Šorria
se za se ohlédna vece: ,,Podajte mi praporce črveného, neb ta barva zapaluje srdce
muže udatného... A tak hněvívě proti Rudoltovi hnáše, tu jej dřevem mužsky
protasi.

I zamúti se tiem engličský král a vecg ,,Kde jsi, Tripartite, qývodo řečský?
Neroď se rozpakovati! ostojíš-ti protiv Štilfrídovi, chciť přívoz na moři ďáti'..
Tripartit ieda na lúku mluvieše: ,,Kde jsi, Štilfríde?.. Tak jemu pravieše ,,Ne-
zpomuožť kříž ani znamenie, budúé o nás praviti noviny... I vece Štilfríd: ,,Podajte
mi praporce žlutého, taé barva jest stálost každého šlechetného... Tripartit naň
hněvívě křičieše a na svém koni bujně se točieše. Štirria jeho skoku brzo ukoti,
swže jei za kuoň daleko, až ščít i s helmem letěl nadeň vysoko. A ďéve neŽ země
doletě, až z něl;Lo duše vyletě.

Englický král poče smutně volati: ,,Theobalde, chciť jednu zemi dáti. Učiň
s Štirrídem statečné hnínie, ať poděkují panny i panie... Theobaldus, margrabie
muřínský, vesele na lúku běžieše řka: ,,ohlédni se, Štilfríde, za se! Nebť již jinak
býi nemuože... Vece Štirria: ,,Podajte mi praporce modrého, ta barva zname-
nává ustaviěnost muže šlechetného... A tak podwha Štirria dřevo, proti němu
poteče. Theobaldus boje se před ním z šraňkuov uteče. Štilfríd po něm poběže
řka: ,,Stój, neběhaj, dobrý druŽe!.. Theobaldus před se běžieše a Štilrria za nim
k vojsku chvátáše, i spudi jemu hlavu. l

Englický poče volati: ,,Tristrame z Vopečen, chciť sto koní ďíti' nalož všecku
sílu svú! JestliŽe proti Štilfridovi ostojíš, věčně mým přietelem byti musíš! Tri-
stram běže v zahradu, chtě s Štilfridem jmieti svádu. Poče na Štirrida volati řka:
,,Musíé tebe zaplakati wá máti. Chciť wého skoku ukrátiti, nebudeť se třeba s rrrámi
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chlubiti... Vece Štilfríd: ,,Buoh vie, co mi se má státi! Svaty Václave, rač mi pomá.
hati!.. I vece: ,,Podajte mi praporce blankytného, taé barva znamenává chytrost
muže každého... A chtívě proti Tristramovi hnáše, sraziv iej s koně mečem jej
prodkáše, a vesele na kuoň skočiv...

opět englický král a již s žalostí voláše: ,,Pitopase z Mez'úhradie, však se mno-
zí o wú čest vadie. Chcié město Englii dáti, ač budeš moci proti Štifrídovi zuo-
stati... Pitopas v šraňcích Kičieše: ,'Štilfríde, skryl-lis se mně čili se bojíš? Nezbu-
deš mne svú chytrostí, budeš na mně jmieti črta dosti!.. Vece Štilfríd: ''Pitopase,

tzo mnoho mne haníeš, a tiem mne nic neuhrozíš!.. Hnedky na svój kuoň vskoči
Kepce i vece: ,,Podaite mi praporce brunátného, tať barva znamenává hněvivost
muŽe udatného... A v tej hněvivosti do šraňkuov pudieše. Pitopas protiv němu
prudce běžieše řka: ,'Štilfríde, braň se, jižť jest čas! Budeš imieti se mnú zlý kvas...
Štilfríd se k němu přiboči, da jemu ránu, že za kuoň na tři kopie skoči. Dobyv
meče sílně jej práše' že ruce i nohy jemu obrubáše, potom meěem jej protasi a na
svój kuoň prudce se vtasi.

Englic\ý omďeváše, avšak ješče ze mďoby voláše: ,,Adriane, pane africkn
tys k méj službě hotov vždycky. Neroď se oddalovati a s Štilfrídem v šraňky hnáti...
Uzřevše Štirria vece: ,,Podajte mi pmporce fiolného, tať barva znamenává udat-
nost muže všelikého... A v tom v šraňky běžieše a velikú prudkostí Adriana pro-
mršči. opět englický voláše: ,,Bryndo, margrabie z Thas, proti němu se vytas'
a udatně se proti němu oboř a Štilfríduov kuoň zdeř... Brynda do šraňkuov pota-
že, korúhev proti němu roztaŽe řka: ,,Štilfríde, nemuož to iinak b;fti, musíš zabit
ode mne býti... Vece Štilfríd: ,,Podajte mi praporce plavého, tať barva znamenává
pevÍIost u víře muže dobrého... Pevně se proti němu vyda, kuoň i jeho na smrt vyda.

opět král engličslcý isa již zamúcen voláše: ,,Benedikte, kníže tyrskél učiniž
sobě rytieřsky, dai Šdlfrídovi pevnú ránu, a tak uěiníš čest svému pánu... Benedikt
vysoké mysli bieše, v črveném praporci tři panny jmějieše. Hněvívě na lúku je.
ďeše a na Štilfrida křičieše: ,,Navraé se zase' Štilfríde, nawaé se zase! Vidím, že
musíš zuostai zde.,, Šarria vece:,,Podajte mi praporce šerého, tať barva zname.
nává pokoru každého tichého; aé Benedikt bez sváru nebude, túť hrdú mysf mne
nezbude... Pokorně se na lúku bráše; Benediktus proti němu prudce hnáše, až od
svéj rány Benediktus s koně upade, a od tej rríny duše zbude.

opět engličský král voláše v žalosti: ,,Nadršpáne' pane uherský veliký' aé
poděkuje člověk všeliký! Kaž svuoj kuoň oseďati a proti Štitfrídovi hnáti!.. - ,,Krá.
li, toé chci učiniti a chci se s ním mužsky bíti... A když Nadršpán v šraňcích bieše,
takto k Štilfrídovi mluviešq ,,Smieš-li se se mnú utkati, musíé tebe zlé ode mne
potkati... Štilfríd vece: ,,Proč bych nesměl, toho sám neviem. Proto.li, že |si Ří-
manóm znám? Až tebe, Nadršpáne, budu prositi' tepruv mne rač živiti... I vece:
,,Podajte mi praporce šarlatného, tať barva znamenává statečnost běhu rytieřského...
Pod praporcem v šraňky statečně pudieše, že pod ním země hřmieše. A když se
k Nadršpánovi přibra, škaredě kopím jeho život zedta. Prudce jei doluov s koně
svali, skočiv s koně k němu se přirazi a skrze něj svuoj meč prorazi.
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Vida to engličský vece: ,,Ach, nestoite' neščestí, v žalosti jsi mi dáno, ješto
mi se toho nikdy ve snách nezdálo!.. I vece engličský: ,,Žibřide ruoŽen;i, má naj-
většie útěcho' jtžt iest má věc zle pohřiechu! Nebude-liť wé spomoci' iižé stanú
mé kralovské moci. Protožé jsem tě naposledy zuostavil' aby mě žalosti zbavil;
nebo nad tě u svého dvoru silnějšieho nejmám. obdržíš-li proti Štilfriaovi,puol
tobě svého královstvie dám a k tomu svú dceru... Žiariavece: ,,Chciť se na to sna.
žiti, bychť od Štilfrída jměl zabit b}iti... Žibřid knieže themarské bieše, velmi se
přípravně jmějieše: ščít jeho a helm od zlata se stkvieše a v črveném poli na ščítu
osmnáct ruoží zlatych jmějieše. A ty ruože to do sebe mějiechu, žekďyž se zasmál,
okolo něho pršiechu. V těch zemiech kraššieho nebieše, a k tomu životem udatný
hrdina bieše. Drahé oděnie na sobě jmějieše, to všecko perlami a drahým
kamením proděláváno bieše. A když na svój hynšt vsedáše, iemužto Skropil
řiekáše' bujně se pod ďm točieše a v svéj ruce zlatú korúhev držieše, pod nížto
vesele do šraňkuov pudieše. Tu hněvívě na Štilfrída křičieše: ,,Štilfríde, kam jsi
se poděl? Zda|ts se skryl? Vyjdi ke mně spieše! Zda|ts mne ostatrieho neviděl?
Netřebaé se jedenácti chlubiti, já takovych, jako jsi tn chtěl bych čtyřmecítma
ubiti... Mnoho jej hanieše, ale Štilfrid se tomu smějieše a vece: ,,Proč bych se s tebú
bíti nesměl,leč pro drahé oděnie na tobě? Protož, Žibřide, jestližeť mi pán buoh
pomuož tebe dojíti' musíé z tebe ruože pršeti. A neché pomuož dcera krale anglič-
ského, iáť beru na pomoc svého boha a svatého Václava...

A kdyz na svój kuoň vskoči' tu se pod ním kuoň zboěi. Postáv chvíli malú,
vzdav bohu čest i chválu a vece: ,,Podajte mi praporce axamitného, taé barva
znamenrivá čest a chvrílu jazyka mého českého... ochotně a statečně v šraňky proti
Žibřidovi hnríše, k tomu mnoho tisícuov lidu přihlédáše. Tuť se prudce v hro-
madu srazišta, až obě dřevě o se zlámašta. Králé a kniežata divichu se tomu'
ano to dřievie třeští jako od hromu. I vece Žruria na tom poli: ',Štilfríde, kterakť
se líbí? Poně nenie po tvéi vuoli? Musíš lépe Ruoženého poznati; nic to není,lépe
tě chci znamenati... vece Štilfrid: ,,!lžt se budu, Žibřide, moďiti, tepruv se mnú
budeš chlubiti. Ale ta rána neškodnať mi jest, ješčeť při mně jestié čest. Než ty
ohlédaj na svém ščítu znamenie, zdá mi se, že na něm čryř ruoží nenie...

opět iim podachu dřevě oběma, a oni po druhé učinichu hnánie s sebú;
prudké rány sobě dašta, až opět obě dřevě zlámašta. oba na koniech oseděchu,
ale od Žiariaa ščít a helm letiechu. A jakžkolvěk Žiaiiana koni oseděl, však jeho
Štilfríd velmi zaboď. I vece Štitfria: ,,Kéž se chlubíš! A ty poně smutně na koni
sedíš. Poně se ruože z ščítu rozsypaly? Ach, kdyby to viděla dcera krále englič-
ského, jmělaé by za z|é jmieti, žes se dal tak špatnému raniti... Žtria vece: ,'Ne-
chtěl bych na světě b1fti, bych se dal tak špatnému jieti...vece Štilfríd: ,,Bohdá
to jmáš shledati, žeť jsem tak dobrý i ve všem chcié se vrormati, leč wú tuoŽi ze
mne neprší. Yěztž' žeé se o tebe ŠdFrid pokusí...

Tehdy jim po třetí kopie podachu, tué tepru protiv sobě hnachu. I da jemu
Štirria vetkú tánu, že Žtanaletě na stranu. Skočiv s koně hněvívě meče dobude,
k Žibřidovi přiskoči, poče jej velrni rúbati,ažperIy počechu vysoko skákati. opra-
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viv se Žibřid poěe se jemu bráníti, i počesta se prudce bíti. od poledne ď do nešpo-
ru se tepiechu. Králé a knieŽata se tomu diviechu a k biwě snažně přihlédáchu.
Ach, škoda těch dvú jinochú! Nelze jima žívu byi, tak vecechu' Engličský král
Žiariaa napomínal řka: ,,Pomni se, viero naše! Neboé má drahá dcera o tě pečuje.
Protož přidai života svého a ohlédaj život jeho!.. - ,,Králi, jmáš to shledati, Žeť musí
přede mnú v šraňcích běhati... vece Štilfrid: ,,Buoh vie, čemu se jest státi. Chceš-li
mi pak milost dáti, budu-liť před tebú běhati? Ale jáť beru na pomoc boha svého,
chciť ukrátiti skoku tvého...

Tu se opět v hromadu srazichu a velmi prudce se tepiechu. I uda se Štmri.
dovi ránu dáti, že Žiaria pďe postúpati; křepce Žnriaa na obě ruce rubáše;
nemoha obrany imieti před Štilfrídem běháše. Třikrát přes šraňky přeběže, Štil.
fríd jej postiže, statečně se k němu přirazi, tu jej poče převelmi rubati, že počechu
s něho ruože skákati. PrudhÍmi jej ranami rubáše, ,,Žibtide, jiŽ-lt z tebe ruože
pršie,.. tak řiekáše. ,Itž-h mohu tobě roveň byti? Yěztž, že již tobé smrti nelze
zb,ýti.,, Všecko z něho oděnie obrubal bieše, až Žrcria všecek krvavy bieše. Žibřid
vece: ,,Ach, nestojte! Toho mi se nikdy nepřihodilo, co mi se kdy s kým býti událo.
A již tomu nelze iinak býti: Prosím, Štilfríde, rač mne živiti!* Y:nlžata k tomu při-
skočichu a všickni Štirriaa prosichu řkúc: ,,Poněvadž se dává tobě, přijmiž jej
na milost sobě!.. Štilfríd vece: ,,Králové a knížata veliká i vy rozličná zběř všeliká,
pro vaši prosbu to chci učiniti,a k vaší vuoli jeho chci živiti. Než pro hrdú řeč jeho
neslušelo by živiti jeho. A protož' Žibiíde,vstaň' jiŽ tě chci pustiti a milost svú
s tebú učiniti...

A když se tak to všecko dokona, Štirria klekl na svá kolena, poděkova pánu
bohu všemohúciemu i také svatému Václavu. Tepruv kázal svú korúhev českú
rozvinúti, na niež bieše kotel s jedné strany v ohnivém poli. Vidúce to kniežata
a králové, tepru poznají, že jest Štitrria uieze české. I vyvedú jej z šraňkuov u velikéj
poctivosti. I vece králAstronomus: ,,Štilfríde, pane veliký ohlašuji wé jméno přede
všemi kniežaty, že isa prínem velikým a nedav se znáti podstúpíls věci veliké s reky
velikými dvanácti a všechnys přemohl. A wú velikú nesnadností a prací mně jsi
učinil mnoho dobrého svú statečností. Tohoé jsem napřed velmi vděčen, než totoé
pravím: Bychť bylvědě' že jsi knieže české' bychť byl jměl všecko své královstvie
ztratiti, nedalť bych se byl bíti. A poněvadž se již tak stalo, cožkoli požáďáš'
málo nebo mnoho, jmáť b1ti wá vuole naplněna, nebo jsi pro Ínne nevrížil hrďa
zbýti...

I ujev jej za ruku radoščemi plakáše, i posadi ho na svéj stolici, i přinesechu
jemu rúcho drahé kniežecie. Kniežata a páni velicí dary a klínoty veliké nesúc
jemu se oznamují a dtuzi se v službu poddávají. V tu chvíli král engličský pod svú
korunú pojide před krále Astronoma a před Štilfrida; vzem korunu z své hlavy, po-
ctívě před nimi klekla všecko jim královstvie vzdáváše. I poradiv se králnápulský
s Štilfrídem, vráti jemu královstvie pod takovým zápisem, aby proti něnru nikdy
neb1val a jeho se rady dokládal. A také, kdyby bylo třeba, aby třidcet tisícuov
lidu vydal na pomoc a koní dva tisíce.
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;oba na koniech oseděchu,
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I vece Štífríd: ,,Králi, pomni na to' žes mi volenie dal, abych prosilza dar.
Nechcié sbožie, ale prosímé za čest mého jazyka českého a syna mého Bruncvíka
jediného. Prosím, aby mi dalerb krále engličského, to jest orla črveného v zlatém
poli za ten kotel, kterýž na svém ščítu nesu... Vece jemu král nápulský: ,,Věru,
Štilfríde, neř.ku orla, kteréhoŽ jsem mocen dáti, ale svého královstvie polovici,
toé mocně ďávám, ráčíšJi. A tiem buď jíst, že zač prosíš, toé ďávám... A hnedky kázal
kotel setříti a orla črveného v zlatém poli namalovati na svéi korúhvi i na sýh
všech praporcích.

Ztoho jemu Štilfríd poděkova a na pospěch do svéj země poslal, v niežto jiŽ
tři léta nebyl, obsielaje své pány a rytieřstvo, aby proti němu vyjeli. A páni hnedky
připravivše se jeli proti němu. A když přijedechu do nrípulské země, král Astro.
nom po všech městech přikázal' aby jim plnú potřebu dávali. A kÓ/ž páni zvědě.
chu, že Štilfríd, knieže jejich, cti veliké dobyl, počechu radost velikú jmieti a jemu
děkovati iako pánu svému milostivému.

A když se strojil, Že chtěl do své země jeti, zamútil se tiem král nápulsky
a vece: ,,Štilfríde, pane miln muoŽeš-li svú mysl přemocí, zuostaň se rnnú! Puol
královswie svého chcié postúpiti a po méj smrti dávám mocně všecko... Vece Štil.
fríd: ''Děkujiť' milý králi' a prosím, nerač mi toho přieti, abych zemi svú opustil
i s1na svého. A protož iiž déle zuostati nemohu... Vida to král, že nechce zuostati'
kázal své koně také seďati a vzhuoru trúbiti a oněch dva tisíce koní přivésti a se
všiem zlatem Štilfrídovi ďáti. A tak vsedavše i jeli do svéj země českéj a Astronomus
králs ním.

Tu se stala radost veliká českéj zernt, nebo Štilfríd bieše dobyl velikéj cti.
A tak po všech městech na všech branách kázal malovati orla v zlatém poli,akázal
zvoniti a zpievati Te Deum laudamus. Tu ovšem Pražané daleko protiv svému pánu
vyjeli a vyšli, staří i mladí, dávajiece |emu milé vítanie i králi nápulskému. A také
Pražané nápulského krále převelice ctili a velikými dary dařili.

Vida král velikú milost od nich a čest,poče jim velice děkovati,a vida Bruncvi
ka, syna jeho, an poctivy a slušný mládenec, i slíbi iemu svú dceru dáti řka:
',Budiž tobě poručena má dcera drahá Neomenia a tobě dána! A račiž pán buoh
vám dríti všecko dobré... A po nedlúhém času přinesli jsú ii do Čech poaívě za
manŽelku Bruncvíkovi. A ta svadba veliká a dvuor volaný bieše za dva měsiece.

Štitfria v dobrém s tohoto světa sjide ostavivše svému synu sbožie a zemi,
jížto velikú čest svým životem dobyl. Tu ovšem veliká žalost českéj zemi přijide
a za ďúhý čas plakali jsú jeho jakožto otce svého. Budiž bohu chvála.

2 mysli vysoké htďé mysli - 3 larnperdský lombardský_ 5 je se jal se - 7 zase zpět-
9-I0 neboť.'. neboť buď.... anebo - Lt sbožie majetek; u mále v malém průvodu - 14 se-
dtiniezápas;sostrýmhoněnimsostrouzbranívzápase-L5nápukkýneapolský;přikázalsek.,,
přihlásil se - 19 engličský anglic\i - 20 szsadi se povaďl se, znepřátelil se - 21 žtidný žádouc1,
mi|ý _ 26 hubeně bidně3 nesměle bez odvahy _ 36 zaaěž zavaž _ 4t zdklad záruka, zástava -

42 pomuož pomůže; aby mi se a též prtiuo poddal aby ses v téže věci (stejně) podrobil mně -

5L-52 roané poddrÍnie téměř podrobeni _ 54 oszlědče před svědky prohláse - 56 ro& lhůta
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59 okršIeh ohrada; ošraňkuji ohradí _ 62 z.tseda vsedna _ 63 obdržiš zvítězíš - 65 potkati
se utkati se - ó7 srroj qistroi' odění - 74 hnašta... pustišta (duá{) hnali se. . . pustili _ 76 zisk
ttspěc|l.' dtioati se vzdÁvati se_77 ujernšepoiavše' uchopivše; ayaedu vyveďi - 78 aeliká stsobodo
veliký odvážlivče - 8l ohlédótn zkusim _ 84 sorže svrh\ postřieharí sekati _ 85 přije přija|
- 8ó vyje oyjel _ 87 oiero naše na nějŽ se spoléháme . 88 skuoro brzy _ 9o.9L d'řeaern
mužsky protasi kopím mužně proboď - 92 zatnúti se zarmout'il se - 93 neroď se rozpakol;ati
nerozpakuj se; ostoji'š-li obstojíš-li; přitsoz přlstav _ 95 praaiti nozliny povLdati pověsti - 102
mtlřínshý moďenínský - |o4 ustaoičnos' pevnost' stálost; podvrha dřeao zůoživ' připraviv
k boji ďevce _ L05 poteče hnal útokem _ Lo7 spudi srazil - L|0 z: zahradu v ohradu - LL5 pro.
týkdše ptoboďal (nedokončená věta' chybí asi: k svému králi přijede Ryš) - L17 ač jesttže;
zuostat,i obstáti _ LL8 nezbudeš nezbavíš se - 120 neuhrozíš lezastrašíš - L22 pudieše hnal se,
běŽel - |24 přiboči se připojil se' přiiel _ |25 obrubóše osekď; protasi probodl _ L26 zltasi
se naseď _ L29 fiolný fialový - l3o promršči proboď _ |32 zdeř sedři; potaže vytáhl -
L33 roztaže roztáhl' rozvinul _ I35 vyda se vydal' vypravil sei na smrt oyda zabí| - I42
nezbude nezbavíse - 143 duše zbude Života pozbyl, zemřel _ L44 Nadršpdz vlast. jméno
z obecného nadršpán z maď. nadorispán (palatin, comes palatinus, slov. nádvorď župan) -
L47 srnieš.li odváŽíš-li se - 149 žiaiti, na Živu nechati, Život šetřiti _ L50 běh život

l54 nestojte běda-l55 ruožený mající růŽe ve znaku_L56 stanú přestanou-157
zuostaail nechal _ L6L přípraaně ládbetné'. jmějieše se veď si' žil _ 165 proděltiz:dno
prošlváuro; hynšt břebec - L68 spieše rychleji; ostatní posleílní _ L69 čtyřmecítma dva-
cet čryři -L7L nesměl neodváŽil se-L72 tebe dojíti dostati se na tebe, tobě na kt!ži_ l74
zboči se obrátil se bokem _ |77-L78 a hronadu se srazišta (duál) srazili se spolu _ L78 dřezlě
(duáJ) ďevce _ L80 poně snad - l85 oseděchu vydrželi, zůstali sedět - L87 zabodl bodl _ 190
jieti (za)jmoati _ 195 oprauiv se nabyv znovu síln zmuživ se - 196 počesta (duál) pďali
_200 ohlédaj prohlédni si _ 205 1lostúpati ustupovati; křepce st7ně' hbitě _ 206 přeběže pÍe-
běhl - 207 postiže dostihl - 2l4 zběř ďav _ 276-2L7 szlú milost s tebú učiniti vzíti tě na milost

226 bychť kdybych - 228 neoážil ji neváhď is:- - 23| klinoty klenoty _ 233 ozem vzav
_ 234 ozd&láše odevzdávď - 235 pod zd1tisem na zák|aďě plsemné smlouvy - 246 na pospěch
spěšně' rychle - 249 plnú potřebu vše čeho potřebujÍ (k výživě) _ 262 Te Deum laudatnus
Bože, chválíme tebe - 264 ctili pocty prokazovali _ 269 douar oolaný óieše slavnost (dvornÍ)
byla svolárra

KRoNIKA  TRoJÁNsKÁ

Nejrozsáhlejší dílo staročeské beletrie' Kronika Trojánská, podává obecně známou
látku v úpravě zcela středověké' iak ji poďe prozaického lrylíčení z pozdního starověku
vytvořil ve 12. století ve Francii Bénoit de Sainte-More a z něho do latiny převeď Ital
Guido de Columna (1287). Vlastní trojská válka ie tu rozšířena vyprávěním o plavbě
Argonautů zazlatým rorrnem a o prvém zboření Troie a doplněna vylíčením osudů blav.
ních hrdinů po návratu z války.

Dílo nabylo veliké obliby svou rozmanitostí obsahovou, obšírným líčením bojů
před Trojou i milostných episod, poiatých v duchu sďedověkého rytířswí, dobře vywo-
řenými portrétn hlavně Ženských hrďnek, Meden Briseidn popisy předmětů i míst.

Guido zachoval celkem věrně ráz starofrancouzského originálu, rozhojnil jen ně-
které učené výkladn jako na př. o původu pohansťví, což nepůsobí rušivě, protože
isou vždy vloženy na vhodném místě a zpestřuií obsah' Vyprávění ie plynulé' iistá mno.
homluvnost, vlastní Guidonovi a patrná i v českém překladě, nebyla ve středověku
nikterak na závadu.

o zájmu, kterému se Kronika Trojánská těšila u českých čtenářů, svědčí vedle hoj-
nosti starých rukopisů i dva rané tisky z 15. století. Kniha dovedla si udržovat zájem
&enářswa až do 19. století; v době obrozenské byla ještě třikrát vydána.
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Z obsahu vybrali jsme popis Troje, zajímavý pro nás zvlášť výčtem řemeslníku,
jejž český autor značně rozvedl, a líčení smrti Hektorovy.

(Řecká oojska se typrat)ila před Troju na ntaloasijském pobřeží, aby se trojskému krdli
Laomedontoai pomstila, že odmítl poskytnout pohostinstaí Argonautům, kteří se plaaili do
Kolchi$t zmocnit se zlatého rouna. V této starší arilce trojské bjll Laomedon zabit, jeho sestra
Exiona byla odalečena do Řecka a Troja byla zpustošena.)

V  té t o  k ap i t o l e  s e  č t e
o USTAVENÍ MĚsTA NovÉHo TRoJANSKÉHo

a o  hradu v  něm výborném a měšťany i  řemes lníky  usazeném
a o hrách d ivné zpuosoby v  tom městě  vymyšlených e tc .

A když bieše král Priamus s ženú, s dětmi i s lidmi svymi v uobležeď jednoho
hradu velmi tvrdého' i přijide jemu ta hroznrí i žalostivá novina o zabití otce jeho
Lamendonta, krále trojanského, i rytieřswa i jeho lidu a o zboření města Truoje
krásného a o sestře jeho Exioně tak řečené, že jest vzata od krále Telamonz zaže-
ninu. I užasl se jest Priamus z takové noviny' a přielišnú žalostí jsa tesklív, ústavně
žalostívě slzy vyléváše, lydávaie truchlivé hlasy s svymi věrnými. A hned káza
všem b1ti hotovu, a opustiv obleženie toho hradu, táhne s rychlostí se vším voj.
skem k Troji.

A když k ní přijede a uzře ji z kořen vyvrácenu a tak veliké škody své i svych'
velmi jest zaplakal a zatÍi dny v té žalosti ústavně trval. Ale po třech dnech sám se
k rozumu navrátiv, věda, že ižádnú žalostí škody nebyvají navrácenn ale viece
se jich přispořuje, mnoho s svú myslí i s sqfmi věrnými přejměv vážných potazuov'
i ustanovi, aby to město zase vzdělal a tak rozšířil, zveličil i uwrdil, aby se ižádné
moci nepřátelské nebálo a že by mohlo všem nepřátelóm sílno byti. A tak svolav
a shledav misterných kameníkuov a zedníkuov převeliké množswie ze mnohých
zemí ivlastí,ikáza ten rum vešken vyčistiti a na témž miestě město daleko většie
a širšie i delšie za|ožii ve jmě boha Neptunus řečeného a týmž iménem jakožto
i dřieve káz-zTroja menovati.

A bieše to město vzdéli pět dní púti a tolikéž vzšíři, tak že ani po ustavenÍ,
ani před ustavením toho města nečte se,bykteré město bylo kde tak veliké ustaveno
a tak výborným a pevným i opatrné zřiezenosti ustavením. Nebo najprvé bieše
ohrazeno zď přetlustú loket čtyřidceti a dvú stú vzvýši z kamene tesaného. Jichžto
swchek vešken ozdoben bieše rozličných barev mramorem' že bieše na ně se všech
stran mílo pohleděti. A v té zdi véŽi přemnoho; vŽdy věže bieše nedaleko jedna
od druhé, |ichžto výsost padesáte loket nad zď bieše vyzdvižena. Avšak mějieše
toliko šest bran ve vší ohradě, jichžto |edna slúla Dardanides, druhá Timbrea,
třetie Elias, čtwtá Cetas, pátá Trojana, šestá Antenorides. A každá z těch bran
bieše dvěma brannýma věžema osazena a ryrymi obrazy mramorovými okrášlena.
Z nichŽto každá svú krású přátelóm libé dáváše vcházenie a nepřátelóm hrozné
přistúpenie okazováše. Pak okolo všech zď bieše roveň všady přeutěšená a pro-
straná, trávníky rozkošnými a kvietím výborným i rozličným ozdobená; a okolo
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niežto všady biechu přiekopové hlubocí, širocí vyŽděď. Pak v těch zdech, totíž
v té veliké a wrdé ohradě, bylo bez čísla vzdělríno krásných a rozkošných domóv
ku přiebytku měšťanóm, jichžto město bylo ozdobeno množstvím ulicemi prostra.
nými a dlúhými. Také že s obú stranú každé ulice bieše lúbie vzděláno sklenuté
i před domy, aby v čas deště nebo nechvíle mohl každý jíti' kamž by chtěl' po suše.
A v tom městě bylo tak vysoké stavenie, že nebyl duom v něm nižší šedesáti lok.
tuov. A všickni domové biechu ozdobeni rytinami spředu rozličných osob lid.
ských i zvieřecích. A po těch uliciech biechu vzdělána bydla a stavaďa všeliktera-

\ým řemeslníkuom.
ondeť byďéchu kameníci, onde zedníci, onde obrazníci, onde maléři, onde

mramorníci, onde truhláři, onde stolaři, onde ložináři' onde vozníci, onde koláři'
onde tesaři, onde lopatníci' onde neckaři, onde tvořiďníci, onde ámečníci, onde
jehláři' onde hřebenáři, onde zlatníci, onde kováři, onde flašnéři, onde zvonaři,
onde kotláři, onde renďíkáři' onde šípaři' onde sviecnáři, onde platnéři' onde
přielbičníci' onde pancieřníci, onde brnieři' onde ostrožníci, onde šínaři, onde se-
kerníci, onde mečieři, onde nožieři, onde šiďáři, onde hrotníci, onde puklaři,
onde kotevníci, onde sviecníci, onde kolebečďci, onde češieři, onde mísaři, onde
metlaři, onde viďáři, onde struhaři, onde prknáři, onde plotnáři' onde kúdelníci,
onde provazníci, onde nevodáři, onde sítaři, onde řešetaři, onde bubeníci, onde
tenetáři' onde sieéaři, onde bednáři' onde pluhaří, onde ratištďci' onde lavičníci,
onde lžícaři, onde korytďci, onde súkeníci, onde hedvábníci' onde zlatohlavníci,
onde pláteníci, onde barevníci, onde valcháři, onde krajčenci, onde kabátníci,
onde hacníci, onde koželuzi, onde ševci, onde kožišníci, onde igmgnnígi' onde prrá-
ci, onde tobolečníci, onde měšecníci, onde pasieři, onde uzdaři, onde púzdrníci,
onde střemenáří, onde pošváři, onde podkladníci, onde seďáři; a tak o všelikém
řemesle, jenž muož jmenováno b1ýti.

A pak skrze město řeka veliká, bystrá, črswá a rybná tečieše, majíci přiekop
mÍamorem vyžděný' jejiežto jméno bieše Xantus; a po březiech s obú stranú rrlý-
nóv přemnoho vtipného stavenie. A z té řeky po trubách mosazných bieše vedena
voda do všech ulic, v nichžto biechu studnice rnramoÍem vydělané' do nichž voda
ústavně tečieše ku potřebě všem byďitelóm a přebyvačóm města trojanského.

Pak do toho města král Priamus všeho svého královsťvie lid uvede k osazení
města tak velikého, jimžto rozda domy hodné vedlé duostojnosti, povahy a stavu
každého. I by město lidmi urozenynni velmi ozdobeno i také vtipnými. A protoŽ
v tom městě lrymyšleny isú rozličné hry k kratochvilnosti lidské. Tué jest vy-
myšlena ta hra šachová divné vtipnosti, tu hra vrhcábnie a také dvú neb tří kostek
náhodným metríním vedená. Tu také i jiné hry kostečné. Tu chvalná i hanlivá skláda-
nie zamyšlena jsú vtipných řečí, jakžkoli druzí pravie, že chvalná skládanie zamy-
šlena jsú dřieve v uostrově sicilském. Tuť jest také mnoho her osobných zamyšle-
no, jimižto těla lidská rozličným hýbaním, běháním, skákaním rychlosti navykají
ke všem skutkuom i pracem rytieřským, s velikú libostí těch, ješto je páchají, i kra-
tochvílí, a také všem přihlédajícím.
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Potom pak král Priamus ustavi sobě duom na vysoké skále, se všech stran přie.
liš příkré' v miestě vyskočilém, překrásný a všie ozdoby plní pěti set loket zvýši
kromě okolních věží hustě ustavenýcb"iichžto vysokost k oblakóm sáháše, s nichžto
všeckny okolnie krajiny mohly opatřeny byu. A toho všeho hradu biechu zď mra.
morové rozličných barev ďvně dělány a rytinami obraznými ozdobeny, žekaždé.
mu divaďo z sebe přeutěšené dáváchu. A toho domu okna křištalem vydělána
v zlatě osazeném. Sien pak na tom hradě dlúhá a prostraná, čistým mramorem
vyžděná' ale sklenutie jejie bieše z dřievie a prken uhlazených, cedrových a ja.
voroqf'ch, zlaqými skobami opažených, a všichni bokové vnitř stkviechu se dra.
hým malováním ďvných obrazuov. A v hlavách té sieni bieše stolice královská,
předivným mistrovským řemeslem z slonoqých kostí, z z|ata a z cedrového dřievie
ustavená, k nížto bieše sedm stupňóv z alabastru a z drahého kamenie uděláno,
po nichž bieše vzchod na tu stolici k sedění. Před ní stáše stuol drahý' qfmž ďelem
swořenn a pak na každém boce velrni drazí stolové a lavice alabastrové k seďání
čeleď královské. A u protičelí bieše usaven oltář zaftrový, k němužto bieše stup.
ňóv na dvadceti z alabastru a z ametystu a z jiného kamenie drahého. Na kterémž
oltríři stáše obraz, vešken z čistého zlaa sliý, patnádct loket vzqýší, mnohým i roz-
ličným kameďm drahým okrášlený; boha řečeného Jupiter, v kterémžto král
Priamus jmějieše veliké doufánie, že by měl iím býti dlúho zachován v ďúhém zdra.
ví a štěstí i se všemi svymi i to město před každým násilím nepřátelským.

Nadpis: ustavenie za|oženl _ 3 Lamendont Laomedon _ 4 ženinu souloŽnici, družku
_ 5 užasl se 7esr ulekl se; ustaaně neustárle, ustavičně

L0 za tři dna po tři dny - Ll ižádnú žádnou - 12 přispořuje se rozhojňuje se' přibývá;
přejměv potazuou poraďv se - 13 zueličil zvětšil; utardil opevnil _ L7 ae jmě ve jméno'
iménem; Neptuilus Neptun, bůh moře

t9 zlzďéli dlouhé; púti cesty; ozšíři štroké _ 2o by bylo že by bylo _ 2L zřiezenost
uspořádanost, uspořádání _ 22 zlztlýši vysokou _ 23 sorchek swšek _ 25 aýsost výška
_ 26-27 jména trojských bran jsou patrně utvořena nríhodně; Dardanides souvisí s Dar-
danem, praotcem královského rodu trojského' Timbrea snad s římslqým vojevůdcem
C. Flaviem Fimbriou, který pokořil obnovenou Troju, Elias může souviset s Hellas (Řecko)
nebo Hélios (bůh slunce), Cetas je snad porušený název Skaiské brány zlámé z Homéra
(řec. skaios, lat. scaevus : levý), Trojana lat. Trojská, Antenorides souvisí s Antenorem,
Trojanem, kteý raďl, aby Helena byla wácena Řekům _ 28 brannýma (duál) ochrannými;
rytými obrazy sochami, reliefy - 29 z nichžto a z nich; libé přLjemné' pěkné _ 30 okazoatiše
ukazovala; rooeň tovina _ 32 ayžděnt vyzdění _ 33 bez člsla bez počtu, mnohoi zlzděláno
vystavěno _ 35 lúbie poďoubí - 36 nechaile nepohody _ 38 rytinami sochami, reliefy _ 39
b9 dl a př1bytky' byty i st av adla stánky

4L obrazníci sochaři _ 42 stolaři qirobci stolů, truhláři; ložindři qirobci |ož1; oozníci
výrobci vozů _ 43 nořidlníci qýrobci wořidel, kaďubů _ 44 flašnéři výrobci flaší, t. j.
dut.ých nádob - 45 platnéři qfrobci plátů pro brnění - 46 brnieři qirobci brnění; ostrožníci
výrobci ostruh; šínaři ýrobct tyčL _ 47 šidldři výrobci šídel; hrotníci qýrobci btottli puklaři
qýrobci okrouhlých štltů a vůbec okrouhlých vypouklých předmětů - 48 kolebečníci
vjrobci kolébek; češieři výrobci číší - 50 neooddři drobci nevodů, t. j. rybářských
sítí - 51 tenetáři výrobci tenat; ratištníci ýrobct ratišú, t. j. rukojetí ke kopim _53val.
chdři ti, kdo valchují ual<ola; krajčenci krejčÍ, střihači _ 54 hacníci qfrobci nohavic (spodního
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58 črsttsá čerstvá _ 60 atipného staoenie důmyslného zařizerrí _ 6L t'lydělané zltoto-
vené z čeho, vykládané čim

64 zledlé podle - 66 k kratochl'lilnosti k zábavě _ 67 hra zlrhcdbnie hra v kostky - 68
hry kostečné hry v kostky _ 69 zamyšlena vymyšlena

?5 a miestě oyskočilém na rryr4ýšeném místě _ 77 opatřeny spatřeny _ 78 rgtina.rni obraz-
nýmisochami,reliefy _79 dioadlopoďvaná-86 zlzchodpřilstup (vzhůru) _88čeledkrdlooskó

družina králova; u protičeli na pÍotěiší straně; zafiroaý safíroqý _ 90 obraz socha _ 91

Jupiter nejvyšší bůh v řeckém (Zeus) i v římském náboženství

(I(dyž byla hlatní škoda proni oálky trojské odstraněna a Troja znorsu oybudoodna,
Priamůz; syn Paris se oydal do Řecka, aby osaoboťlil saou tetu Exionu, Unesl manželku spart-
skéko krtile Menelaa Helenu' a tah dal podnět k nozlé atilce. V řeckérn zlojsku bojotsala řada

krtilů a šlechticů, z nichž silou nejoice aynikal Achilles' Na trojské straně oynikali zejména sy.
noaé krtile Priama a z nich předeaším Hektor. Za bojů bylo sjedndno příměři na čtyřicet dni.)

o ZABITÍ HEKToRA, NAJSILNĚJŠIEHo oBRÁNCE TRoJANSKÝcH

A když minu těch třidceti dní toho příměřie, obě strany stÍoiíta se k boji.
A té noci před bojováním Andrometa, žena Hektorova' ienž bieše dva syny s Hek-
torem již měla, jeden slúlLamendont po pradědu a druhý Idiocianakta, kteréhožto

|eště chovačka milováše, ta Andrometa ve snách viděla hrozné viděnie' v němž
jest bylo řečeno, vyjede-li nazajtÍíe Hektor, že smrti neujde, ale zabit bude. A tiem
snem Andrometa jsúci uděšena ležiec s Hektorem na loži, oznámi jej jemu' pro.
sieci jeho velice i s pláčem žalostivým, aby zajna do boie nevyjiežděl. Ale Hektor
na ni se rozhněvav, zláv ji,i zbil ji k tomu a řka, že na múdré lidi neslušie snovým
marnostem věřiti, neb často iimi bývaií zklamáni. A když by na udnění' Hektor
vstav' poče se v uoděnie obláčiti. Ale Andrometa o ieho zdravi jsúci pečlíva, jide

ku Priamovi králi a k Hekubě králově jeho a jim vypravi sen svói pokorně, i s plá-

čem jich prosieci, aby Hektoroví ten den nedali do boie vyletí.
A když by den, zpuosobi Hektor všecka voiska trojanská, tak aby Troilus

bylv prvníem hluku, Paris v druhém, Eneáš v třetiem. Potom Pollidama vypravi;
po něm Sarpedon, potom král Epistorus' potom král Exios, pak král Fortuis a král

Filimenis a po něm jiní králi, kteříž biechu na pomoc Trojanským přitáhli. Jichžto'
totíž všech králuov i vojsk, požehna král Priamus. A |iž biechu Řekové na pole

vytáhli z sqých stanuov. A tu přikáza králPriamus Hektorovi přísně, aby ten den
do boje nevjiežděl. A Hektor se z toho velice rozhněva' Ínnoho žalostí bezprávných
své ženě učini, že ona to zpuosobila' aby k boji nebyl vypuštěn, a že rozkázaním
otcovyrn sluhy jeho biechu oděnie schovaly, na nichžto Hektor vymluviv' obleče se.

A vidúc to AndÍometa' s velikú žalostí poch}'tivši mlazšieho syna svého na ruku'
sběže k Hektorovi a padši k nohám jeho s náramným lkáním prosieše pokorně, aby

sloŽil oděnie. A když Hektor nechtě toho učiniti, Andrometačasto padaiíc omďéváše
před ním a prosieci žalostívě, nechtěl-li by se nad ní smilovati, aby se aspoň nad
dietětem sqým slitoval, ,,ať by synové tvoii i jich mátě hroznú smrtí nezahynuli
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aneb v službu cizích v chudobě nebyli podrobeni... Pak Hekuba, mátě jeho, Ka.
sandra i Polixena, sestry jeho, i Elena, padše k nohám ieho' plačtívě prosichu, aby
nelyjiežděl a oděnie aby s sebe složil. Ale on ani byl pohnut jich prosbami' ani
slzami, než v uodění siide s sieni své, a vsed na kuoň, chvátáše vyjeti k boji. Ale
věrná a ctná Andrometa' žena jeho, ku Priamovi králi, roztrhši rúcho na sobě
a zedravši líce svoje až do krve, všecka v slzách, že jie nesnadno bieše poznati,
jako vzteklá přiběhši a padši u veliké žalosti k nohám krále Priamovým, žalostívě
prosieše, aby kvapně sšel s sieni a Hektora odvolal, dokudž by do boje nevyjel.
A král naručest sšed s sieni a vsed na kuoň, hna po něm, a dostih jeho, horlívě
uchváti kuoň za uzdu, prose ieho i napomínaje s pláčem pro bohy, aby se wátil
a dále ne|el. A kterakž koli Hektor odpor mnohý v tom jmějieše' však otce v tom
nemohl oslyšeti, vráti se s ním do hradu i iide na sien s králem. Než oděnie nechtie.
še s sebe složiti. Vědomo iest tuto' že súdové božští veďé řádu skrze boha jim ulo-
ženého nemohú býti nikoli změněni lidskú mocí ani opatrností' tak že se to vždy
musí státi člověku, což jest jemu bohem usúzeno, iakž bylo i tomuto Hektorovi,
stďo se.

A mezi tiem nasta boi velmi w aŽed|ný mezi Řeky a Trojanskynni. A tu Diomedes
a Troilus udatně se sběžesta kopími a potom meči tak lítě na se sečiesta, jako by
jeden druhého nemieníl živiti. I bylo by se to bez pochyby stalo, by byl král
Menelaus s vojskem svým nepřispěl, jeď je rozvadil. Pak král Menelaus hna
na krále Mizeron syrského, |ehoŽ sbuode s koně; a jmú iej Řekové a chtiechu vésti
do stanuov sqich. Ale Eneáš u valném hluku hrrlinsky přihnav, neda ho vésti
Řekórn, a Řekové vidúce, že ho uvésti nemohú' chtiechu jemu hlavu stieti. A zatiem
přitěže udatný Troilus s rotú svú, a mnoho zbiv Řekuov' krále Mizeron z jich rukú
vysvoboď. V ta doby Telamon Aiax se třmi tisíci mužuov boiovných do boie
vjede, a hnav na Polidama, s koně ho sbuode. Ale Troilus rychle přispě na pomoc
Polidamovi a jemu nesnadně na kuoň spomože. Pak Paris v boj vjede s sqými střelci
a mnoho škody a žalosti Řekóm učini. A pak Achiles s svými Myrmidony proti
Trojanským sílně poče tisknúti. A tak zrotivše se Řekové, statečně bojují, žeTro-
janští musichu obrátiti chřbet, k městu chvátaiíce. A mezi tiem Achiles usiluje,
aby jal jednoho syna přirozeného krále Priamova, Margariton řečeného. A když se

iemu statečně Margariton brání, Achiles zabie jeho. A křík tu bude veliký od Tro.

ianských pro jeho ukrutné zahubenie. A v ta doby Telamonus sílně tiskne na ně.
Ale Paris jich hrdinsky bráď i jiní synové krále Priamovi, avšak nemohú přielišné
moci odolati, než musejí postúpati do města před Řekn nesúce s sebú mrwé
tělo Margaritovo.

A když |eho Hektor opatři' s velikú žalostí pta se snažně, kdo by to učinil.
A zvěděv, Že Achiles to učinil, jako vzteklý ntázav na se štít svój a přielbici vsta.
viv, bez vědomie králova se všemi vojsky vyhna na Řeky a v náhlosti své dva vé.
vody řecká na potkání zabi, tottž Trofila a Hospidia, a potom rozrážeje vojska
řecká' tepe, seče i morduje napořád, ktož se jemu koli naměte, tak že před ním

iako před jistú smrtí utíekáchu. Avšak druhá vojska řecká jachu Polidama a jatého
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chtie vyvésti z boje a poslati do stanuov. Ale Hektor, hnav na ně, dvě stě rytieřóv
rekovsky a rychle zabi, kteříŽto Polídama veďechu, a iej vysvoboď. A to vida je-
den Řek, najvětší z Řekuov, jménem Lechides, hna na Hektora chtě jei vždy za-
biti. Ale Hektor, vešken plápolaje v hněvě, přihnav se k němu, ihned jej zabi po.
valem. A Achiles vida, že Hektor toliko urozených a jiných bez čísla zbil, uloži
na mysli své, že leč by rychle iej s světa zprovodil, že by nelze bylo Řekóm proti
Trojansk1fm svítěziti pro moc' udatnost a statečnost samého Hektora. I pomysli,
kterak by to mohl k miestu přivésti.

A v ta doby přivinu se k Hektorovi vévoda Policeus, kterýž bieše přijel do
vojska pro Achile, naděje se, že by jednu sestru Achilovu za želu měl pojieti.
A tak bieše bohatě přiiel u velkém množswí lidu. A když mezi voisky s Hektorem
se ten vévoda potka, Hektor hned bnav naň' zabi jeho, a Achiles hnav na Hektora,
s velikú horlivostí chtě Policena pomstiti. Ale Hektor' maie v ruce některaké ostré
kopie' jírrržto udeři Achile v třiesla, rani jej velmi. Protož vyjede Achiles z boje,
a dav sobě ránu uvázati, vráti se do boje, zdaby se mohl nad Hektorem pomstiti,
by pak i sám měl zabit byti.

A v ta doby Hektor odda se na jednoho krále řeckého, a toho jav' chtieše jei
z vojsky vyvésti, zavrh za se štít svój na pleci' aby snáze mohl toho krále z vojsky
vyvésti. A to zvěděv Achiles, že Hektor štítu před sebú nemá a toho krále vede,
vzem hrubé a přeostré kopie, sevřev kuoň ostrohalna a všecky své moci sebrav,
an Hektor toho nevidí, hna úprkem na něho i pobuode jej smrtedlně v prsi, tak
Že mra s koně spade. Ale král odemon, jakž uzÍe Hektora umrlého, želeje smrti
jeho' hna na Achile, a raniv ho velmi kopím, s koně sbuode, tak že Achile iako mrwé-
ho vzchopivše, na pavéze nesechu do stanuov. A Troianští svého hrďnu najsil.
nějšieho a naiudatnějšieho vidúce tnrtva, silnú a statečnú sečí těla jeho dobyvše'
vjedechu s ním do města s velikým pláčem, lkáďm i Žalostí, kteréžto ne|ze i Žád-
nému vypraviti ani vypsati.

Nadpis: Hektornejlďatnější z padesáti synů Priamoqých - I strojítase (duál) strojí se,
chystají se _ 2 Andrometo u Homéra Andromaché _ 3 Lamendozt Laomedon; Idiocianahta
u Homéra Astyanax _4 chozlačka chůva_ 5 nazajtřie zltra_9 by na udněnl svÍtalo - 10
obldčiti se oblékati se

L3 zpuosobi zříďl, sešikoval _ 13n Troilus, Enedš... nejznámější uojští bojovníci'
k nimž se v textu druŽí řada dalších' jejichž jména jsou různě komolena _ L4 a hluhu v zá-
$tupu, v houfu - 2I lsytnluzlits mluvením vymámiv _ 22 mlazší mladší, nejmladší _ 23 sběže
seběhla _ 35 naručest bez proďeď _ 38 oslyšeti nevyslyšeti _ 4L jahž bylo... Hektorooi
doplrň: usúzeno

43 Diomedes a dále pak v textu Telatnon, Lechides' Achiles atd. jména boiovníků' kteří
stáli proti Trojanům _ 44 sběžesta se (aor. drr.íl) srazili sq sečiesta (impf. duál) sekali - 45
žiaiti na živu zachovati _ 46 nepřispěl nepřispěchal; rozzladil od sebe odtrhl - 47 Mize-
ron 4. pád,' sóuode bodnutlm swhl _ 48 u aalném ve velkém, v silném _ 50 přitěže přitáhl -
5L o ta doby tebdy _ 53 spomože pomohl _ 54 Myrmidoni řecký kmen v Thesalii a na Aigině
_ 55 zrotioše se sešikovavše se _ 61 postúpati ustupovati

63 opatři uviděl _ 65 oyhna vytrhl - 67 naměte se namátl se _72 p@alem sochorem,
kýem - 76 h miestu přiaésti uskutečniti

567



77 přbinu se připoiil se _ 82 třiesla tř1s!a, slabiny, část těla mezi břichem a stehnem
86 z oojsky z voiska, z šiklj zalrh aa se přehoďv _ 88 azem vzavi moci síly _ 89 pobuade

boď - 90 Odemon míněn snad Memnón, ktený napaď Achilla, aby pomstil smrt Hektorovu,
ale byl od něho rovněŽ zabit _ 92 na pauéze na štítě _ 95 tsypraviti vypověděti

TKADLEČEK

Staročeská beletrie dosáhla uměleckého vyvrcholení v Tkadlečkovi; tak naz1fváme
poďe hlavního hrďny dialogický spor mezi žalobcem _Tkaďečkem a zosobněným Ne.
štěstím, které žalobce připravilo o milou. Dílo je nepochybně myšleno alegoricky; v ná.
mětu i v obou hlavních postavách třeba spatřovat symboln iichž nedovedeme jednoznačně
vyložit, protože patrně nejsou ani jednoznačně myšleny. Ze sporu, začatého pro ztracenou
milou, rozvine se mezi žalobcem, jejž|ze chápati jako představitele citové složky člověka,
a Neštěstím, zosobňujícím rozum' obšírná disputace o otázce'zda může člověk svobodně
určovat svůj osud a do jaké míry je přitom omezen vulí boží. Spor se končí zřejmě ví.
tězstvím Neštěstí, na iehož poslední řeč nedovede Tkadleček již odpovědět, snad i proto,
že jeho citové vzrušení utichlo.

Podnět a částečně i vzor k sepsání skladby dala neznámému autoru německá skladba
Ackermann aus BÓhmen' líčící soudní spor Rolníka-písaře proti smrti' jež mu odňala
menžglku. Změla základní situace dává však českému sporu daleko širší rámec, neboť
žalobce se tu vzpírá proti všemu, co brání člověku utvářeti život podle své vlastní vůle.
od německé skladby liší se Tkadleček i způsobem' jakým se pokouší řešit daný problém
použitím vědeckých důvodů v oné době platných' to jest užitím vhodných citátů z Písma
a staňích spisovatelů církevních i starověkých. Používá k tomu aparátu soudobé schola.
stiky' ale také prostředků praktické theologie, jak ji představuje zejména kazatelswí;
z kazatelského materiálu přebírá přímo některé motivn užívá shodně s ním taki,,Příkladů
drobných.. a anekdot s mravoučným zaměřením.

Jako ukázku uvádíňe kapitolu 11. a 14. Kapitola ll. je zajímavá použitím přísloví
i jiných lidových prvků (jméno Veles), slohově partií o sirobě. Kapitola 14' zau|me užitím
barevné symboliky (str. szs), popisem obrazu Neštěstí, jakož i nahromaděním různých
metafor pro opis slova Neštěstí; zároveň ukáže způsob užívání citátů a odkazů, které však
není třeba hledat přímo v původních ďlech, nýbrž často v různých středověkých sbírkách
příběhů a citátu (takovým zdrojem pro autora Tkadlečka bylo především dílo Valtera
Burleye De vita et moribus philosophorum_ o životě a mravech filosofů).

TEĎ  ŽALoBNÍK MLUVÍ K  NEŠTĚSTÍ A  JE  ZASE  HANIE

a praví, že nenie na něm a v něm nic dobrého,aniž se na něm kto co dobrého do.
čaká. A že pro ně jest rozlíčně v sirobu podďán ažeby je rád haněl, ale pro rozličnú
věc jeho haněti nesmie. Avšak proto vždy Žalobďk lkáti, truchleti a smútiti se
chce pro svú chot a tej s mysli spustiti nemiení.

Po ztrátě posmievanie častokrát člověk mievá. Cizie hoře mnohými časy
lidem smiech bývá' jakož sem iá již došel od tebe, neščastné Neštěstie, i mně se to
již od tebe nešéastnému a přesmutnému Tkaďečku děje. Toť znaji i čiji, úplně
tomu rozoměji. Nebos samo dřieve pravilo a nad hlas si to dřieve vyzÍáva|o'že
má přeutěšenrí, má převyborná topička jest rozličnými dary, a toŽ šéastnými a pře.
vybranými obdařena; a viece' neŽli kterého člověka přirozenie mieti móže, měla
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jest. Neb ty všeckny dary, ještoť jest ie měla od Štěstie, že netoliko je měla od sa.
mého Štěstie , a|e že jich od samého svrchnieho stvořitele zvláštně ščedře dosiehla.
A netoliko těmi dobrynni obyčeimi byla obdařena, ale i postavu spanilu, sličnú
vzróstem, i šlechtu jie dal sám ten, ješto ji k těm jejím obyčejóm zvolil, a mnoho
předobrébo, libého a poctivého' ješto jest mflo a neléň slyšeti a pílně poslúchati,
že kdy buoh dal jednomu člověku toliko znameniťych' dobqfch' zdařilých daróv.
A již iako posmieva|e se mně pravíš, Že má zmilitká' rná utěšená' předobrá topička,
ná zmilitlqá nětička nic jinak nenie, jedno jakožto jíná obecná panna neb paní.
A netoliko to, ale žetzkýclů bych mnoho panen a paď jinde nalezl, kdež bych se
koli obráď. Ach' Neštěstie, na tě, na přezlé' hanebné, nestyďivé Neštěstie' žeé
nesmiem Látt, žet nesmiem přimlúvati pro wú řeě, ješto jí jako rak zpět a opak
lezeš! Než snad tomu buoh chce, aby ty svú vuoli se mnú mělo. A jístě dosti jí
máš. Avšak iakžkoli chytře na mnohých kusiech odmlúváš, aěé sem tu máio byval'
ješto bych se múdrostem a smyslu byl mohl naučiti, však tak hlúp nejsem, bych
nevěděl, proč kráva chodí před pastuchu, aneb kam pěnice nosem sedá,
aniž sem tak sprostného smysla, bych tomu nerozuměl, proč lev jda ocasem šlépěje
své, kdežto stupil, rozmeťuie sem i tam. NeŽ wé nauúúvanie a tvé kakés rozličné
rozprávky s rozličnými dóvody a s kakynnis příklady nejsú od tebe s pravú věrú,
aniŽ v těch ve všecb pravdu pravíš, než jedno aby mě umluvilo a svú pěknú řečí
to přiveďo, abych mlčela tobě nepřimlúvala tě nehaněl ani na tě volal. Ha, ha,
Neštěstie, neumluvíš mě v to,bychť povolil svým rozomem tobě k líbosti a činil se
nerozoměje! Nezklamáš mě, nenavedeš mě na svói šlak' nepřivedeš mě na dětinskú
cestu, bych já mněl, co mi pravíš, by to vše pravda byla. Slyš příslovie múdrých'
dobých liď, ienž mluvie skrytě řkúce: Jižť jsú ščencóm zubi dorostli, jižé šěekají

iako jiní psi. _ Totíž věz, ačé sem dřieve nevěděl, žes nedobře učinilo nade mnú,
ale jtž věz, žeť sú mi zubi dorostli, tottž žet mám smysl a rozomiemť jako jiný člo-
věk; jižé se obracuji jako jiní psi - věz, coť mieďm; jižť se nedrím strašiti' jako

iiný kter.ý pes, již to na mě věz; irt také kúsaii jako jiní psi, to již shledáváš' jižé
kosti hlozi jako jiní psi, to samo číti móžeš; iižť lidi straši jako jiní psi. Toé tobě
pravím: Neohlaďš mne, neokojíš mě proto, že mě,,dobrým.. nazýváš ,,Tkaďeěku,..
neumluvíš mé již, bych pro tvri řeč chcel mlčeti, ni svú dobru řečí ni svú pochlebnú
řečí ni svú falešnú, sladkú řečí. Jáť chci mluviti a praviti, i pravím to všadn a to
dobře slyšíš' žes ry to zlé a hanebné i mrzuté Neštěstie, ještos mě méj převybrané'
mé přezmiftké, mé přeutěšené topičky zbavilo a ji ode mne nestyďívě a směle
odlúčilo! Ty jsi to Neštěstie, ieštos ze Ínne, člověka živého, stien a malovance
učinilo! Tys to z1é a nemilé Neštěstie, ještos ze tTlle, z božieho stvořenie, potvoru
učinilo! Tys to Neštěstie, ještoť sem se tebe dávno lekali v svých piesních sem se
tebe ustýdal. }áť se tomu divím, kyt jest črt na mě poslal. Ja' kyt jest črt moc nade
mnú dal. Jať' kýť jest črt aneb ký veles aneb ký zmek tě proti mně vzbudila naveď!
Jáť se tomu divím, co tiem mieníš. věřímť toho svému swořiteli, žeť jest tobě tej
moci nedal, aniž toho nrídvorswie od něho máš, anis toho kterým kusem hodno.
Než ty ak pravíš, žeé tě buoh k tomu vydala k tomu zvolil. Jáé neviem toho, nď
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toť já viem pohřiechu, žes mě zbavilo mé útěcby i mé všie radosti i mého všeho
dobrého veselé, a mě již, jako k dědině, věčnému smutku otdalo a ve dcky vloŽilo
a mě v smutném rejístru všech teskností do smrti napsalo.

Ej, toť jest !iž teprv a opravdu svár mezi mnú a mezi mú přezmilitkú a pře.
najmilejší! Toé jest iiž křik nade všechny sváry a křiky! Ach' toé iiž slóve svár a pra-
vé rozhněváďe, ještoé se zase u mír nikda newátie! Ach' žeé sem to kdy zvěděl'
co jest hněv mezi dvěma milýma člověky! Ach, ach a vždy ach, a vše na tě, z|é,
hanebné Neštěstie! Ach, z1é Neštěstie, jižť jest preč s tiem zlým hněvem má vše
radost i s mú mladostí dřieve času! I k čemu sem já žív déle i čemu se já těšiti
mám, čemu se již radovati mám, kam se již v svú najvětší potřebu utéci mám?
I co já již milovati budu, i co milovati mám, ano mě již vše mine? I čemu se iiž
těšiti budu, čim jIž vesel a utěšen bývati budu' když nic milovati nebudu, pro něžto
mi všechno jiné mílo bylo? Malá má radost b;ývati bude, poňavadž malá při mně milost
bude. Ej' hanebné, zlé Neštěstie, kam již vieru obrátím, ješto sem ji jmělve všie
počestnéj milosti k tej svéj utěšenéj? Zda mí ji obrátiti velíš k těm, ješto se mi.
lostí chlubie, ješto o věrné a počestné milosti nic věděti neumějí, k těm oplzlým
a blekotným a chlubným pannám a paniem? I k čemus to přičinilo' hanebné, zlé,
falešné Neštěstie? Ach, ach, nastojte, a vždy běda na tě! Prečť jest iiŽ mé všechno
okrášlenie, svěcké znamenité zbožiel Ej' Neštěstie, k komuŽ já již mám na radu
choditi v svých nechutných pótkách' komu svého nedostatku tužiti v svém teskli-
vém zamúcení? Již nemám své nehody komu túžiti' když mě co proti mysli potká
anebo od kohokolivěk, než tobě samému a na tě samého, ty zIé a nelibé a nemilé
Neštěstie, jehož odtuchy žádné nečakám. Ach, ach a vždy ach! Jaké mě tesknosti
obklíčily' jaká mě žalost svázala, jaká mě siroba sobě podmanila, jaké mě túhy a viece
nežli túhy podialy i ode dne ke dni a od hodiny k hoďně smutně podjímají' Že
jim od počátka do prostředku a od prostředku konce neviem! Jižť sem právě dřieve
času iako mladé ďetě od mateře odlúčen, jako kotě nedorostlé od mléka odstrčen.
Jako oslátko nedošlé k své síle před časem ku práci jest připuzeno a poddáno, též
já, zlé Neštěstie, dřieve času u mých mladých letech tobě sem poddán a tebú již
jako oddrín' avždýjá neviem kým, aneb proč aneb od koho.

Ach, ach, Neštěstie, ach, ach, Neštěstíe, by ty se asa bylo miesto ženy Lotovy
v onu sochu solnú obrátilo, snad by tebe bylo potad konec! Nebs ty to Neštěstie,
to z|é a hanebné Neštěstíe a vždy Neštěstie, ještos ze mne viece nežli vdovce,
viece nežli sirotka, viece nežli ztracence učinilo. Vdovec každn když útěchy své
pozbude a ji ztrati,vida to' že to iiž jinak b1fti nemóž a že se chot ieho wátiti ne-
móž, ten jie opyče a jie jako pozapomene, ač ne věěně, ale druhdy. Ale mně kterak
iest méj zmilitké' méi převýborné' méj předrahé topičky opykati, ana ještě jest
živa,ana ieště jest zdtáva, ana ještě jest v najlepší sílu, ana ještě v najvětšie krato-
chvíli, ač ne mně, ale jinému? A tiem většie hoře a smutek a tesknost! Též sirotka
někto, dobrý člověk, j e| asa někdy pro buoh odchová, vychová, až k letóm jej přivede:
mě žádný za sirotka přijieti nechce! TéŽ opět ztracence a vypověděného někdy král'
knieže neb prín milost svú jemu dá a jej zase na milost vezme, anebo jinému se pánu
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é všie radosti i mého všeho
tku otdalo a ve dcky vložilo
nlo.

př{káže,iešto jest iíst sebú bez bázni. Aleiánebožčíkztěchvšechkusóvžádné cesty
nemám, jížto bych došel k méj radosti, k méj útěše, k mému odtušení a k mému
Všemu vnitřniemu utěšení a k mému srdečnému veselí. Všíchni lidé v mých letech
i v starších z jednoho veselé jdú v druhé' z jednéj kratochvíle k druhé, ve všie
svobodnosti vesele přebýva|í' ve všem veselí se nade všechen smutek zapá|t;
a|e já již stoiím jako osel podrobený a hlupý pod břemenem v blatném a hlubokém
údolí, náhoru sobě pomoci nemohu.

Ach'mé přesmutné vzpomínanie méj útěchy! Ach a vždy ach! Kolikrát sobě
pomyslím slovo ono: Kto mi dá peříe jako holubu, abych vzletěl a odpočinul?
Ale všadyť sebú sem i tam točím; pokoie hledaje' toho dojítí nemobu. Tož sem

iiž na sobě shledal ono slovo prorokovo: Ve všech věcech sem pokoje hledal,ale
ve všech věcech došel sem práce a bolesti. Jižť sem pohřiechu pohostinu všady,
kad}'žť se obráci. Tesknost, práce a žalost, tať mě sobě má, jakž chce, svoboden.
swie žádného nemám, dušno mi všady' oddechnúti volně nesmiem, častokrát
vzdychati muši, vzdechna i vzpláči, vzptáée přestati nemohu a přesati nemoha
rrrrím posmienie od lehlcých a utrhavých zlých liď. Siroba, ta mě již pravú mocí
v kút tiskne, siroba, ta mě po neznámosti voď, siroba, ta mě od známosti odvozuje,
siroba, taé mnú již zřetedlně vládne, siroba, tať se již po dorrrrícku u nrne shniezď-
la, siroba, tať mi nedá na ničem rozpránie, siroba, ta mě jiŽ a s studem s hanebným
o mísu sázie, siroba ' ta ze mne své posměchy činí, siroba, taé mě všemi sqfmi
zamúcenými časy dařila, siroba, tať mi jako svému vlastniemu mocně na vše strany
rozkazuje,siroba,taé mě iř zzemě výene,z méj přirozenévlastihanebněvypudí,
z mého dědičswie, jímž bych sobě k staÍosti byl pomohl, vyvede, odvede, vzdá|t
i odstrčí. Všeho opustě' všeho dobrého ostana, všeho nechaje, muši sirobě folko-
vati' jejím rozkázaním vždy pohostinu se tlúci. NikďeŽ aní doma nenie, den ode
dne se tulám, žádÍý mne nepřivine; dřieve času dědek a starček ze mne bude.
Hory vysoké pro sirobu ohlédati muši' doly hluboké oplaziti budu musiti pro ne-
lítostivú sirobu, vody prudké přebřésti' mosty nepevné přejíti' lesy temné' púště
neobyčejné, vlasti neznámé, lidi nejisté, vše pro sirobu a v sirobě pro tě, Neštěstie,
shlédati a opatřiti musím. Přátel sqých' tak rozených iako prací a rozomem doby-

ých' jenŽ sobě viece než přirozené přátely sem vždycky vrížil' těch ustupiti musím,
těch se iako pro pravú sirobu pokryti muši _ a vše tebú, Neštěstie hanebné, mrzké,
zléanelibéanemilé!

Ei, ei, Neštěstie, ei, hanebné, nelibé a škodlivé Neštěstie! I kdy ty mi to nahra-
díš, aneb čím ty mi to nahraďš, aneb co jest toho, iešto by ty mi tiem nahraďti
mohlo, a ty ničím dobrým obdařeno nejsi' jedno protivností, nechutí, smutkem,
biedú, pláčem a tiem, aby liď smucovalo? I kak jest to, Neštěstie, žes k tomu bied-
nému úřadu vysazeno a k tomu vyďáno? Nedarmoé jest přezděno Neštěstie' totížto
Nečasie: nic časem neiertnáš, nic chvíli toho nehledríš.A ty poně nemáš při sobě
nic dobrého, žádného nemáš slitovánie, žádného milosrdenswie' žádné dobroty,
žádného přirozeného dobrého skutku. Ty jsi jestřáb a jako krahujec a jako totížto
ptáci, ješto jedno chvácením jsú živi.Tiisú asa lidem na něčem hodě svým chváta.

nezi mú přezmilitkú a pře.
Ach, toé již slóve svár a pra-
[ch, žeé sem to kdy zvěděl,
vŽdy acb' a vše na tě, z7é,
tiem zlyrn hněvem má vše
ŽÍv déle i čemu se já těšiti
livětší potřebu utéci mám?
již vše mine? I čemu se již
;milovati nebudu, pro něžto
oňavadž malá při mně milost
n' ješto sem ji jměl ve všie

ivelíš k těm, ješto se mi.
u neumějí'k těm oplzlým
1o přičinilo, hanebné, zlé,
Prečé jest jtž mé všechno

já ilž mám na radu
tužiti v svém teskli-

mě co proti mysli potká
ty zlé a nefibé a nemilé
ach! Jaké mě tesknosti

jaké mě túhy a viece
smutně podjímají, že
Jižť sem právě dřieve

od mléka odstrčen.
a poddáuo, též

sem poddrín a tebú již

110

o miesto ženy Lotovy
Nebs ty to Neštěstig

l l 5

120

t25

130topykati, ana ieště iest
iďtě v najvětšie krato-

viece nďli vdovce,
; když útěchy své

chot jeho wátiti ne-
. Ale mně kterak

a tesknost! Též sirotka
ažkletóm jejpřivede:

někdy krríl,
anebo jinému se pánu

135

571



140

ním a svým násilím. Ty jsi jako vlk a jako rys, iako lev, iako nedvěd neb jako u-
kéŽto zvieře nestydlivé a nebojácie a nestraš[vé: k lidské škodě bez hanby vše
činíš' což činíš. vlk' rys, nedvěd a rozličných takýchto zvířat bytie asa se někdy
hodie k něěemu nebo jich člověk asa druhdy a někdy poživá něčím, neb někdy asa
koží, masem, srstí požive. Tebe nikda ničím člověk nepožívá, jedno smutkem, plá.
čem, rozličnú teskností a mnoh1fm jiným zamúcením, ješto to všady pohiiechu
na světě vedeš a jednáš. A ty jsi ukrutněiší nežli Nero, římský král, a ty si horší
nežli kat, a ty si falešnější nežli črt, ty si pak nelítostivější nežli který zúfalec. A tys
snad jedno přivykto tomu a jiného nemáš za utěšenie' jedno se smieti, když na tě
kto pláče, když na tě kto úpie, když na tě kto lká a křičí. Znamenámjá toho pohřie-
chu, ač nerad, žeť se člověk na tobě nic dobrého nedochová. Nedarmoé řiekají
lidé: Stalo mi se, po neštěstí, veliká škoda! Než chciť tobě to řéci a tR Neštěstie,
slyš! Tú dobrotú, ješto ji k lidem a ke všemu božiemu stvoření máš, též děkovánie
zase mieváš ode všeho. Jáé všecko přezřieti musím a mlčeti musím a tě tak, jakož
bych rád haněl, haněti nesmiem. A viem, proč hanebně rrrluviti nesmiem. Niď
bych se tebe na tom nebál, než toběé se dostává tej, ještoť se já jie ustýdám' a tož
tej, ještoé veliký diel světa pod sebú má a viece čaká, a ta jest mnohých liď i méj
země koruna světská, swcbníe a mocná paní a vladařka mnoho dobrého i mne
samého. A to netoliko ťy ií, ale ona tebe sama viece jest mocna.

Avšak jakž jest koli,na těť volati chci a toho nenechám pro žádnú věc. By ty
ještě chytřeiie se mnú, a toho řečí svú lstivú a sladkú, zacbázelo,jáé vždy volati
chci na tě, neboť jich mnoho dobrých vie, žeť mám oč mluviti, proč volati, z čeho
lkáti a plakati. A o to, oč já mluvím' očť já křičím, očť iá pláči a vzdýchaji, tebeť se,
Neštěstie, nic nelekám, tebeť já nic netbám, poňavadŽ sem Se iiž lidí ostyděl, tebeé
se pak nadto báti nechci. Núze konce nemá a zda jtž núze nenie, a já vešken již
jsa zdráv a bez nedostatku na svém jinošském těle i vadnu, vnitř schnu i vešken
míjiem, zvěhlasiti sobě v ničem nemohu, bych sobě v čem odolati mohl, by mi
svět žáden byl. Vše' což k světské kratochvíli se mne chopí, to mi se jedem zdá,
jieti se mne nechce, i já se toho jieti lekám. I jaká radost mně býti móže, poňavadŽ
vida i nevizi,maje i nemám, jsa jako bych nebyl! Vše mi se stien a obluda zdábez
tej, jtž mé srdéčko z kořen jejie bylo. Ej, ej, Neštěstie, pfi, Neštěstie! Stvořite[
svému úfám, Že mi to odpustí, na tě' na zLé, na nemilé, na hanebné, na falešné,
na nelibé, na ukrutné Neštěstie volati, křičeti, lkáti, plakati, šaty na sobě trhati,
hněvy sebú o zemi bíti, na tě plvati, tobě cíbky dávati, na tě se šklebiti, na tě iazyk
vyplaziti, na tě voiati rozliěnú řečí. Ach na tě, vej, pfuj, zlé Neštěstie! Zimnice tě
ztluc, súchotiny tě zasušte, mrtvice tě nemilostívě posedni!
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TEĎ NEŠTĚSTIE VYPRAVUJE v  PoDoBENsTvÍ ŽetonNÍrov l '

co iest ono a odkad jest a kteraké postavy a co iest jeho moc a kde se jest vzalo
a odkad jest pošlo, a kterak Římené někdy Neštěstie vypravovali aneb kterakú mu
postavu byli dali.

&stokrát lidé sobě v obyčej vezmu' že to chválé, ješto jest zlé a k ničemuž se
drutrdy nechýlí k dobrému, a to' což jest častokrát z|é, to oní jmenují dobré.
A to neb1ývá od lidí rozomných, aniž to činie lidé smyslní, než lidé nerozomní a ješto
jsú mysli vrtkéi. Toé jsú též učinili Žide,ienz byli na púšti, kdy byli poddáni v si-
robu; miesto tej siroby krmil je buoh chlebem nebeským' totížto mannú, však toho
vděčni nebyli, než vždy reptali a odmlúvali túžiece po své zemi' vniežto maso S ci.
bulí a s pórem a s česenkem seďece nad hrnci jeďi, takže, což bylo dobré' to jsú
hyzďli, a to' coŽ bylo mrzuté a zlé' to sú oni chváIili a po tom vždy tužili. Ty, Tka-
ďečku, ptávé též činíš: v sobě sám vždy repceš a toho zevnitř tajiti nemóžeš,
neŽ neuměje toho reptánie, jenž je máš na srdci, jinak přikryti,nábožnúsvú řečí
to přivésti chceš, ať by lidé mněli, byé se tobě stala křivda. Neb někakú pokorú
zevnitřní a kakúsi postavú tichú se ukazuješ a k bohu, jakoť by píle bylo' voláš
žádaje tělesné a minuté věci, a jsa obdařen dobrym smyslem a rozomem tiem'
že věděti móžeš, co jest to' po němž túžíš, a pro něžto chceš zb1ýti toho dobrého'
jenŽ proti tej marnosti veliký rozdiel. Chválíš česnek a chválíš cibuli, chválíš
pór smrdutý, a mannú, nebeským darem, hrdáš' jenž v sobě má všech jiných krmí
vóni rozkošnú. Ej, neslušie to na múdrého, neslušie to na lozomného takáž řeč!
Styď se asa toho dobrého mudrce, jemuž jmě Pyugoras' tené praví: Múdrý člo-
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věk, tené nešetří bohu se líbiti řečí pěknú' než skutky dobrými. Ej'žet tě pohan
má přemluviti rozomem a zvláště tiem, ješto k bohu slušie, an viery nevěděl!

Buď to pak, žeť by bylo píle volati k bohu kterú řečí (jehožto nevieme, oč
voláš, leč o tu a pro svú tu jistú, ještos ji sobě zvolil za utěšenú iako Židé cibuli
a česnek), ieště by uslyšen nebyl v své prosbě tak brzo, jakož by sám chcel aneb
mněl. A neboé jest učený člověk svaqý Augustin proti tobě a řka: Ty člověče, ješto
se bohu modlíš, věz zace|o a bez pochybenie to měj ode rnne: Ač co v své
modlitbě tělesného aneb co světského žádáš anebo co marného prosíš, uslyšen
nebudeš. Ač pak co podobného prosíš od boha a žádáš s pravú věrú, ne ihned
tě buoh druhdy uslyší k wé prosbě. Sámť on skrze Jeremiáše proroka praví a řka:
Lid mój obrátil ke mně zarlní stranu, a ne tvář, a v času protivném volá ke mně
a řka: Pane, povstaň a zprošč nás! Ale strach nás zajisté, Tkaďečku, bý těm nebylo
řečeno, jakož bylo řečeno oněmno nemúdrym pěti pannám: Zajisté, neviem vás.
Neb ýž svatý Augustin praví, že častokrát buoh člověka v jeho smutné prosbě,
v truchlé moďitbě neuslyší hned ani slyšeti tbá'jenž byv v rozkoši tělesné avpokoji,
bez nedostatkóv, bez protivensťvie, božieho kázanie a přikázanie netbal činiti.

opět pravíš na ny, Že smy velmi zlé a velmi hanebné, Ínrzuté a velmi škoďivé.
Nenieť to nám dívno od tebe, poňadž Židé,majíce všechnu rozkoš a všechnu vuoni
v manně, jí hrdali' ty pak nadto hrdati móžeš tresktánie naše, jeď se tobě hořko
zdáaz|é a nelibé. Avšak jístě tebeé se to všechno dotýká a na těé se to chýlí, coé sme
pravili tobě o Žiďech. A velmiť se bojíme za tě' byé se nad tebú neskonalo ono,
o němž praví prorok Izaiáš v pátém rozdielu, sjednávaje se s svatým Janem,
miláčkem božím, a řka: Vé' vé, totiž běda vám, ješto jmenujete zIé dobré a dobré
jmenujete zIé.Yé, totížto běda těm a běda všem těm, jenž usty sqfmi hřešie, neb
jed ďábelský iest v ustech jich. Ó Tkaďečku, že se toho nelekáš!

Než toho již nynie nechajíce, nebť to vieme, že toho netbáš, však o jiném mlčeti
nechcem. Než věz, žeé se divíme tomu' co tiem mieníš s své řeči, že ďieve na po.
čátku našeho sváru vše si nás jmenoval Neštěstím, jakož sme jím, a v tom si se nás
dosti nahaněl' jako by rrás velmi svědom byl, a teď nás tiežeš, kto sme my' co sme
my a odkad sme my a kteraká jest naše moc. Činíš právě jako činie zlí lékaři a neuče-
ní' jenž neplně zvědúc nemoc člověčí anižto jeho nedostatek, i dávají lidem lékař.
stvie, traňky, syropy a jiné věci, a když ho ďúho hojíe, teprv tíeže nemocného,
kde bolí a co jemu škodí, kde mu najtiež. Ty se nás již nahaněv, coť se zďálo, i chceš
teprv' bychom pravili, kto sme my' co sme my, odkad sme my a kteraké sme my
postavy a kteraká jest moc naše.Velice nám v tom přimlúváš,velmi nás v tomhanieš,
neslýchaně a nestydlívě rrrám přimlúváš a vždy pravíš' že smy velmi zlé a velmi
škodlivé. Avšaké sme tě dřieve častokrát zptavih,že to vše, což sme učinili nad tebú,
žeť sme to viece plo tvé dobré učinili nežli pro wé zIé. Ty by nás s právem měl
mieti viece v čest nežli nám přimlúváš, a nadto nám viece děkovati nežLi láti.
Avšak poňadž nás ještě nikďež tak pílně netáza|' co Sme my aneb kto sme my a od-
kad sme my, chcemé tobě již pověděti, ne protvúprosbu, jenž jie nic nešetříme,
ani pro wé hrózy, jenž nám jako vietr jsú, ani pro wé volánie, jenž se lidé jemu smějí,
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A již slyš: Myť sme posel božie rukn ke všem protivným kusuom brzký
iednatel. Myt jsme bič ohbiý a hólka a kyjík všeho swořenie swořitele. Mý sme
senosečec tupú a pilkovanú kosú všech luk, všech trávníkóv, tak zavadlych' jakožto
mlaďstvych. Naše poselswie, ienž je dějem, nikda darmo nenie. Myt sme bičík,
jehož švih prudce mrščí a po něm velmi svědí, jehož žádného časem neminem.
My sme ta hólka' ještoé se o žádného nikda nepřetazi a o žádného se nikdy neohne
ani se zlámá, avšak Žádný se jí ujistiti nemóž; kto se jí podepře' žádnému shola
za nic neslibujem. Myt sme ten senosečec, jehožto kosa iest pilkovaná sem i tam,
avšak se nikdy viece neztupí ni kamenem twdé mysli ni měkkú hrudú dobré řeči
ni pieskem mnoho smyslóv ni kořením travným mnoho chytrostí. Myt sme rataj
a zahradník rozličných ščepóv a mistr všech řemesel všech lidí: jedny v druhé
jednámn jedny z druhých přesazujem. Myt činíme jako ty, Tkaďečku' činíš: naše
brdo ke všem lidem přípraveno jest. Všechno, což jest na světě, to my svú mocí
snošujem a zosnujem. Žaangcn podstat nepotřebuiem. Nic se na tenkú přiezi
netiežem, nic se na barvy neptámy. Tak bielá jako černá, tak nám černrí iako blan-
kytná, tak nám zelená iako šerá' tak nám žlutrá jako plavá. Nic sobě i lidí jedné
barvy jako druhé nevážímy, anebo což se znamenajie jich okrášlení. Když s nie mo-
cí svého protivenstvie sečem, tuť my nic neminem, naě se oddríme. Tu fiola své
moci před námi neskryje svú rozkošnú barvú všie ustavíčnosti. Tué lili'tm krású
svú a bělostí před námi neuteče svú dobrú náděií. Tu ruože červená svú šarlatnú
barvú v hořící milosti nám se neopne. Tuť dětelík ni břeětan ni chvojka ni barvínek,
jenž jest všie poěaté milosti vuodce, nrim se neskryje. Tué ruože polská svú bru-
nátnú barvri všeho taienswie utéci se nás nemuož. Tuť vymyšlenrá a kradená barva
šerá z mnohých sloŽená svú vysokú myslí nad se rrám se nevyzdvihuje. Tuť blan.
kytný charpený nebolí čakankovy květ svú zlú nádějí neblí svú dokonalostí nám
se neprotiví. Tuť také pléška svú miezhú, svú žlutú barvú, ienž na haně vyďína
jest, proti nrím nezíšče.

Hleďa znamenaj, Tkaďeěku: Římené, velicí a múdří lidé, a iiní rozliční mistři
pohanščí, tié sú nás lépe seznali a poznali nežli ty, a zvlášče muďec pohan Ari.
stotileš. Aj, tázals nrís, kto sme my. Již to slyšíš, kto sme my. A potoms tÁza|, co
sme my. Slyšals tehda, Tkaďečku: My sme nic, a sme něco. Tak sme nic, neb sme
ani žívi, ani mrtvi, ani tělo máme, ani kterú podstatu tělesnú, ani mríme byt,
ani míme duchu, ani sme k vidění zpósobeni, ani k omakání, ani k držení zjerlni,ni,
anD jíme' aniž pijeme, gniž spíme, aniž odpočíváme, aniŽ kdy ustanem. Ano nám
Aristotileš ten mudřec svědek toho jest v svých třetích knihách Metafyziky a řka:
Věčná věc nepotřebuje pokrmu. Ale takéť sme nětco, nebé sme všeho swořenie
protivnost a protivenstvie, ne bychom se komu protivili kterým protivenswím
nepodobným, ale poďé našeho vysazenie, jakož sme k tomu vysazení vydáni. Všickni
lidé na světě se s námi nesjednávají, ani ěasto běhajíce utiekaií, ne pro naši zlost,selidé jemu směií,
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ale pro těch iistych lidí lehkost' jenž nás běhají a s nrími jako v jeden úmysl uhoditi
nechtie. Myt sme však úhel z kamene, a ÍIe z kamene tesaného, a netesaného
a twdého: oň se každý živý člověk utkne a oň se obrazí i utazí. Myť sme zase také i
šachta hluboká nevětrná, mnohynni hnilými štemflemi podsazená, v nižto kdy kto
nepořádně upadne, nebrzo se sám z nie vybéře.

Hled''Tkaďečku,a zpomeň to, za tvych časuov co jest mnoho múdrých' mnoho
zpupných, mnoho učených, mnoho mladýct5 bujných' mnoho starýct\ chffich,
mnoho milovných, světských, mnoho jiných takýchžto lidí' ješto s králi, s knie.
Žaty' s hrabí, s iinými mocnými lidmi' jakožto s ciesařovnami, s krrílovnami, s kněž-
nami hostaině a letně bydlili' ješto je téjměř vešken svět ctil a je ve cti mieval pro
jich veliké cti a pro jich svobodnost' iešto je měli mezi mocnými lidmi: všakť
sú v šachtu našie moci, v naše protivenstvie upaďi. Těch mnoho, ješto ty je i podnes
znáš' tiť sú tak na světě, jakoby jich nebylo. Tožé rozptyieně pro nevděčnost jako
Židé pro Ínannu jsúce na světě známých se liď kryjí; lidé jich známí druhdy
i přietelé přirození je v našem protivenswí vidúce jich neznaií, aě je znaji, ďe činie
se jich často neznajíce neb jich nevidúce, a ač se po přielišné známosti taiiti nemohu,
ale netbají jich. Toť sme my' iešto toto všecko jednámy. A ěím větší člověk byl
podlé cti na světě, tiem jej hrubějie podtisknem pod se, kdý se jemu opakujem. Ano
to Aristotileš mudřec shledav i píše o tom v svých osmých knihách Topicorum
a řka: Většiemu člověku větší zlé se protiví a opakuje. o nás lépe a plnějie slyšeti
muožeš, když mezi mistry rozumn;imi budeš a při těch' iešto je sám znáš, světského
i duchovnieho úřadu, nynie za tvých časů.

Tožt jtž, naše moc k tomu, cožty tiežeš a oč stojíš. Než jakoŽ nás tiežeš zvlášče,
kteraké sme posavy' Tkaďeěku, tiežeš nás, ješto smy nikda tak svobodně neotá.
záni. Než nedarmo se o druhé neznímé věci rád pokúšieš z svého všetečenstvie
a chtě ledačehos dojíti a zvěděti. Nezklamalť iest fuistotileš mudřec, ještoé v svych
prvních knihách o nebi a o svěťu píše řka: Lidé vždy radějše a viec milují uměti to,
kteréžto těžkým duovodem dokonají a neznrímým smyslem toho dokázati musie,
nežli to, iešto smyslem snadným a duovodem obecným se dokorrá, a řka, že to,
coŽ jest nezrrámo ... A tys o to a pro to mnoho královswí zjezdtl, mnohé země
ohlédal. Yěz, žet nám moc ta dána neď, bychom pravili, kterak sme aneb kteraká
iest moc naše v sobě sama. To, cos nás dřieve tázal, ktoé sme' toé sme s uodpuščením
vypravili. Bychom tobě pak nad přikázaní pravili co dále, proti sobě bychom
učinili: ry toho také netěž věděti. Pravíé Aristotileš: Ktož zjevuje své tajemswie
jemu zapověděné, ten jest zkazitel a zrušitel tajné pečeti nebeské. Ty nas o to netěž,
coť praviti nemáme.

Než abychom tebe vždy některak odbyli, ne tak, bychom co klamavého chtěli
pověděti, než pravdu, ač ne na všem postavu svú uluížem, však větší diel
zvieš, ZtěŽ se, kterak sú uás fumaníné malovali, iešto lidé múdří slúli. A tié
sú nás tak malovali, jakož sú srozuměli a jakož sú nás znah', aě ne uplně,
iakož sme v své osobě, však i tak' jakož sú nás vypsafi. Slyš: Za let toho Romula,
jenŽ Řím vysadil, ptvé za|oživ fum, coŽ mohl najšieř, v něm chrám jeden tu učinil,
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v němž rozličné bohn totíž moďy učiniti kázal. Mezi všemi svými bohy kázal
iest nás akto qnnalovati a vYPsd' a potom ieho náměstkové budúcie po časiech
se rozmnoživše ldzali nás z kamenie vytesati a ozdobně, dobře, rozumně vykrášliti
a okrášliti takto: Byla osoba aneb zpuosoba mužská velikého muže, a ten muž
seděl na jelenu, a ten jelen byl vydělán iako k běhu chtě skočiti. Muž ten, jenž byl
na ielenu, tomu byly oči zavázály,že jimi jako nic neviděl. Tomu muži z úst pršely
jiskry ohnivé' a ty jiskry sem i tam letichu: iedny vše z'ažehz|y' čehož se chytily'
a široce šln druhé iiskry uhasly a zmiza|y. Ten muž aké v svrl obú rukr1 držal
lístek psaný' v pravé ruce, na něm bylo psáno akto: Se mnú jest protivnosq v levé
ruce na druhém listu bylo psáno: lMnú jest šmutek a zámutek.Nad hlavútoho jis.
tého muže iako u povětřie byl iest nad ''í'n lístek' na němŽ iest bylo psáno: }á
sem moc a síla protivná. Z podnožie toho muže byl jest lístek, na němž psáno bylo:
Já sem rychlost a bystrost okamženie. Ten muž aké po sobě veď vuol tlustý o de-
sieti roziech. Na tom volu bylo jest miesto tlumoka uváaíno sietné teneto. Proti
tomu muži byli jsú mnozí lidé s rozličnú braní. Tu jsú byli ciesaři, tu isú byli králi,
tu isú byli kniežata, tu isú byli hrabie' tu jsú byli rytieři a panoše, tu jsú byli
rozliční lidé sečď a branní rozličného stavu' s rozličnú sďbú a s rozličnú braní,
od najvyššieho stavu až do najnižšieho. Tué jest byla také jeptiška s svým žaltrířem
a s svým nabieracím vélem, tuť iest bylmnich s sv'ým antifonářem a s svú krátkú
kapičkú. Tué iest byla měštka s svým škrobeným šlojieřem. Tuť iest byla aké
vysokéj mysli a bujného kroku dvořka s svým náwzem a s sv'.im ošivkem. Tué
jest byla i také babka bezzubá, hrbovatá s svým kuželem. Ti všichni lidé' tiť sú
byli proti tomu muži naň seloice, naň tepúce, naň tu braní Mzejíce' každý tiem'
ktož co měl' poďé svého ř.ídu, ale nic iemu uškodití nemohli. A iestlře chceš,
Tkaďeěku, výHad tei našie osoby věděti, jenŽ ne my, ale Římené o nrístak pravie,
čti Fulgencia toho mistra' ienž píše v svých knihrách o obraziech a o postavách
a osobách rozličných ctností q necnosd, snad tu o našie posavě aké něco shleďíš,

iakoŽť sme iiž vypravili, jehožto ktožť nrás zná v našie moci a v našem protivensM,
bez výklada nás zná, ač pak nerad, vždy nás'ná, kto sme my a co sme my.

Dále nas tíeŽeš, odkud sme my. Slyš tehdy: Myť sme odevšad, avšak neismy
odnikudŽ. odevšad jsme takú měrú: nebť nenie toho miesta, toho kútu v Žádné
zemi na všem světě, bychom tu nebyli' bychom tu svú mocí uepobyli a svým při
vládaním. Poslóv nám třeba nenie,všadý sme mocí svú sami. Dobřeé jest pověděl
o nás muďec pohan a řka: Neštěstie jest o iedné noze, avšak iest ak brzké, Že
s Štěsdm všady stihne, jenŽ o dvú nohú běží. A nejsme odnikud tiem kusem, neb
sme nepošli odnikudž a z ničehož. Naše prvnie moc a prvé protivenstvie jest bylo
ukááno na prvniem člověku Adamovi, že z okušenie jablka jemu zapověděného
byl mocí naší věčné smrti poddrín. Tu jest naším jednáním Adam věčné smrti
dán a oddán, i podnes my, Neštěstie, s Smrtí tovařišíme. Tu iest nám a smrti
moc a ploé právo dríno a poddáno na jeho všechny budúcie až do skončenie světa,
abychom žádného sqim protivensMm nemínuli. A tu moc miíme od swchovaného
stvořitele nebe i země. Sáms dřieve nás tiem potkalřka, že za to máš, Že my s Smrtí

[d jakož nás tiežeš zvlášče,
ak svobodně neotá.

z svého všetečenswie
mudřec, ieštoé v svých
a viec milují rrmfti 19,
toho dokízati musie,

se dokonrí, a řka, že to,
zjezdi' mnohé země

kerak sme aneb kteraká
toé sme s uodpuščením

proti sobě bychom
zjevuje své tajemstvie

Tynás o to netěž,

co klamavého chtěli
však větší diel

[dé múdří ďúli. A tié
Znali, 

"6 
ne uplně,

Za let toho Romula,
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spolek máme. Jístě věz to, žet se to často přiházie' Že což my počnem, že to Smrt
dokouí. Vídal-lis kdy naše veliké protivensťvie aneb naše veliké příhody' byt
hned k těm našim protivnostem brzy Smrt nepřispěla? Řiedkoť se to přihodí.
Ač pak tu Smrti hned nebude, a|e žádála byvá často od mnohých lidí, jenž v naše
protivnosti upadaií a v naši moc vnikují, smrti žádajía druhdy jie často jako potře.
bují. Čti Aristotele o smrti a žívotu, ješto píše a řka: Život a smrt jsú všem obecny.
A to sám vidíš, žeť jest to nevelmi divné, co se narodi, že to zase umře. My pak
pravíme, že též jest od nás, neb jakožto vše umřieti zase rnusí, co se narodí' tak také
vše,což na světě jest,našímprotivenstvímpotkánobýtimusí.Tohoťsmetě jiždřieve
zpravili také. A protož my z tej moci proti všem lidem, všemu světu takto se píšem
na sqých listech: My, Neštěstie, boží volí moc vládarrie všech protivností na zemi
i u povětří. od počátka světa až do skonánie světa, od východu slunce až na poledne,
od poledne až na západ slunce, až ku puolnoci a od puolnoci aŽ zase do východu
slunce vešken sme svět v svú kázen osáhli, vešken svět ke všem protivnostem jeť
nám v naši moc pílně ďín. Proč ty jedno škřeklavě na ny voláš a nás za nic nemáš?
Proč ty se nás nebojíš slyše moc naši, slyše úřad náš' sIyše brzkost naši, slyše
věčnost naši? I zdalis smyslem svým pominulaneb závrat v hlavě máš, že na mysl
bráti nechceš naše časté a rozomné naučenie a podobné rozpravenie? A my toliko
tobě rozprávieme, toliko tě učíme, tolikoé lrydáváme, Že by vždy srozuměti mohl
a jako rukú to již ujieti. Nediv Se tomu' žeť sme tak mocné, žeť sme tak k tomu
lrysokému úřadu vydány, od velikého pána jsme zavolány, od mocného pána vládnem
Zdalis neslýchal, že veliký pán velikynri věcmi daří, veliké úřady rozdává? A ry sám
prvé nám rozprávěje o svéj tej kuchometici pravils, žeto žádný div nenie, že mocný
pán velikými dary daří.

3 postaaa podoba - 6 smyslní rozumní, moudří;J.ešto kteří _ 8 krmil je buoh E;x. !6'2-3'
L4-L6 - |L hyzdili jsú hanili - L4 byť se stala že se stala _ 16 tělesné a minuté hmotné a po.
míjející - 19 hrdáš pohrdáš _ 2L asa snaď

28 zacelo zajisté; bez pochybenie bez pochyby; ač jest|iže _ 30 podobný slušný - 3| skrze

Jeremidše proroka 2'27 _ 33 zprošč zprost _ 34 nezliem neznám
38 na ny o nás; mrzutý mrzký, odporn1i, škaredý - 4L chlllí se vztahuje se _ 42 ne-

skonalo senesplnilo se-43praaí prorok Izaidš 5,2};rozdíelkapito|a; sjedndaeje se srovnávaje se
50 soědom znalý,, tiežeš táŽes se _ 53 traňky nápoje (léčivé) _ 56 přimlúaáš ndm dom|ouváš,

vytýkáš nám _ 57 nestydliaě nestydatě _ 6l nikdiež ntkdy - 62 jenž jie které _ 63 hrózy hrozby;
jenž jemu kterému _ 65 tiem kusem ÍIm způsobem, tak

68 jednatel pořadatel; ohbitý ohebrtý; hólka htúka - 69 pilkoaaná kosa zubatá (ztupená)
_73ujistiti sebezpečně se opříti *76 rataj oráč_79 órdo tkalcovský hřeben _80 snošujern
snášíme; podstata pomoc' zastání - 8l netiežem se netáŽeme se - 87 neopne se neobepne se;
dětelikjete|lk'jete|_88pokkýpolní-91 charpenýchrpoý_92pléškapampeliška;miezhamlza

98 óyr bynost, jsoucnost _ loo ustanenz unavíme se _ l04 z;ysazenie zřIzeni _ |05 ne-
sjednrioají sa nesrovnávaji se; zlost z|oba _ 106 nrÍs běhají utlkaji od nás, před nám\ uhodití
shodnouti se - 108 obrazí se odrazí se - 109 štenfl podpora

L|5 hostajně a letně (lhosteině) lehkovážně a důvěrně _ 116 saobodnosr svoboda - 117
šachta ptopast _ 119 kýí se skrývají se - l20 ač jestliže _ |23 podtisknem podrobíme, pod-
maníme sí; opakujem Je stavíme se na odpor _ t24 TopicorumTopica, spis o obecných sche-
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matech k nalézání důvodů a důkazů_ t28 tiežeštážeš se _ 133 duoaodem dokonaji dokazují
_ l38 aypraaili vypověděli _ L39 netěž netaŽ se

144ztěž sezeptej se_146 asvéosoběve skutečnosti; Romulus podlepověstizakladatel
Říma a první římský král - l47 oysadil osaďl, vybudoval - l51 zpuosoba podoba _ l52
tlyděltin zobtazen _ L56 protianosÍ protivenstÝ.t - l59 sila protixnó síla nepřátelská' protivicí
se - l 61 siemé síténé - L62 bran zbraň - 164 sečba sečná zbraň _ 166 nabierací aél nab1raný
závoj; antifondř zpěvn1k_ |67 kapička zdrob. ke kápě; šlojieř závoj _ |68 tlysokéj tnysli ttďá3
daořka dvořanka; ndouz amulet (uvázaný kolem krku); ošizlek ptemování, prýmky _ 173
Fulgentius římský gramatik' jehoŽ ďlo bylo pro středověkou literaturu pramenem výkladů
ze žívota ve starověku

L78 takú měrú tlm způsobem - L79 přiz;lddaní'm vÍádou - L94 anikují pronikají - 203
o saú ktizen ostihli svémuvedení podrobi|t _204 škřeklavě (skřeklaaě) rydávajic skřeky - 205
úřad wko|., brzkost rychlost - 207 rozpraaenie tryptavováil - 209 ujieti ctropitj _ 2L2 kucho-
Tnetice žena' jež zametá kuchyň' patřícÍ do kuchyně

EXEMPLA

Příklad neboli exemplum je krátké vypravování, bajka, parabola a pod., jichž uživa|i
kazate|é, aby upoutali pozornost posluchačstva a názorně doložili své qýklady. Zv|áště
rádi užívali stručných žertovných povídek s v5íraznou pointou. S exemply se setkáváme
již v evangeliích, u církevních otců i u pozdějších spisovatelů.od 12' století se sestavuií
celé soubory vhodných povídek pro potřeby kazatelské; v některých jsou povídky vypra-
covány tak podrobně, že se mohou uplatnit i Samostatně jako vzdělavatelná četba.

Naše úázky jsou vzaty jednak ze staročeských překladů oblíbených sbírek, jednak
z několika rukopisů latinských:

o Zivotech su)ati,ch otcrž srovnej výše (str. 540).
Barlaam a Josafat je lryprávění o tom' jak indický princ Josafat byl poustevníkem

Barlaamem obrácen na křesťanství (řeclcý originál sepsán snad v 6. století; je do něho
pojata Aristidova apologie křesťanství z 2. století); obsahuje řadu drobných povídek
namnoze orientálního původu' Celou skladbu převedl do češtiny Tomáš ze Stítného
(viz dále stt.726).

Gesta Romanorzz je soubor podrobně rozvedených exempel s připojenym mravním
naučením, jenž vznikl počátkem 14. století; dějištěm příběhu 1e ne|častěji fum, k hlavním
postavám patří panovníci římští (pravidelně ovšem nehistoričtí). Ceský překlad pochází
z druhé poloviny 14' století.

Poz;ídka o mluoenl Petroz:ě k Ježtšozli je výzr:crnná tim,že se na ni odvolává skladatel
básně o sedmimezcietma blázniech zapsané v rukopise Svatovítském.

Poaídful olomoucké je název sbírky 35 českých exempel v rukopise zr. 1482; povídky
jsou různého původu, nejsou překladem žádného zeznámých svodů latinských.

ČnsrÁ ExEMPLA
(L IDsKÁ ZVRÁCENoST)

Sedieše jeden svatý stařec v své peleši. Tehdy hlas k ňemu přiiide a řka:

,,Vyndi ven' a ukažié lidská diela... Vstav i jide ven. Tehdy jeho vede i ukáza jemu

múřěnína velmi črného, an sěká drva. A již bieše veliké břiemě naklaď i chtieše
zdvihnúti i nemože. A opět šed' počě viece sěkati i přikládati na to břiemě' jehož

s dřieve nemohl zdvihnúti. Pak jemu opět ukáza jiného člověka, an stojí nad jeze-
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rem vody nabierajě a naléváše v sudec a s druhé strany ven tečieše děrú. opět je|
vede a řka: ,,Poď za mnu, a ukážié opět jiné... I uzřě jako chrám nebo duom
veliký a k tomu dva sediec na koních a nesúce po velikém břěmeni. A tu chtiešta
oba pojednú do wat, ale pro ta břěmena nemožešta, ješto za sebú mějiešta. A ne.
chtieše jeden druhému přěhověti, i vadiešta sě. I vyloži to viděnie a řka: ,,Ti, ješto
sú to dřievie nesli, to sú mnišie, ješto nesú jho, točíš utrpenie svaté, ale mají na
srdci pýchu a chlípu, nechtiece sě jeden druhému ponížiti' a ješto nechtie následo-
vati tichosti a u ponížení cěsty našeho boha Jezukrista, jenž on praví a řka:,Pa-
třěte mne, jenžť sem já tichý a pokorny, a naleznete pokoj dušiem sv1lm.. A protoŽ
ti ostanú s svú pýchú sqých srdcí napřěd přěd královstvím krále nebeského, našeho
boha Jezukrista, a nemoci budú vníti v nebesa. A ten, ješto sěkáše drva a přiklá-
dáše na těžké břiemě, to jest ten člověk, jenž jest obtiežen mnohými hřiechy a ješče
na těžké hrozné břiemě přičíníe hřiechuov viece, a majě sě káti prvních hřiechuov.
Ale zameškav sě prvních polváti, i viece přičínie ku prvním hřiechóm. Ten pak,
jenž načieráše vody zjezeta, to jest ten ělověk, jenž něco dobrého činí, ale hřiechy
má některé při sobě' a jich neostane, a protož ti dobří skutci zahynú se zlými.
A protož člověk musí, jakož praví svatý Pavel apoštol, s bázní a s velikým strachem
dobyvati spasenie."

L z.l peleši v jeskyni _ 8.9 chtiešta.., nemožešta... mějiešta (duál) chtěli... ne.
mohli. . . měli _ 9 pojednú zároveň _ |0 přěhooěti povoliti; oadiešta sá (duál) vaďli se -
L2 chlípu smilnost, zpupnost- |3-L4 Patřětemne ...Mat.L|'29 - L4 jenžť žet- |6 z:níti veifitt-
|9 přičinie přičiňuje, rozmnožuje _ 20 načierdše nabíral - 2L neostane neopustí _ 22 s bózní
a s oelikým strachem dobýzlati spasenie Fi|. 2,|2

(PoUsTEVNÍK ANDĚLEM)

Jan opat vecě k bratru staršiemu a řka: ,,Chtěl bych bezpečen býti' jako sú
andělé, nic nedělajě, ale jako oni' jerliné vždy boha chvále... A powh plášt s sebe,
i jide na púšt. A byv tam za tyden, i wáti sě zasě k bratru. A když vztluče na dveřě,
nic iemu bratr neotevřě a řka: ,,Kto jsi?.. on odpovědě: ,,}á sem, Jan... Tu jemu

bratr vecě: ,,Jan jest andělem a viece s lidmi nepřěb1;ívá... Tu on opět jě sě tlúci
a řka: ,'Jáé sem...Ale on jemu neotevřě,až i den byl. A když by zítra,otevřěv jemu

i vecě: ,,Člověk isi, i slušieé, aby dělal a po tom sě živil... Tu on pade přěd jeho nohy
a řka: ,,odpusé mí, otče, neboé jsem vinen...

L bezpeěen bezstarostný _ 2 poarh shoďv - 3 oztluče zatloukl _ 5 jě sě jal se, počal -
7 aby dělal abys dělal; po tomt1m

(zÁsLUHA PosLUŠNosTI)

Také otci světí praviechu o učedlrríku Pavla opata, jemužto učeníku Jan diechu,
neb on bieše tak tichý i pokorný, že také, když jemu jeho opat rozkazováše kteruž
koli věc nesnadnú, v nivčemž jemu neodpoviedáše, ani reptal v sobě, jako nechtě
učiniti. Pak když budieše skotského hnojě potřěba v klášteřě' tu jei opat posláše
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na jedno miesto odtovad nedaleko, aby tu hnojě skotského dobyla přinesl jej do
kláštera jakž moha najspieš. A tu na tom miestě bieše lvicě velmi zlá. Tehdy ten
svaqý lan, učeník svatého Pavla, po rozkázaní jdíeše svého opata. A když již chtieše
jíti, i vecě svému opatu a řka: ,,otče, od mnohých sem sl;ýchal, že jest tu zlá lvicě...
Tehdy stařec jako špílejě i vecě jemu: ''Poběhne-liť na tě, držtž ji' a sviežě ji při.
vediž ji s sebú... A když k večeru přijide na to miesto' tu vyběhši lvicě a otda
sě naň. Tu on popad ji i chtieše ii držěti. Tehdy lvicě vytrhši sě jemu z rukú i po-
běže. A on také za ní poběže a řka k nie: ,,Muoj opat mně jest přikázal, abych tě sviežě
i doveď k ňemu... Tehdy lvicě inhed sta. A on ji popad i vede ji s sebú do kláš-
tera. Ale že sě bieše připozdilna cěstě, i mějieše zaň péči jeho opat. A v tu dobu
pojide ten učeník a veda lvici svázánu. Uzřěv to stařec i podivi sě a bohu vzda
chválu. Pak ten učeník vecě: ,,Toé sem' otče' lvici přiveď' jakožs mi kázal... Tu
stařec, chtě skrotiti mysl svého učeníka, aby sě necblubil na srdci pro ten čin,
i vecě jemu a řka: ,,Jakežs sám nemúdrý' takežs nemúdré zvieřě přiveď. Náhle
tozvíúě ji' pustiž ji' ať běží na své miesto!..

Lsoětísvatl;diechuřika|i_3oniz;čemžv ničem; neodpoz:ieddšeneodmlouval'anireptal...
jako nechtě ani nereptal... jako by nechtěl _ 4 budieše bylo - 5 odtoaad odtud; dobyl opatšil
_6 najspieš nejrychleji _7 po tozktizani poďe přÍkazu_9 špílejě Žertuie; soiežě sváže_
10 otda sádala se, pustila se- l1 poběže utÍkala _L3 sta stanrrla _L4zaňpéčistarcsto něho
_ |5 pojide šel, přišel _ L8 jakežs..., tahežs jak isi..., tak isi - L9 roruiežě tozvázav

€oTŘEBA oDDECHI.D

Uda sě jednomu lovci, honiece zvěř, viděti svatého Antonie, an vesel s bratří.
I by jemu to nelíbo. Avšak svatý Antoď, chtě jemu to ukázati, že někdy slušie
mieti utěšenie s bratří, i vecě jemu a řka: ,,Natríhna své lučiště, střěliž... A když
to učini, opět iemu vecě: ,,Střěl druhé!.. A on opět střěli. opět jemu vecě:,,Střěl
třetie!.. odpovědě iemu lovec a řka: ,,Jakž bych táhl luěišče přěs moc, tak by sě
zlomilo... Tehdy Antoní vecě: ,,Aj, takéžé jest na božiem posle. Jakž bychom přěs
moc brzo chtěli, brzo by bratřie zhpuli. A protož slušie každému odpočinúti a své
úsilé oblehčiti... To uslyšěv ten lovec, a přijě skrúšenie. A velmi jemu by prospěšna
starcova řěč. A tak s tiem odjěde od nich.

L uda sě sta|o se' přihodilo se; s bratří s bratry klášterními (bratrstvem) - 2 by j emu to nellbo
nelíb i losemuto_4druhépodruhé_5třet iepot řetí_6takéžtpodobně_8úsi lénámaha;
přijě skrúšenie pojal lítost

(PosLUŠNosT)

Když jeden odpověděv sě tohoto světa i jide do kláštera a prosě,aby jei při.
jěli' opat iemu počě rozpačně mluviti a řka: ,,Nášé jest ákon velmi ukrutný, aniŽ
ho budeš moci strpěti. A protož jdi do toho kláštera, ješto snadnějie budeš moci
strpěti. A toho sě nepokúšěj, iešto nemuoŽeš snésti... Ale on sě tu hrozú nic ne.
rozpáči, ale viece poěě slibovati a řka: ,,BY d opat v uoheň káza|'já bych neodpo.
věděl... Tu jej opat přijě a nic sě nerozmysliv. Chtě jeho zkusiti, i káza mu do peci
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do horké, v niežto chléb chtiechu péci. Tu on nic nepomeškav, do peci vleze
prostřěd ohně. A ten oheň pro udatnú vieru jeho inhed uhase a rozděli sě od něho,

iako oněm třem dietkám židovs$im oheň jest u wúcie peci uhasl. A tak mniechu'
by již uhořal, ano jako by jeho rosa studená pokropila i vynide z té peci. A protoŽ
vězte, kakť jest poslušenstvie přěd bohem vzácno. A když ten jistý toho dne, kte-
réhož přišel, toho jest inhed pokušen, a ješče nejsa posílen v dobrých činiech, i jest
pro to poslušenstvíe nalezen u pravém swchování.

L odpozlěděv sd odřeknuv se - 2 rozpačně váhavě, odraďvě - 3 strpěti snésti_4toho
sě nepokúšěj o to .. .; ješto což _ 5 nerozpóči sá nepřišel do rozpaků, nezviklal se; óy byt'
i kdyby; neodpověděl neodmlouval _ 8 rozděli sě oddělil se _ 9 jako oněm třem dietkdm
židot:sk,j,m... Dan.3,20i mniechu domnívali se - 10 by uhořal Že uhořel; zlynide vyšel-
L2 pokušen vyzkoušen _ 13 a szsrchoz;ržzí v dokonalosti

(PLoDY TRPĚLIVosTI)

Do téhož kláštera jiný přijide a prosě,aby jei přiiěli v zákon. A když jemu naj-
prvé přikázachu poslušnu b5íti, ale on k tomu slíbi i utrpenie držěti. Tehdy opat,
držě suchú huol v rucě, i vdruži ji v zemi. A to tomu bratru novotnému za ďelo
pÍikáza, aby dotovad tu huol za|éva|, dokudž by nezakvetla' na každý den, ješto

iest proti přirození. Tehdy ten bratr podda sě v ten tvrdý zákon. I počě nositi
vodu z Nila, z té rajské řěky, a ta jest byla odtud dobřě za dvě míli. A toho úsilé
nepřěsta, až sě tomu již bieše rok stekl. A k úžitku nižádné čáky nebieše. Avšakž

ieho poslušenstvie' to jemu počatého úsilé přěstati nedadieše. A již sě tomu třetie
léto dokonaváše, a nřádné nádějě nebieše k užitku. A když ten bratr bez přěstánie
vodu nosě zaléváše, tehdy huol počě kvísti. A iá sem viděl to jisté dřěvo' ješto
z té holi \T/rostlo. A to i dnes v klášteřě v sieni stojí zelenajě sě; jako na příklad
stojí pro to, což iest poslušenswie učinilo a viera.

I zdkon řehole, Íáď _ 3 udruži vrazi|; novotnému novému; za dielo přikdza přikázal
za práci, za úkol _4 ješto což _ 5 proti přirozeni proti přírodé _6-7 toho úsilé nepřěstane-
přestal v té námaze - 7 bieše sě stekl uplynul; čóka naďěie _ 8 nedadieše nedávalo, nedovo-
lovalo * Lo dřěao stÍom

(o sLAvÍKU A sTŘELcI)

Byl jeden popadl ptáčka jednoho malého, a snad slavíčka; a když jej zabii
chtieše, by tomu ptáčku řeč dána i vece: ,,Co budeš lepí' když mě zabieš? Syt
mnú nebudeš. Ale pustíš-lí mě, dámé troje také naučenie, že budeš-li toho poslú-
chati, hodíé se dobře... A ten slíbi pustiti toho ptáčka, povieJi iemu co potřebného.
A ptáček vece: ,,Jednomué tě učím: }.{ikdy neželej ztracené věci! Druhé: Nehledaj
dosieci toho, jehož nemuožeš dosieci. A třetie: Nevěř tomu' co jest nepodobné
k vieře. Toho pomni poslúchati... A kdyŽ pusti ptáčka toho, ptáček, aby pokusil,
uposlúchá-li rady ieho, poletuje vysoce poče řieci. ',Ó blázne, kteraks z1ú radu měl,
žes mě pustil. Nebos ztratil veliký poklad; iest ve mně kámen drahý tak veliky
jako pštrosové vajce... A tento uslyšav to velmi se smúti, i poče lúditi toho ptáčka,
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zdali by iej mohl polapiti. Tehdy ptáček vece iemu: ',Jižť vizi,žes nemúdrý a méhos
neuposlúchal nauěenie. Ráds slyšal, ale úžitkus nevzal z toho. Řeklé sem, aby ne-
želelztracené věci' ješto nemuož nawácena byti, nebo vidím' žes se smútila želéš
srdcem, žes mě pustil. Bieché řekt Nehledaj dosieci, jehož nelze jest dosáhnúti;

15 a ty hledáš popadnúti mě, a já vysoko létám a mohu se vystřieci tebe. A biechť řekl,
aby nevěřil nepodobnému; a tys uvěřil, by ve mně byl tak veliký drahý kámen jako
vajce pštrosovg a já vešken nejsem tak jako to vajce, a ještě jako iiné vaice velmi
menšie...

2 co budeš lepí (lepš|) co z toho budeš míti; zabieš zabiješ _ 7 pokusil zkusil _ L0 smúti se
zaťmoutil se; lúditi lákati, vábiti - |L zlizi viďm _ L2 aby abys _ L3 ješto jež, která _ L4 biechť
řekl byl jsem ti řekl _ 16 by byl že jest

o DvÚ MYŠÍ, JEŠTo KoŘEN U DŘEVA HLoDALE' A o JEDNoRoŽCI

Ktož světu slúžie hubenému' lstivému pánu slúžie, ješto jediné' což jednomu
vezme' to dá druhému, a P* opět odejme to, coŽ jest jinému dal. Avšak hubení
a slepí lidé vzdalují se boha bohatého a dobrého; v Žádosti ulehše světských věcí
a k nim svú myslí ustrnuvše, nedbají v paměti mieti, co potom bude, a co jest věč.
ného dobrého, ješto jest pán buoh připravil svým služebníkóm. Takoví světa mi.
lovníci podobni sú jednomu, iešto utiekal před jednorožcem. A utiekaje upadl
v někakú velikú jámu' a letě chytil se rukama některakého dřeva, tak že nohama
na suk vstúpil. I zdálo mu se, by tu iiž mohl pokoj mieti. A vzhléd doluov k kmeni,
uzřel dvě myši' jednu bielú a druhú ěrnu, ana u kořena hryzeta bez přestánie kmen
toho dřeva. A iiž ho mnoho uhlodale biechu, že jř skóro měly dohrýzti, aby se
všecko dřevo přewátilo. Uzřel také před sebú draka hrozného, an usta rozčesl
azievá naň hledě a chtě jej shltiti, když dřevo padne. Uzřeltaké čtyři hadové H"'y,
any sipie proti sobě vadiece se tu bliz u noh jeho na tom dřevě. Pak vzevřev nad se
uzřel medové krápějky'anykapí z věwie toho dřeva. A zapomenuv všeho svého ne.
bezpečenstvie, poče sáhati těch krápějek medovych' a velmi nebezpečně.

I poče Barlam to podobenswie vykládati a řka: ,,To podobenswie jest těch,
ješto sú se oddali na marnost tohoto světa, pro malú lahódku světskú vrížiec se
nebezpečenswie velikého. Nebo tento jednorožec nese podobenswie smrti, ješto
vždy stíhá člověka chtiec pohubiti. A tento svět jest jáma, a dřevo, na němžto
stojíme, iest čas života našeho; a toho den a noc ujírná na všakú chvíli, jako oně
dvě myši, črná a bielá' ješto ústavně hryzeta ono dřevo a jtžstaieho tolik uhlodale,
jelikož iest iiž minulo času, jakž sme žívi; a tak iiž snad skuoro ostatek dohluozeta.
Čryri ony hadové il"oy, ješto sipie proti sobě, jsú čtyři elementové, z nichŽ jest
tělo, ješto jsú protívni sobě v horkosti, v studenosti, v mokrosti, v suchosti. A jakž
bude jedno z těch přemoŽeno, tak zhyne náš život. A pak onen drak znamenává
pekelnú propast' ješto jest vždy jako usta otevřela, chtiec každého pohltiti. A ony
medové krápějky jsú libostné věci tohoto světa, pro něž nemúdří iich sáhaiíc
nepomnie svého nebezpečenswie velikého...

l5
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Nadpis: hlodale (duál) hlodaly _ 2 hubený ubohý' chudý _ 3 a žádosti ulehše oddavše
se touze (po světských věcech) - 7 dřeao strom - 9 ana (duá|) any' a ony; hryzeta (duáI)
hryžou - to uhlodale biechu (duá|) byly uhlodaly; skórobrzo - t7-|2 rozčesl a zietsti rozevřel a
má otevřenu tlamu - 13 bliz blízko - L4 kapi kapou; aěu.sie vétvovl - 22 jelikož kolik; do-
hluozeta (duál) dohlodají

PŘÍKLAD o JEDNoM KRÁLoVICI '

JEŠTo PRoJIEŽDĚJE sn  I  VIDĚL PANNY

Byl jeden král a ten neměl synuov' pro něžto byl smuten. Až jednú naroď se
iemu syn, a král tiem bieše utěšen. Ale to ďetě bylo očí velmi mďú' tak že lékaři
naimúďejší řekli kralovi, aby tak kázal tohoto dietěte chovati, aby přes deset let
slunce nevidělo ani měsiece ani ohně, řkúc,,Jinak by musilo oslnúti; tak vidíme
na ieho očí... Pak král káza takovú schránu učiniti, aby tak to dietě chováno bylo
do toho času, jakož lékaři řekli. KdyŽ pak pacholík podrostl a vyveden byl z té
své schránn a král k svému a k jeho utěšení káza jej voditi a všeliké věci jemu uka-
zovati: zlato' střiebro, drahé kamenie, rúcha krásná, YIZI královské' připravené
koně s sedly ozdobn;frni' rytieřswo, mládce urostlé, panny a panie výtečné a mnoho
jiného takového. A robenec tázáše se, kterak by které věci řiekali. A vše
jemu pověděchu pěstúni ieho. A když poěe tázatt, hledě pílně na mladé ženy a na
PamY, což by to bylo, jeden jemu vece na smiech, že by to byli črtie, ješto lidi
svodie. Když s ním přijidechu k králi, otáza král syna svého a řka: ,,Milý synu,
coé se najlépe líbí z toho ze všeho, cos viděl?.. on odpovědě: ,,Nic mi se tak nezdrí
milé jako oni črtie, ješto lidi přeluzují; v těch bych byl přiezni najradějí... I poče se
král tomu diviti nevěda' co tiem miení, až iemu pověděchu.

l 1>ro něžto pročeŽ _ 2 oči mdlú (duál) mďých očí _ 4 oslnúti os|epnouti _ 5 na oči (ďÁ|)
na očích - to robenec dítě, chlapec _ 12 črtie čerti _ 13 stlodie sváděj[ _ 15 přeluzují oklamá.
vají, podvádějt

o MLUVENÍ PETRovĚ K JEŽÍŠoVI

Čte se v knitrách o mluvení svatého Petra ku pánu Ježíšovi, kdež die: ,,Viděl
sem kdys pět mužóv, kteréŽto někteří hdé za blázny měli. Prvého sem viděl, an
jie piesek morský tak chtívě, až mu s uobú stranú úst ven se sypáše. Jiného sem
viděl, an stáše nad jamú síry a smoly plnú' z niežto smrad netrpělivy vycházieše.
Třetieho sem viděl v horúcí peci ležiece, kterémužto tak veliká horkost stačiti
nemohla, nebo chvátiíše jiskry, jenž z peci letiechu. Čtwtého sem viděl, jenž
na qýsosti chrámu seďeše, aby vietr lapal, a vždy usta otevřel, aby každý
člověk jej viděl s uotevřenými usty. Pátého sem viděl, jenž údy své, ruce i noze,
a což mohl dosieci, usty sqými hltavě žráše...

Duchovně:
Najmilejší! Skrze prvého muže' jenž piesek morský jeďeše,móžemznamenati

lakomého, iako múdrý Šalomún praví: ,,Jeden jest a druhého nemá, avšak dělati
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Éli. Prvého sem viděl, an

se sypáše. Jiného sem
nd netpělivy vychááeše.
uk veliká horkost stačiti

sem viděl' jenž
tlsu otevřel, aby každý

údy své, ruce i noze,

móžemznamenati

nepřestane ani pomyslí' by řekl: Dělám a neviem, komu se dostane... Příklad
o onom bohatci, kterýžto řekl: ,,Zbořím stodoly své a věčšie učiním, a tam všecko,
což se mi obrodí, svezu a diem duši své: Duše m"í, máš mnoho dobrého položeno
na mnohá léta; odpočívajic jez' pí a hoduj!.. Ale řekl jemu buoh: ,,Blázne, této
noci duši tvú vezmu od tebe, ale cos připravil, čie bude?.. Tak jest každý ktož
zbožie hromazdí a nenie v boze bohat. - o druhém, ješto stálnad jamú, ten se při-
rovnrívá k smilnému a k lakotnému, o nichž svaqý Pavel die: ,,Ale nynie i pláěe
diem o těch, jerrž jsú nepřietelé Kíže Kristova, iichžto konec áhuba, a jicbžto
buoh břicho jest... Také oheň a síra ěasto'ápoi iich bude u věěném zatracení. -

Třed jenž v horúcí peci ležieše' znamenrívá ty'ieů po cti stojie a nad iiné zbo-
žím nebo urozeďm se velebie, chudé lúpie. o nichžto Písmo die: ,,Zdas nevzal
základu bratra tvého bez viny a nahé lúpil?.. - Čtr.rty, jenž seděl na výsosti chrá-
mu, znamenává všecky ty, jeů cožkofi dobrého činie, marné chlúby v tom hledají'
jakožto všichni pokrytci, o nichž Čtenie die: ,,Všecko to, což čínie, proto činie,
aby od lidí byli viděni. Věru, pravím vám, vza[é jsú odplatu svú... _ Páý' jenž
hltavě své údy žráše' zlamenÁvá ty všecky' jenž dobrým kazatelóm nebo jiným
dobrým křesťanóm, jenž !sú údové Kristovi, utrM a nikdy toho utrhánie nepřestane.

4 netrpěliý nesnesitelný _ 5 ležiece leŽícího _ 6 chadtáše chytal - 8 noze (duál) nohy -
L0 duchooně tímto slovem se zpraviďa uváď přenesený náboženský výklad exempla_ 14-
17 zbořítn stodolg szll... Luk. 12'|8-20 _ L5 obrodt se urodí se - 18 hromazdí shromažďuie
_ |9 soatý Paoel die Fjl' 3,18-19 - 22 po cti stojie usilujÍ o pocty - 23 Pismo die lob 22,6 -
24 zdklad záloha, zástava _ 26 Čtenie die Mat. 6,2

o TIBERIov l  c IEsAŘI

Tiberius ciesař v Římě kralováše, ienž přieliš hlas sladký milováše. Protož
přihodilo se jednú' když bylna lov iel' uslyšal některaký hlas velmi sladký. A tak se
iemu zdrílo, že nikdy tak sladkého hlasu neslýchď.A po tom hlasu sám jeďnký

iel. A když k tomu miestu přijel'uzřelněkterakú vuodu ďúhú a široku'poďé niežto
některaký chudrák sedieše huda na své húsličky, z nichžto ten sladký hlas pochá-
zieše. I vece iemu ciesař: ,,MilÍ pověz mi, kterak jest to, žeztěch húsliček tak
sladký hlas vycházie?.. Tehdy on odpovědě: ,,Pane, tuto ďidceti let sem bydlil
a buoh mi daltakú milost' kdyŽkoli v struny udeřím, inhed sladký hlas z nich vynde,
že ryby tuto přijdú ke muě, jiÍfllžiáL i mrí ěeled do sie chvíle živili sme se. Ale po-
hřiechu s druhé strany této vody vycházie některa\ý sKečník s hvízdačkú,žetak
načítě sladce hvíždě, že ryby nechajíce mne i jdú k uonomu skřečďkovi... Vece
k němu ciesař: ,,Aj, teď v měšci svém mám zlatú udici, vezmi ji k sobě a přivěž
k ďúhému pÍutu; udeřiŽ v húslíčky' a tak ten jisty skřečník s hanbú otejde...
Tehdy ten jisqý chudý rybář učinil poďé rozkázanie ciesařova: přivázav k ďúhé.
mu prutu udici jal se hústi. Inhed ryby z té vuody jakžto dřieve k němu běžiechu
a on ie ven uďcí metáše. Uslyšav to sKečník i uzřev s hanbú odšel, a ten jisý
chudý rybáÍ až do smrti bez přiekazy v té vuodě ryby lovieše.nená' avšak dělati
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Duchovně pak:

Najmilejší! Tento ciesař jest pán naš milý Jezus Kristus, jenž přieliš sladký
hlas, to |est nábožnú modlitbu milu|e. Také svá zvieřata honí, to jest duše, kteréž
ďábel svú chytrostí k divočství připravil. Ale voda, v nížto ryby biechu' iest tento
svět, pln hřiešných lidí. Ale chudý rybář' jenž sedieše podlé té vuody, jest každý
kazatel, ienž má mieti húsle svatého Písma, jimižto ryby, točíšto hřiešné z vuody
na zemi vytahuje, to jest do nebeského královstvie. Ale pohřiechu když kazatel
jme se v húsle svatého Písma bíti, to jest lcízati, inhed sKečník, to jest ďábel hvíŽdě
tak sladce, že hřiešní lidé kazatele netbají, chopiece se rozličných libostí ďábel-
s\ých. Protož kazatelovi potřebie jest, aby sobě udice z|até, to jest milosti božské
dobyl, jížto by mohlhřiešné bez příekazy ďábelské přivésti do věěné radosti.

4 podlé veďe - 9 do ie chxíle ďosud _ |0 skřečnik pištec; htsízdačka p1šlata _ LI načítě
neobyčejně, znamenitě; hvíždě h*lrzďá_ L2 teď zde, tu; přillěž přivaž _ L7 bez přiekazy bez
překážky - 2I k dirsočstt.lí k ďvokosti; připraail přivedl

oD TESAŘE A oD ŽENY vĚRNÉ

Havel když kralováše múdqý a velmi mocny, umyslil sobě, aby sien krásnú
udělal. Toho času v jeho královswě bieše některaký tesař, jménem Tirius, velmi
misterný. Zvěděv to ten jistý král' kázaljeho před se zavolati, aby jej zjednal na to
jisté dielo. V tu chvíli také bieše některaký rytieř v tom královstvě. Spatřiv múdrost
i šlechetnost toho jistého tesaře, smluvil se ženú, pro jeho múdrost a šlechetnost
dal jemu svú dceru za ženl a velmi valnú svatbu učinil. Potom, když se ta svatba
skonala, žena toho jistého r1tieře, zavolavši jeho' toho jistého tesaře, zetě svého,
k sobě, vece k němu: ,,Poněvadžs mú dceru sobě za Ženu pojal, aj teďé dávám tuto
košili dosti dobrú, kterrížto košile má takúto moc: Budeš-|i ji aŽ do smrti požívati'
nikdy jí netřeba práti' aniť se zdéře, ani zetlé, dokudž spolu věrně v svém stavu
manželském budete přeb:i?vati. Pakli by kto z vás, jehož buoh ostřez' lože přestupil,
inhed se ta košile zšpiní a bude potřebovatí pránie jakož i jiné rúcho... Uslyšav
to ten jisd tesař, vděčně tu košili přijal a velmi snažně děkoval a řka: ''Děkujié
velmi, milá matko, žes mi tu košili dala napomínajíci nás' abychom věrně v svém
stavu až do smrti stála. Nebo nižádný z nás pro tu košili nebude směti svého stavu
přestúpití' by druhý nezvěděl...

Po malých dnech ten jistý tesař zavolán byl od krále, aby jemu tu iistú sien
dělal. A on vzem tu jistú košili, nechav ženy doma, bral se na ďelo. A když tam
děláše věrně a vždy v tej košili' nikdy se nezašpinila, ač i častokrát velmi se dělaje
potieše. Mnozí to vidúce velmi se tomu divichu. A mezi tiem přišel k němu jeden
rytieř i otázal jeho a řka: ,,Milý mistře, prosímé tebe, pověz mi, kterak jest, že tak
ustavičně vždy v té košili děláš a častokrát se velmi potíš' že se nezašpiní?.. odpo-
vědě ten jisd tesař: ,,Netřeba ji práti' neb se nemuož zašpiniti... Tehdy ten jisty
rytieř otáza jeho a řka: ,,Mil;f, proč jest to?.. odpovědě tesař: ,,Máti ženy méj dala
mi ji' jenž má takúto moc, aby čísta byla, dokudŽ já neb má žena svého lože ne.
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''Máti ženy méj dala

přestupíme... Uslyšav tu řeč ten jisý rytieř, vece sobě na mysli: ,,Já tě k tomu
připravím, že musíš tu iistú košili práti... A inhed jel do domu toho jistého tesaře
bez jeho vědomí. A když tam přijel, tehdy žena toho jistého tesaře dosti ochotně
jeho přijala do svého domu a iej vedlé svého statku, jakož na rytieře slušie, ctila.
Uzřev ten jistý rytieř tu čest i to ochotenstvie k sobě, ial se jí inhed frejovati i o freji
mluviti, aby ji mohl o jejie čest pŤipraviti. JemuŽ ona vece: ,,Pane, zdas proto
přijel' aby u nrne na freji byl?.. Vece rytieř: ,,Panie, i ovšem sem o to přišel' abych
tlni milost nalezl... A mezi jinú řečí mnoho jí slibováše' ač by jeho vuole naplnila.
Tehdy ona uslyševši ieho řeč i ten slib, vece k němu: ,,Rač se mnú jíti' a což na mně
žádáš,tovše budešmieti...Aonuslyšavtosvelikú radostí šel za ní doiednéj komory.
A kdyŽ tam bieše, ona vyšedši ven zavřela po sobě i zámkem zamkla, řekší jemu:

,,Tu mne čekaj, dokudŽ já svého času neuzřím... A tak zavřevši jeho chováše jeho,
skrze okno jedno chleba a vody jemu podávajíci, kterakž koli on prosieše, aby iei
vypustila, ale ona jemu odpovědieše a řkúc: ,,Nevyndeš, dokud se muoi muž
od ciesaře newátí... Potom opět druhý rytieř tu otrázku k tomu jistému tesařovi
učinil jako první o jeho košili. A takéž uslyšav od tesaře o tej jistéj košili' jal se
mysliti, kterak by mohl jeho ženu zklamati. Připravil se jakožto první, jel k nie
do domu a ochotně přivítán jest.Potom po nemúdréi řeči do druhéikomoryveden
a tu zavřín i zamčín od te| |istéj ženy jakožto první. Potom v zápětt třetí rytieř
přišel k tomu jistému tesaři a o tei jisté! košili takuž otázku učinil jakož prvnie dva,
i takuž odpověd slyšaljako ona dva. Nepomeškav inhed jel k tej jistéj ženě a přijev
tam tolikéž obdržaljako i prvnie dva: takež v třetie komoře zavřen i zaměen byl
i chován jako prvnie dva.

Zaiemo těch třech rytieřech vyšla veliká řeč u ciesařova dvora, kam by se děli,
a kterak se iim přihodilo, že by tak ďúho před ciesařem nebyli. Potom po mnoho
dnech ten iisý tesař přišel domuov k svéi ženě. A ona uzřevši iei s velikú radostí

iej počestně přivítala. A vzhlédši na košifi uzřela, ano iešče čísta jakožto dřieve.
I vece: ,,Buď pochválen milý buoh, že mezi náma jest pravá milost i viera, jakožto
košile wá ukazuje... Tehdy on k nie vece: ,,Ivtilá ženo, povím tobě o tom něco.
Když sem byl u dvora ciesařova, tehdy přišli ke mně třie rytíeři' jeden po druhém,
atiaah mne, proě by se nemohla zašpiniti. A oni po tej řeči jevše ke mši viec jich
nevídati... Tehdy ona vece: ,,o těch rytieřích povím tobě něco maliěko. Když každý
z nich bez tebe, jeden po druhém, ke mně přijeli' a hledajíc na mně nepodobné
věci krásnú řečí, sliby i dary rozličnými, tu semiich múdře odbyla, jakž sem uměla'
a potom každého zvlášče v prázdnéi komoře zavŤe|a i do dnešnieho dne je držím
i chovrlm, dávaiíci jim chléb a vodu, aby potom byli múdři a ntžádnéj ctnéj paď
pokušovati nesměli, ale jich čest se všech stran ohrazovali,jakožto na dobré slušie.
Také i koně jich ješče chovám a iim plnú potřebu drívám... Uslyšav to tesař, vzrado.
val se velmi pro vieru i ustavičnost svéj ženy a ty jisté ryrieře propustil, přijev
od nich slib pod věrú, aby viec nižádné šlechetnéj Ženy nezatrhali. A ten jisty tesař
s svú věrnú ženkú v pravé vieře i lásce do smrti ostal.

Najmilejší! Tento ciesař jest otec nebeský jenž má sien ustaviti, točížto srdce

l
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ná žena svého lože ne.
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člověěie dobrými mravy ozdobiti, v němžto pán buoh s chutí přebývá, iakožto
Písmo praú o věčnéj múdrosti: ,,Rozkoš má jest přebyvati s syny člověčími...
Ale rytieř, to iest Kristus, jenž má krásnú dceru, to iest duši, kterúž bieše dal
za tesaře pro jeho múdrost, to jest za dobrého křeséana, jenž jipojal jako zamanŽe|-
ku s košilí čistú, tďížto s křeséanskú věrú, bez niežto nelze spasenu býti. A jakžto
dlúho člověk přebývá v dobrémživotě'takďúhovierynepoškvrď.Tfierytieři,jenž
přicházejí' aby tej duše pokusili, jest pýcha, lakomstvie a smilstvo. Ty tři rytieře
múdrá a věrná duše má zavřieti v komoře, to jest v skrúšení, v svatéj zpovědi
a v dosti uěinění, a zato odplatu vezme od otce nebeského v věčnéj radosti.

Nadpis: od tesaře o tesaři _L sien palác-7 skonala se skončila _8 tedť zdeť, tu ti_9
požiz;ati uŽlvati _t0 aniť se zdéře,ani zetlé ani se neroztrhá, ani nezet|l_l| jehož čehož
_L5 stála (duál) stáli, vytrvď

L8 vzem vzav _ 2L ottizal otáza| se _ 22 ustaúčně stále _ 28 ochotně v|1dné _ 29 oedlé
podle - 30 ochotensnsle ochota; frejoaati dvořiti se; o freji o námluvách, o namlouvání - 32
aby byl abys byl; o to ptoto - 33 milost |áska; ač óy jestliže by - 38 jedno ien - 4l takéž po.
dobně

49 děli se poděli se _53 aiera věrnost-567.eoše odjeli a... _58hledajícnamněnepodobné
oácí pokoušejí se u mne o neslušné věci _ 62 pokttšotlati pokoušeti, sváděti; ohrazotlali
chránili _ 63 potřebu výŽivu _ 64 ustatsičnos' stálost, pevnost; přijezl přijav _ ó5 nezatrhali ne-
pokoušeli _ 69 Rozkoš má... Př(s|.8'3L _ 75 o shrúšení v lítosti (kajícné)

Tuto  se  píše

o JEDNÉ ŽBNĚ,  KTERAK sE JEST sMILsTvEM ZAPÁLILA
p r o t i  s y nu  s vému  a  p ř e býva l a  s  n ím ,  až  i  p oča l a  s y nem

Jec{na ženazápa|ema libostí smilswa jsúci zapálena proti synu svému vlastnie.
mu, jehožto tak velmi zamilovala,až s ním i počala,a počevši i porodíla syna.Tehdy
bázď veliku pro tak veliký hřiech isúci přestrašena a bojieci se, by jí ruíhlá smrt
nepřišla a potom aby na věky nebyla zatÍacem'' a protož myslila převelmi velik1im
myšlením, aby se mohla s některým múdrým knězem o ten hřiech poraditi, Íte-
raké by pokrínie za ten hřiech měla přijieti. I stalo se iest, že jest šla, došla s velíkú
prací i s tiem ďetětem a ukázala se jest před papežem Innocenciem, a to s tak
velikým plráčem a Kikem činieci zpověd, ano všickni lidé slyšie,tak že sú se lidé
velmi ulekli toho jejieho křiku. A vida papež té ženy skrúšenie a tak veliký pláč, počal
jest mysliti, právě-li by se chtěla káti. I přikáza| ji,aby v takovém rúše tu před lidmi
se okázala, v kterakém jest s synem svým přebývala, když jest hřešila. Tehdy ona
odvaživši se hanby věčTlé, pro kterýžto hřiech měla muky na věky u pekle trpěti,
inhed jest vyšla a rúcho s sebe složila, jedno v iedné košili přišla do kostela k sva-
tému Petru a tak se jest ukázala, že jest hotova byla učiniti, což by jí koli za ten
hřiech bylo uloženo. A když tomu porozoměl ten papež Innocencius' že se ta
žena dala před ďm u velikú pokoru, nižádného jí pokánie za teÍI hřiech neuloživ
přede všemi lidmi řekl jest: ,,odpuštěn jest tobě ten hřiectr, jdiž u pokoji!.. ni-
žádného jí pokánie neostaviv.
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A když takovú věc uslyšal jeden z kardirrrílóv i z zríkoníkóv o něm, jako onen
zátoník' iešto reptáše proti pánu bohu, ješto hřiechy lidem odpúštěl, též tento
proti tomu papeži reptáše pravě, že by neprávě hřiechy odpúštěl' a pro takový
veliký hřiech že nenie dosti učiněno tak malé pokánie. K němužto papež odpo-
věděL ,,Jest-li, žeé sem já ji v tom neprávě uěinil, ďábel ať inhed v mé tělo vstúpí.
Pakli ty mě neprávě súďš, staň se tobě též.,, A inhed jest ďábel toho kardinála
počel trápiti' a skÍze trápenie pán buoh té ženě hřiechy odpustil. A když ten ďv
na sobě učiněný ten jisty kardínál uzřel, od toho času prosil lidí, aby se zaň lidé
pánu bohu modliti; inhed jest ďábelz něho vystúpil. A on klek náboŽně na kolenú
zaslíbil pánu bohu, že nikdy nemiení se jeho svaté milosti plotiviti ani odporen
byt'. A protož nřádný zúfati nemá' by byl najvětěí hřiešník, že bude-li se věrně
a právě a spravedlívě sqých hřiechuov káti, že se nad ním milý pán buoh smiluie,
zde dá milost a po smrti věčnú radost, k kteréžto radosti dopomáhaj nrím ten milý
JeŽíš' přietel najmilejší. Amen.

Nadpis: přebýoala tělesně se stýkala; počala synem počala syna - | libostí smilsn;a
zalíbením, libováním si v smilstrnr _ 2 zarttilooala oblÍbila; počeoši počavši _ 6 přijieti při-
jmouti - 9 shrúšenie lítost _ L0 prdaě-li, zda opravdu _ 1'3 jedno jenom _ 2L neprfulě neprá-
vem, nesprávně, nespraveďivě-24 též totéž-24-25 jest poěel počal-28 odporen býti
odporovati _29 by óyl i kdyby byl

T u t o  s e  o p ě t  p í š e

o  JEDNÉ JEPT IŠcp  ŘBČ vB r r v r r  PĚKNÁ ,
k t e r áž t o  c h t ě l a  j e s t  v y j í t i  z  k l áš t e r a '

n emohúc i  v  n ěm  bý t i  p r o  z ap á l e n i e  sm i l n o s t i  t ě 1 a

Bieše jedna jeptiška velmi krásnrrí a ku panně Mariji velmi nríbožná, jménem
Beatka, a od jednoho žáka velmi milována. Tak jsúci jeho milostí zapalena, tak
že klíče, kteréž mějieše od kláštera, poručía panně Mariii před jejiem obrazem řkúci:
,,Již sem v ápale těla rozniecena. Nemohu v tomto klášteře déle býti... I odešla
pryč s tiem žákem. Kterúžto pannu biedný žák porušil, potom po nemnohých
dnech ji opustil. Ale ona nemajíci, čím by se živila, a do kláštera vrátiti se sťyděla'
učiněna jest nevěstkú. A v tom hřiechu byla patnádcte let. A kd}'ž již sobě sdska.
la' iednoho dne přišla v světském oděvu ke dveřóm toho kláštera, v kterémžto
jest prvé přeb1ývala' i řekla iest k wátné toho kláštera: ,,Znala-|i si Beatku, strážnú
tohoto kláštera?.. odpověděla: ,,Výborně sem znala, neb zajisté jest svatá' poctivá
i zachovalá až do dnešnieho dne v svém panenství.cG A uslyševši ta slova chtieše
odjíti. Ale paÍrna Maria ukázala se jí v své vlastní wáři a řekla k ní: ',Já sem pat-
nádcte let v tomto klášteře za tě posluhovala; i protoŽ nawať se zase na své miesto
a čiň pokánie za své hřiechn neb |žádiý z lidí nevie wého zlého úěinku... Kterážto
inhed všedši do kláštera pánu bohu děkujíci i panně Mariji' i byla Žíva dobře
pánu služieci až do smrti.

2 Beatka Beatrii; žtik k|ertk; milost |áska _ 3 poručila svěřila, odevzdala _ 5 porušil
sveď _ 9 praé dři,Íe _12 zl tadři v podobě _ L4 ižddný žádný; nikdo; účinek skutekjdiž u pokoji!.. ď.
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Tu t o  s e  p íše  d í v ,
KTERAK sE PÁN BUoH vKAzAL SVATÉMU AUGUSTINovI

o svaté trojici velmi nesnadno jest mluviti. Neb když svatý Pavel byl do tře-
tieho nebe vtÍžen a tu okamženie přepov'ýšených talných věcí zazÍev, avšak odtad
se vrátiv nic všetečně o svaté trojici mluviti nesměl. Než podiviv se, v tom velikém
ohromení řekl jest: ,,Ó převysoká výsosti bohatstvie, múdrosti a uměnie božieho!
Kterak sú neobklíčeni súdové jeho' ižádným rozomem nepostižené cesty jeho!
I zda|iiest kto poznal smysl boží anebo jeho rádcí byl?.. A protož múdrý Šalomun
to skrze obdarovánie božie múdrosti řekljest: ,,Jakož ten' jenž strdi jie mnoho, jest
jemu škodno, takež ten' ktož o blahoslavenství božiem žádá přieliš ohromen býi
od chvály božie... A protož praví svaty Augustin v kněhách o svaté trojici: ,,Ktož
koli hled'á' kterak sú v jednotě tři osoby, otec, Syn i duch Svatí nikdiež tak ne-
bezpečně zablúditi nemóže ani pracnějie. Ale komuž dá buoh nalézti, nic utěše-
nějšieho nenie... Toho powrzuje také múdrý Šalomún a řka: ,,Výše svého rozomu
ničehož nesáhai...

A protož čte se o svatém Augustinu,že kdyŽ kniehy o svaté trojici skládal,naj-
prvé se skrúšeným srdcem mocně bohu poručil, toho na bohu prose, aby mu dal
o tak velikých nesnadnostech právě a duostojně psáti. A když |ednoho dne chodě po
mořském břehu o svaté trojici myslil, nalezl jedno děťátko velmi krásné, střie-
brnú lžičkú mořské vody nabierajíce a v malú jamku lejíce. Jemužto se svad Au-
gustin zasmáv vece: ,'I co činíš, milé ďetě?.. Děéátko odpovědě: ,,Chci všicku
mořskú vodu do této jamky přeliti... K němužto Svatý Augustin vece: ,,Kterým
to obyčejem móžeš učiniti, ano moře veliké, lžička malá a malá jamka?.. K němužto
dietě vece: ,'Mně to snáze bude učiniti, než tobě, cos zamyslil, naplniti. Tos
sobě úmysl vzal, aby ve svých kniehách o přepovýšených nesnadnostech svaté
trojice psal, jehožto ižáLdni smyslové nemohú obkiíčíti ani kteří rozumové snésti.
A tvé kniehy sú jako malá jamka těch velikých nesnadnosú zdržei' a tvój rozum
jest jako malá lžička z tajnice božie nabierati, a svatá trojice jest bezpřiemně veliká
hlubokost... A to řek děťátko izrnizalo.

2 z'ltržen l.tažen; přepoaýšených nejvyšších; zazřeu zaÍ.iédnuv _ 4 Ó přeujlsokó aýsosti.,,
Řím. 1l,33 _ 5 neobkličeni neobsáhlí, nekoneční; nepostižené nepostižitelné _ 6 rtidcí rádcem
_7 jakož ten"'. Přisl.25,27; strdi medu;/e jí_8 takež tak také _|| pracnějie namáhavě|i-
L2-13 zlýše szlého rozomu. . . podle Přísl. 17,16 a 24,7 * 13 ničehož nesdhaj ničetro se nedodkei,
o nic neusiluj

L5 skrúšený pokorný - 16 nesnadnos' nesnadno pochopitelná věc; prdaě sprár'rrě -

2I obyčej způsob; ano nebol. _ 22 zamyslil usmyslil si _ 24 obkličiti obsáhnouti, pocho-
piti_26 z tajnice ze skrýše, z tajemství; bezpřiemně náramně

( sUĎTE  SPRAVEDL IVĚ )

Vlk byv jednú nemocen a velmi stonal; než chtě zdráv b1fti, slíbil v nemoci
masa nejiesti až do smrti. A zhojiv se a byv zase zdráv, nemoha sobě jednú nic
uhoniti u veliké vodě k snědku, pojide ku potoku hledaje ryb. A osel mu se nahodi,
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bředa skrze potok od mlýna, pytel múky na sobě nesa. Vlk mu vece: ,,Pomáhajž
buoh' mílá vyzinko! oj, co sem tebe dnes celý den hledal, až sem se s tebú i potkal...
osel jemu vece: ,,Milý vlče' jáé sem osel, zvieře hlúpé a robotné, a nejsemť vyzina.,,
Vlk mu vece: ,,A zdalis neslýcha|, že liška v lese, myš v dúpěti a ryba u vodě ráda
bývá? Jáé masa veď nejiem, iedno to, což jest u vodě. Tys vždy vyzina aneb sumo.
vina... osel jemu vece: ',Mýlíš se a zles se zeptal... Vlk vece: ,,Prav tu řeč tomu,
ktožť ryb lezná. Ty si vždy rybové maso, já tě vždy sniem. Mluv sobě sem i tam,
coŽt já zttám, toť já znrím...

3 pojide zašet; nahodi se nahoďl se, namátl se, přišel mu do cesty - 4 bředa skrze potok
brodě se přes potok _5 zryzinka (dem. k zlyzina) vyzí maso _ 8 zseď (z aědě) zaiisté, věru;
jedno jenom; aždy přece; sumoaina sumčí maso _ L0 ryboaé tybl

LAT INSKÁ  E xEMPLA

(o DUCHoVNÍ sLEPoTĚ)

Bylo iedno kruté zvíře, iménem vlk. Ten vstávaie časně zrána ze svého pe-
lechu a vida počátek dne řekl: ,,Děkuji ti, Pane, neboť dnes se nasytím wého stvo-
ření' jak mi má mysl právě ukázala...A vyjda nalezl na poli svini s prasátky a Spa-
třiv je řekl ,,Sláva tobě, Pane! Věděl jsem jistě, že dnes naleznu přechutný
pokm... A pravil svini: ,,Pojím' má pani, z tqých selátek... Svině odpověděla:
,,Tak učiníš' pane můi, jak se ti zalíbí. Ale prosím, aby moji maličtí byli dříve
pokřtěni, protože jsou pohané; pak učiníš s nimi podle své vůle a přání... I děl ií
vlk,,Ukaž mi pramen!.. Tu ho veďasviněkn:áhonu,kterýmpřitékalavodakmlýnu,
a řekla: ,,Hle, posvěcený pramen!.. A vlk stoje nad náhonem a čině jakoby kněz'
chtěl uchopiti selátko, aby je ponořii do vody. Tu svině rypákem prudce wazila
do vlka, a vlk paď doprostřed nráhonu a proud vody ho uchvátil až k dřevěnému
kolu, jež mu potlouklo všecky údy. A stěží odtud uniknuv řekl: ,,Mnoho z toho
nemám' |eda Že jsem se zcela neutopil. Bohudíky, že jsem unikl! Vím tottž, že si
ještě dnes najdu vhodný pokrm... I odešel do |edné vsi hledaje husy. A přijda
k dvoru jednoho seďáka, uviděl kozy stojící nad pecí; i řekl jim: ''Děkuji Bohu,
poněvadž vidím zamilovaný svůj pokrm... A jal se iíti k nim. Kozy však' jak
uviděly přicházejícího vlka, skryly se do pece. Vlk pak přišed před pec řekl:

,,Budte zdrávy, sestry! Zajisté, najím se vás aŽ do syosti... ony však řekly: ,,Po-
slyš, pane! My isme sem nepřišly pro nic |iného,leč abychom slyšely mši, abys nám
zpiva| a učinil s námi poďe svého přání... A on tváře se, jako by byl biskup, po-
čal před pecí v1ti velikým hlasem. Sousedé však slyšíce vlčí vytí vyšli s holemi
a psy a zbili ho tak, že sotva položivý vyváz|.I šel do lesa a natáhl se pod stromem'
žaluie Bohu na svou bídu a nadávale si sám:,,Ó Božemůj, jaképrotivenstvíisem
dnes vytrpěl. Aie, jak myslím, je to z velké části má vina. Neboé odkud mám vzdě-
lání? Ani můj otec nebyl knězem, ani já jsem se neučil písmu. A odkud mi takové
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důstojenswí, abych křtil maličké? otec můi nikdy nebyl klerikem, a já nenrrim
žádného církevního svěcení ani postavení. A odkud mi ten blud abych chtěl
b;fti považován za biskupa? Neboé jsem chtěl zpívai mši a dáti požehnání... A od.
prošoval Pána řka: ,,Ó Pane, kéž by sestoupil meč s nebe a mocně mne udeřil!..
A to se i stalo. Byltotiž na onom stromě jeden seďák, mající v ruce sekyru, a upu.
stiv ji vlka smrtelně zranil. A když byl vlk mrtev' seďák s radostí sestoupiv
stáhl mu kůži na den sv. Gugula, kdy se stříhají telata, na Veliký pátek po sÝaté
Trojici' za panovriní vola a osla v zemi mnišské, kde byďí hráči a pijáci atd.

(ŽENsKÁ PRoHNANosT)

Vypravuje se o jakémsi proséáčkovi, jenž umíraje učinil závět a mezi jiným
řekl své manželce,aby prodala vola a peníze dala zajeho duši. Když muž zemřel,
žena vza|a kocoura a vola a veďa je na trh. A když kdosi přišel a chtěl koupit
vola, odpověděla: ,,Nikdo nekoupí vola, nebudeJi chtít zároveň koupit kocoura...
Druhý odpověděl' že chce rád koupit vola, ale o kocoura nedbá. ona však zůstala
při svém. I pravil kupuiící: ,,Az'aéje dostanu?.. ,,Kocoura,.. odpověděla,,,koupíš
za jednu hřivnu, protože je velmi vzáaý, ale vola dostaneš za groš... A peníz' jeiž
dostala zavo|a,totiž groš, dalaza duši svého muže.

(DUCHAPŘÍToMNosT)

Jeden seďák přišel opilý domů a viděl všecko, nač hleděl, dvojmo. Dívaje se
tedy na své dva syny myslil, že jsou čtyři' a obviňoval ženu, že má čtyři syny.
A když to popírala, přikázal jí' aby 5g g{i5tila. I nařídilpřinést nůž,to jest ráďo,
a vložiti do obně, a řekl ženě, že musí nést rozžhavené železo. ona pak jako moudrá
žena odpověděla' že to ráda učiď, iestliže jí on napřed Žhoucí že|ezo podrí. A on
úplně zhloupnuv vzal žhoucí že|ezo do rukou, takže mu kůže zcela slezla, a vy.
střízlivěl.

Nartižka na středoaěký t' n).boží soud železem,oiz ŘtÍd prdaa zemského,čl.10.

(o DVANÁCTI MĚsÍČrcÁcrr)

Čte se, že jedna žena poslala dceru na jahody v měsící únoru. A ta vstoupivši
do lesa uviděla dvanáct plec}uičuoo, sedících okolo ohně. I řekla jim: ,,Dobré
jitro... A jeden z nich: ,,Co hledáš?.. odpověděla: ,,Sbírám jahody... I řekl jí Únor:
,,Trhej'.. A ona vzala a donesla matce' i divíli se.

(o  LIŠCE A DŽBÁNU)

Víte, odkud pochází ono rčení, když říkáte: Dosti té hry? Jestliže nevíte,
tedy poslyšte. Liška se nazývá poďe své lstivosti a má iméno opravdu přiměřené,
neboé často mnohé obelstí a také sama ie od mnohých obelstěna; o ní bylo tedy
vywořeno ono rčení. Neboé jednou, běhajíc po polích a po pustinricř sem a tam,
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oběhla jest v pustý důvt,
Všichni se uŽ rljlstěhoz:
kratochvíli, přivázala si
sama běžela, tam i dŽb
chodí pro vodu; tož si
do studny. Když se ď
ohlížejíc se, řekla: ,'J
odpověděl: ,,JiŽ dosti t

iá s tebou zahraiu...
sfudně a potopil |i.

Proč isem to vyp
a vyhráli jste si s nimi
totéž, co džbán lišce: ,
pekla |ako džbán lišku.

Českou aeršoz.lanou l

Nikdo se nemůže
tože musíš lichotiti a z
tože projevuješ krutost
říkal: ,,Kdybych byl
při těchto slovech řeč.
že je Bohem. Mělveďt
byl hrnčíř a sušil na s]
zahradník, poněvadž:
on přikázz.i, i pršelo
takto: ,'Co děláš? Chc
aeim a nechcí nadále b

Slehla iedna roď
jenž byl úplně hloup'
stále říkal: ,,Illílry... I
přikázala. Potom potl

s nedělky? Pověz mi!..l
zase: ,rSie i ono." !t''
ho řka: ,,Co neseš?.. (

chce jísti... I prosil h<
zanesl je domů. A kd

lo ,,Koupil isem... I děll
roztlouci." Na to me
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nebyl klerikem, a já nemrím
l mi ten blud abych chtěl
nši a dríti požehnání... A od.
nebe a mocně mne udeřil!..
maiíci v ruce sekyru, a upu.
seďák s radostí sestoupiv

M, na Veliký pátek po sÝaté
yďí hráči a pijáci atd.

ir)

ie učinil zÁvět a meá jiným
iúo duši. KdyŽ muž zemřel,
i kdosi přišel a chtěl koupit
.dt zíroveň koupit kocoura...
ura nedbá. ona však zůsala
coura,.. odpověděla,,,koupíš
mueš za groš... Apentz, jýž

r)
nč bleděl, dvojmo. Dívaje se

1val ženu, že rná, čtyři spy.
dil přinést nůž, to jest raab,

ona pak jako moudrá
žhouď železo podá. A on

mu kuže zcela slezla, a vy.

zemshého,čl.10.

unoru. A ta vstoupivši
I řekla iim: ,,Dobré

jahody...I řekl jí Únor:

i té by? Jestliže nevíte,
opravdu přiměřené,

obelstěna; o ní bylo tedy

t )

tlběhla jest v pust! &ům a na|ez|a tam 7a' pecí džbán. Pravila: ,,Co tu sám děláš?
Všichni se už aystěhoaali z domu, ien ty sám isi zůstal... A chtějíc si způsobit
katochvíli, přivázala si ten dŽbán k ocasu a tak běhala po polích sem i tam; kam
sama běžela, tam i džbán' až přišla k jedné stuclni. Pravila: ,,Se džbrínem se přece
choď pro vodu; tož si aké vody naberu. A přivázavši si džbán na krk, spustila jej
do studny. Když se džbán plnil vodou, chtěla jej liška vytrábnout, ale nemohla.
ohlížejíc se, řekla: ,,Džbáne, co to děláš. Copak nechceš ven... DŽbán však
odpověděL ,,JiŽ dosti ďouho sis se mnou přehrdaala; iiž dosti té hry. Teď si zas
já s tebou zaÍltaja.,, A naplniv se vodou, džbán stáhl lišku svou vahou do
studně a potopil ji.

Proč isem to vyprávěl? Už iste se dost na&li o hříších v době masopustní
a vyhráli jste si s nimi poďe libosti; ie proto třeba se obávat, aby vám hřích neřekl
totéŽ, co džbán líšce: 'Již dosti ďouho sis se mnou přehrával.. a nepotopil tě do
pekla jako džbán lišku. Proto vyzuejte se teď ze svých hříchů ...

Českou oeršozsanou bajku z Hradechého rhpu zliz zde str, 332n.

oŠEM sE NELZE zAcHovATI)

Nikdo se nemůže zachovati všem. Neboé zachováš-[ se všem, zle činíš, pro.
tože musíš lichotiti a o ucho šeptati; a nezachováš-li se nikomu, také zle činíš, pro.
tože proievuiď krutost. A tak jeden muž, mysle si, že Bůh v něčem nečiní dobře,
říkat ''Kdybych byl Bohem, chtěl bych se zachovat všem... Konečně mu bylo
při těchto slovech řečeno: ,,te ti dáno, abys byl bohem... I domníval se už sám,
že ie Bohem. Měl veďe sebe dva sousedy, jeden byl zahradník a měl zahradu, drubý
byl hrnčíř a sušil na slunci hrnce. Jeden prosil o déšť' druhý o jasné poipsí. A ak
zahradník, poněvadž mu vysýchala zahrada, přišel k němu řka: ',Dej mi déšé...
on přikázal, i pršelo hned. Potom přišel hrnčíÍ,ienž chtěl sušiti hrnce, a řekl
takto: ,,Co děláš? Chceš mi zničit hrnce?.. A muŽ vida tuto nesnáz, leH: ,,Vzdd.
otimalechci nadále b'řti Bohem...

(HLoUPÝ HoNzA)

Slehla iedna roď&a a zachtělo se ji hlía. Ale neměla koho poslat než s5m'a,

ienž byl úplně hloupý. Řekla:,,Jdi, kup mně hlív, a dej pozor!.. Chlapec cestou
stále říkal ,,Hlívy... Pak se na něho vyřítili psi a on brr{ně se zapomněl, co matka
přikázala. Potom potkaliednoho muže i táza| se ho řka: ,,Milý, co jedí rády šestí.
nedělky? Pověz mi!.. A on mu odpověděl řka: ,,Sle i ono.,,I šel chlapec dríle opakuje
zase: ,,Sea i ono.,, A konečně potkal člověka, kteý nesl přikÍyté cihl5 a tazal se
ho řka: ,,Co neseš?.. on pak ,,Nesu cihly... Tu chlapec ,,Věru, to je to, co matka
chce jísti... I prosilho, aby mu dalza groš cihel, a muž mu dal. A dav je do pytle'
zaneslje domů. A když přišel, tázalase ho matka řkouc: ,,Koupils?..I odpověděl:

,,Koupil isem... I děla matka: ,,omyj a uvař mi ie... Syn na to: ,,Je třeba je ďíve
roztlouci... Na to matka: ,,Ba, cos to koupil?.. A on řekl: ,,Cihly isem koupil...
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Matka: ,,Přece isem ti káza|a koupit hlívy... A on: ,,To je přece jedno a totéž,
cihly a hlír)y.,o

Potom matka po porodu chtěla iít k úvodu, a řekla synovi: ,,Střez t! arat
15 a já půidu k úaodu.,, I řekl si syn: ,,Podívám se přece, kam se matka uvede... A tak

vzav vÍata u záda šel za matkou. Ta se obrátila a uviděla ho, i řekla: ,,Přece jsem
tí řekla, abys byl doma a hlídal wata... on odpověděL ,,Však hlídám, protože je
tuhle nesu... Na to matka: ,,Ó synu, brzo budeš moudrý...

L hlioa houba - 5 sie i ono to i ono _ L5 úaod obřad' kteďm je matka novorozeněte
očištěna a uváděna do kostela

(BERÁNEK NA KÁzÁNÍ)

Byl ieden plešad muž a měl beránka. A kdekoli seděl,vždy si s ním hrál ří.
kaje: ,,Hup, berši! Hup' berši!,, Jednou však šel na kázáni azal) s sebú stoliťku
po pražském zvyku. A když sedě|, rozdřímal se a poč:l s hlavou kýaati, Beránek,
kterého s sebou přiveď a který nikdy neustal choditi za nim' kamž kolivěk jdieše,
když ležel u ieho nohou, jak uviděl,že jeho pán lysou hlavou klrld,mys|e,žesi
s nírn chce bráa,rozběh se i da lnu O samu lysinu, až se i s stoličkú přearciti.

(O DVOU BRATRECH)

Vypravuje se o dvou bratřích, z nicl.lž jeden byl bohatý a druhý chudý.
Tomu dával bohad mnoho statku, ten však všecko utratil a byl ustavičně v nouzi.
Jednou však bohatý, chtěje vyzkoumati, zda jeho bratr je tak chudý pro neštěsd
nebo z nedbalosti nebo iinak, kázal mu, aby k němu přišel za město na určené místo.
Bohaý vycházeje z města poloŽil plný váček peněz na cestu, kterou měl onen pře-
jíti, dávaje z úkrytu pozor' aby někdo cizí peněz nevzal. A chudý bratr přicházeje
neviděl peněz, ležících uprostřed cesty, nýbrž minul je. I řekl mu bohad bratr:
,,Ó nešťastný, cos myslil? Proč jsi neviděl peněz ležících na cestě a nezdvihl je?..
on pak odvětil: ,,ZavÍe| jsem oči, přemýšleje' jak chodí slepci... I děl mu boha{
bratr: ,,Nyní jsem poznal, že pro svou nedbalost isi a budeš chud...

PAŠIJE  PRAŽSKÝCH  Ž IDÚ

Latinská zábavná póza zpracovávala v podstatě tatáž themata jako zábavná próza
česká. Proto se omezujeme (vedle exempel) jen na jedinou ukázku, Pašije pražsklch židu,
Je to podrobné vylíčení protižidovských bouří, ježbyly v Praze o veiikonocích r. 1389'
zajimavé zejména tim, že si jeho neznámý autor zvolil formu parodie; líčí totiž celý děj
slovy a obraty, kterými evangelisté vypiavují o umučení Kristově. Podobně se úívalo
formy pašije nebo evangelia i iinde v Evropě buď při vyprávění pozoruhodných historic.
kých událostí, nebo k satirickým výpadům na některé zjevy tehdejšího života. U takových.
to paroďí šlo většinou o dosažení komického účinku. Do jaké míry šlo o komicky účinek
autoru Pašije židovské, nedá se bezpečně rozhodnout; místy je však patrno, že se jeho
posměch obrací nejen proti žiciům, ale i proti křesťanům.
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Po sobotě na úsvi
do Židovského města.
řkouce:

,,IJkamenován bu
5 Potom děti Židovt

a řkouce:
,,Z|oÍeěený, jejžn

Vida to pak kněz.

,,Proč nepůsobíte
vždyt je máte nyní s sl
Házejíce pak ťyto kam(
pravím vím, kdekoli .

že to učinili na potupu
A ti, kteří whali lc

břicova, jenž se obecr
I stalo se, když to

přítomni jeiich kázánít

,rVskutku, nePom
roce budete snášeti po

A když křešéané, :
do svých srdcí tyto ře
sami k sobě:

,,Co na to učinín
nejen proti nám, nýbri

25 potupu s nimi utrpí...
Tu jeden z lidu I

knězem roku a času o'

,,Užitečné ie vám
rúrod nezahynul...

30 Protož od té hoď

,,Aby snad nepřil
lid nevěrný se země ž.

Vidouc pak sprá
židovstvrr, r ozkiualra I

35 všeho lidu do radníh
od židů. Ale boŽím i
volávali opak toho ro
lid zároveň dal se na .
hlasem a zápalem pro

40 mi a šípy' zvedali nes.
Vidouce Pak tut

knížete Židovského' kt
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,'To je přece jedno a totéž'

řekla synovi: ,,Střez tu Wat
kam se matka uvede... A tak
děla ho, i řekla: ,,Přece isem
ět,,Však hlídám, protože je
írý...

kterým je matka novorozeněte

vždy si s ním hrál ří.
ozaa s sebú stoličku

s blavou kýrlati. Beránek,
nim, hnmž kolioěk jd:ieše,

|iavou kývtí, mysle, že si
s stoliťkú přeartiti.

bobatý a druhý chudý.
a byl ustavičně v nouzi.

ie ak chudý pro neštěstí
za město na určené místo.

kerou měl onen pře.
A chudý bratr přicházeje
I řekl mu bohatý bratr:

cestě a nezdvihl je?..
slepci... I děl mu bohatý

chud."

iako zábavná próza
P ašij e pr až sk"j ch žiďů.

o veiikonocích r. l38%
ie; Iíčí totiž celý děi
Podobně se užívalo

pozoruhodných historic.
života. U takor"ích.

šlo o komichý účinek

Po sobotě na úsvitu prvního dne v tydnu vstoupil kněz s tělem Kristovým
do Židovského města. Židé mu vyšli vstřív, nesouce v rukou kamenn a volali,
řkouce:

,,(Ikamenován buď tento, neboť synem božím se činil!..
Potom děti židovské' sbírajíce kamení po ulicích, vyšly proti knězi, volajíce

a řkouce:
,,Zlořečený' jejž neseš ve svých rukou!..
Vida to pak kněz, řekl křeséanům:
,,Proč nepůsobíte těžkosti lidem těmto? Skutek zajisté nejhorší učinili na mně.

Vždp je máte nyní s sebou, ale mne zÍidh'a míti budete.I k ěemu jest ztráta tato?
Házejice pak tyto kamEny na tělo Kristovo činí' aby urazili jej i mne. Amen,amen,
pravím vám, kdekoli ohlášen bude skutek tento' po všem světě bude se říkati,
že to učinili na potupu naší pravé víry...

A ti' kteří whali kameny na Ježíše, byli mocí rychtářovou jati a vedeni do domu
biřicova, jenž se obecně WzW^ šatlava.

I stalo se, když to uslyšeli kazatelé chrrímů pražslých, že řekli těm, kdož byli
přítomni jejich kázáním:

,,Vskutku, nepomstíte-li naležitě Kivdu učiněnou Ježíšovi, všichni v tomto
roce,budete snášeti potupu...

A když křešéané, naplnění tehdy milosttboží a horliví v lásce k němu, uložili
do svých srdcí tyto řeči, zavrhujíce naprosto rozhodnutí biskupů a konšelů, řek1i
sami k sobě:

,,Co na to učiďme, neboť tento nevěrný dav židovský mnoho z\ých urážek
nejen proti nám' nýbrž spíše i proti ležíšovi směle páše? Necháme-li je tak' všickni
potupu s nimi utrpí...

Tu ieden z lidu křeséanského, jménem Ješek Čwerohrannn jsa jakoby vele-
knězem roku a času onoho, prorokoval řka:

,,Užitečné je vám, aty vsict<ni židé stejně zemřeli za lid křesťanský aby celý
národ nezahynul...

ProtoŽ od té hoďny zamýšleli pobíti všecky židy, řkouce:
,,Aby snad nepřišla pomsta boží na nás, seberme majetek jejich a vyhlaďme

lid nevěrný se země žiých.,,
Vidouc pak správa obce, že obecný lid plane velkým 1q2hgiigním proti

židovstvu, rczkáza|a biřicům' aby silným voláním po ulicích svolali shromríždění
všeho lidu do radního domu, aby se zabránilo budoucím nebezpečím hrozícím
od židů. Ale božím řízeďm se stalo, že Duch svaty užil jazy|ra biřiců, takŽe vy.
volávali opak toho rozh'azu.Volali totiž, aby z naÍizeri králova a konšelů veškerý
lid zároveň dalse na loupež a na kažení židů. Když pak veškeren lid boží' jedním
hlasem a zápalem proti židům zanícen, mezi iejich ulice a hrady přišel se zbraně-
mi a šípn zvedali nesčetné kameny a přeukrutně je na ně házeli.

Vidouce pak tuto zuřivost písaři, kněží a Íbriseové, shromáždili se v síni
knížete židovského, kterýž slul Jonáš, avšak neuspěli ve lstiqých a falešných radách,

však patrno, že se jeho

l-
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jak by Ježíše v jeho údech nejen zadrželi, nýbrž ihned zabili a usmltili. Pravili
pak:

,,Učiňme to v den sváteční, aby vznikl větší rozbroj v lidu...
Stojíce pak křeséané venku po ulicích, viděli dva žídy, jedoucí na koních je.

jich středem. Běžíce za nimi rychlým během volali řkouce:
,,Vskutku vy jste z nich, neboé i podoba i šaty vás prozrazuji.,,
oni však zapÍeli a se slovy ,,Nevíme, co pravíte.. jim ukazovali tonsury

čerswě na hlavě vyholené, takže se lživou a nepravou přewářkou zdríli byt
kněžími. A tak nepravým předstíráním uniklí rukám křeséanským.

A ti' kdož byli shromážděni v síni knížete židovského, hledali' jak by se za-
chránili před smrtí a pobili ki.eséany. A ustali v poradách svých, neboť i sami byli
pobiti.

Řekli pak křestané:
,,Psáno jest ,Budu je bíti silně a rozptylí se všecky statky jejich' a než kohout

po prvé zazpívá' všickni v ohni a mečem bídně zahynou....
Řekl pak onen Ješek Čtverohranný:
l,Hoclni jsou smrti! Byť bych i mělzemříti s nimi v jejich záhubě, pro pomstění

težíše nebudu se zdráhati...
Jonáš pak' kníže židovské' řekl ,,Smutna jest duše má až k smrti, smrti však

nekonečné...
odpovídaje Ješek Čtverohranný řekt ,,Nezaraduji se plně, dokud se neopojí

meč a současně i duch můj krví židovskou. Duch můj zajisté k tomu hotov jest,
tělo pak nikoli mdlé...

obrátiv se pak k jiným' vybízel je' aby i oni hned utwdili bratří svyc\
aby se také moďiIi a bděli, aby nevešli v pokušení židovské:

,,Ne, jak oni chtějí, ale jak my chceme. Kalich, iejž jim přichystal Bůh otec,
nemine jich' ale vypijí jei. StaniŽ se vule naše!..

A když ještě mluvil' přišel k nim početný zástup křeséanů s meči a šípy, ko.
pími' kyji a jinými zbraněmi, nikoli přemluvený od konšelů a obecních starších,
nýbtž z božího vnuknutí, aby je zavtaždt|i. A když přišli, dal jim Ješek Č&ero.
hranný jedno znamení, řka:

,,Kterýkoli dům vám ukážu' je plný nejpřednějších židů; podpalte a spalte
ie!"

oni židé však přistoupili k nim a řekli:
,,Přátelé, nač jste přišli?..
Řekli Keséané mezi sebou: ,,Proč tak ďouho isme zde? Proč stojíme zahá|e.

jíce? Pochytejme a pobijme židy, aby se tak naplnila písma...
A ihned vztáhli ukrutně ruce na nevěrné židy' nešetříce jejich věcí ani těl.

Rozdělili pak mezi sebou jejich šaty, jedenkaždý kolik mohl uloupiti, a nemetali
o ně los, nýbrž vcelku a po hromadách pobrali nejen šaty, nýbrž i všecky poklady
a nářadí jejich s nimi. Všickni pak, kdoŽ tam byli přítomni,vztáb|i ruce své, bi-
jíce je bez milosrdenství a utínaiíce jim nejen uši' nýbrž i M'y' ruce a nohy.
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A zda se jim ak nemělo stát poďe soudu, který sami nad sebou vynesli, kdý řekli:
,,Krev jeho na nás a na naše syny?..

I řekli jim křeséané: ,,Amen, amen' řečeno jest vám! od nynějška uvidíte
syna člověka seďcího na pravici moci boží a přichízejícího na oblacích nebeských,
v nějž my věříme. Uzříť otcové vaši, koho probocl|i, a koho jste vy potupili a ka.
menovali.t'

A opona ze synagogy hebrejské byla vzata a s ní všecky knihy prorocké' Moi.
žíšovy a talmud, a obráceny v užitek křesťanů. A upletše koruny z hořících ďev'
stavěli je na hlavy židů' a posmívajíce se jim, vložifi je do ohně hořícího. A kdyŽ se

iim naposmívali, svlékli s nich iejich šaty a oblékli je v oheň a dali jim píti oheň
smíšený s dýmem. A když okusili, musili píti.

A kdyŽ bylo pozdě toho dne, nastálo veliké zemětřesení v Židovském městě.
Skály rláhrobků pukaly a byly rozbíjeny na jejich hřbitovech, hroby ieiich od kře.
séanů otevřeny, a přece žádná těla židů nevstala, ale Po dni soudném přijdou
do bezbožného města pekelného a ukáží se Luciperovi a s ním mnohým démonům.

od prvé pak hodiny noční, když oheň stravoval domy židovské, nastala trrra,
slunce zapaďo nad vší zemi až do svítrání příštího dne. Ó, vskutku blahoslavenrá
noc, jež oloupila Židy, obohatila křesťany! Ó, neisvětější náš hod boží, kdy věrní,
neposkwněným pokrmem beránka, totiž tělem a krví Ježíše Krista, den předtím
občerstvení a z pout hříchů zkroušeným pokáním vysvobození, choďli posilněni
tím pokrmem, borlíce pro dům a církev bži,a iako lvi z úst oheň dýšící nešetřili
ani nemluvňat ani šeďn Židovských. Spořádali tedy vše mečem a ohněm; jen ně-
kolik nrálo ušlechtilejších dětí z tozpá|elé pece ohnivé odveďi, a ty potom mi.
losrdnrí srdce věrných křeséanů skrze znovuzrození svatého křru ze tmy bludů
židovské nevěry ke světlu pravé a orthodoxní úry přivedla, takže si je vzali za
adoptivď syny a dcery. Neboé tehdy správa městská nemohla žádnou chyností
udržeti tak veliky a udatný nrápor nízkého a obecného davu, aby pÍo pomstu křivdy
boží nevykonali, k čemu ie duch boží nejen v jediné hoďně, nýbrž v iediném okam-
žiku z různých a velmi vzdrílených míst v iednotu vůle a svaté víry shromáždil.
Stalo se pak to, že se naplnila písma: ,,Přijdou dnové, v nichž řeknou: Blažené
neplodné, kteréŽ nerodily, a prsy' kteréž nekojily!.. Neboé tehdy říkali židé horám
svých hradů: ,,Padněte na nás,.. a pahrbkům svých domů: ,,Přikryjte nás!..

A tak' nepohnuti pokáním, nýbrŽ zatwzelí ve své zlobě, za zvuků hudebních
nástrojů mezi praskotem ohňů, někteří z nich vlastními noži útroby své a svých
dětí probodali, někteří s Jidríšem, zrádcem Ježíše Krista, v oprátce se oběsili.

Kdý pak nastalo ráno, shromážďfi se přísežní měšťané, starší a konšelé
města do radního domu a řekli:

,,Nikdo si nesmí nechati odnesené věci, ani je obrátiti ve svůi užitek, neboť

ie to vytěžek [chvy...
To však neříkali z čistoty svého svědomí' nýbrž třesouce se strachem z králov.

ského veličensťva, a pÍoto' vyvolávajíce hlasem biřiců po ulicích a náměstích,
nařizovali, aby pod trestem smrti všecko bylo wáceno a uloženo v radním domě'

t25
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slibujíce nadto veřejně, že těm, kdož vrátí, bude dána příslušná odměna právem
předepsaná. Slyše to lid, který židy powažďl, že se neprávem zmocnil statků
lichvářských, pohnut pohrůžkou smrti na radní dům peníze a jiné nářaď vrátil
a tam pohodil.

Konšelé iim pak řekli: ,,Již jste čisti, ale ne všichni...
věděli tottž, že někteří se zatvrzele vzpiraji věci vrátiti. Jim odpověděl lid:

,,Co je nám do toho! Sami uviď!..
A veškeren zástup křesťanů, kteříž tu spolu byli u toho divaďa, a viděli, co se

dálo' bijíce mrwoly židovské, wacef se. A kdo swchuřečené věci viděl, svědecwí
vydal a pravé jest svědecwí jeho a on ví, že pravdu mluví, abyste i vy uvěřili.

Staly se pak ryto věci po vtělení pána našeho Ježíše Krista roku 1389.
Druhého pak dne, kterýž jest třetí den ýdne, po pobití židů sešli se přední

kněží a náčelrríci obce s lidem, staří i mladi, ženy i panny, mniši, lupiči a rovněž
i nevěstky k místu pobití večer učiněného. A když pohlíželi na nesčetné nahé
mrtvoly židovské, ležící po domech a na nárněstích v blátě, s údy rozmanitě zo.
havenými a též ohořelými, poraďvše se, aby vzduch zkaŽený z lichvářské tučnosti
nenakazil obec, rozhoďi, aby někteří nuzní a chudí křesťané, ovšem za určenou
mzdu, snesli na hromadu všecky mrtvoly, které ještě oheň nestrávil, a aby je zpo.
pelnili silným ohněm, a přidali i ty, jestliže by které ještě nalezli živé v skrýších.
I stalo se tak.

A téhož dne i v dalších potom následujících přemnohé obého pohlaví děti
a Žídé na své vlastní přáď jsou pokřtěni, a s nimi i jedna stará židovka, jež po obro.
zení křtu řekla prý svému zpovědníku, že viděla blahoslavenou pannu Marii, matku
pána našeho Ježíše Krista, stojící nad branou židovskou. Tito pokřtění vyznávali
Krista, řkouce:

,,Jistě ten, jenž bylukřižován, byl syn boži.,,
oni pak, kteří po meči a ohni zůstali živi, byli uzavřeni jako zajatci v radním

domě. Když to viděli křesťané, řekli pokyvrrjíce hlavami.
,,Ha, ha, kteříž jste kamenovali Krista, domy vaše jsou zničeny, jež sowa

ve třech anebo ve třiceti letech budou Znovu postaveny...
obecný pak lid křeséanský, pracuje ustavičně v Židovském městě, aby nalezl

poklady, nenechal kámen na kameni. Konšelé však, když se o tom doslechli, řekli:
',Je třeba, abychom proti tomu zakročili, aby král _jelž v těch dnech byl

v Chebu - až pÍijde, neřekl, Že jsme v tom nic neučinili, aby poslední blud nebyl
horší prvního...

I sebrali veliké množsťví ozbrojenců a řekli jim:
',Jděte a hlídejte, jakž umíte...
A oni šli, obsadili Židovské město strážnýrni a dveře zapečetili.

Šti l f r ld
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348-355. Srov. o památce
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P o z n á m k y  e d i č n í

Šti l f r ld

Poďe rkpu Stát. archivu (ď. Zemského archivu) v Brně' sbírka Beckova č. 47 'fo|.9a -I3a
(l). Na tento rkp upozornil J. Vilikovskí Zapomenuý rukopis Jříkova vidění, LF 65,L938'
348-355. Srov. o památce A. Schmaus' Zur Entstehrrngsgeschichte des altčechischen
Štirrid,.Wiener slavistisches Jahrbuch 3, 1953, str. 28-36. Z náchodského rukopisu vydal
Fr. X. Prusík, Krok 8, 1894, 7-I5, 4L.49 (Prus);, z rkpu NUK xI B 4 ve Výboru
II'39.54.-Jotace zachována a obnovována ienvďouhýchslabikách,nadměrnáarozko-
lísaná ďftongisace krátkého o potlačena.

12 zemiech] zemij A - 19 mezopotamský] nezopotans\i A_28 pány] panij A-65 (aj.)
potkati] podkati A-88 skuoro] fturo z{-99 vyletě] wy(eti A_ 1l8 nezbudešf _z_ o A
dodatečně připstino-L2o mne] mnie A_L38 praporci] praporcze A_L4L túé] taut A_L62
to do sebe mějiechu, že Prusf miegichu, opraoeno o migichu A _ 169 čtyřmecítma] XXIIII
A_|82 Ale] ala A_ L87 velmi o A dt:akrdt_202tebi]tebe A - 203 ukrátiti) a A opraaeno
z ukrotiti-208 ranamif a A oprazleno a ranymi _2L2 le|zef nezle A_234 nápu7ský] Na.
pulfte l _236 třidcet] xxx A-244 korúhvi] koruwi 4_249 zvěděchu] zwieďchu l-
271 přijide] przigďe A

Kronika Trojánská

Poďe rkpu NUK xvII B 6 (A)'fo|.92a-93a a fol. l35a-136b; výčet řemeslníků (ř.
41-56) poďe rkpu Mus. I E 18 (B), fol. 10a (A má jen:. ondeé biechu kameníci, onde zed-
níci, onde tesaři, onde vápeníci etc.). O ostatních rkpech a vydáních viz v novém vydání J.
Daňhelkn Kronika Trojánská, Praha 195l, str. 291. Tam i další literatura. _ Jotace zacho-
vávána a obnovena jen v ďouhých slabikách.

-  o ustavení města

Nadpis: ýborném] wyborneho A - L7 Neptunus] Neptymus A _ L9 vzš1ři podle před-
chozího vzdéli] v||fuzi A-4|-57 doplněnozB(v.oýše)- 50nevodáři]medowarzi B-53za
barevďci opakuje sa o B onde íukenniczy

67 vrhcábnie] wrchczybniie A - 86 vzchod] wchod A _ 88 u protičelí] ptoti cze|ij A

-  o zabi tí Hektora

3 9 a n l a A

Tkadleček

Rukopis strahovský DG III 7'stt.225.268 (starévlastníčis|ovánl2-45- S); paleografic.
ky vydal H. Hrubý a Fr. Šimek, Praha 1923, Sbírka pramenů I,1,11. Druhý rkp, do r. 1935 ne-
zvěstný (srov. článek Fr. Šimka v LF 63't936,265-273),nyn1v knihovněna Strahově DG IV
ó8 (Sl), varianty z něho v uvedeném vydání podle novodobého opisu v rkpe Mus. I H 15
(M).v transkripci a zmodernisované úpravě vydal Tkadlečka Fr. Šimek, Praha 1940. Náš
text podle vydání prvního rkpu, a to kap. 11 (rkp 247a-249a), Hrubý-Šimek str.69-75,
a kap. 14 (rkp 258b-261a), tamtéž str. 103-111; jen jeden list 14. kap' (260), chyběiící
v S, doplněn z rkpu Sr.

o památce psal J. Vilikovský v Písemnictví čes. středověku, Praha 1948, str. 220-236
a v Próze z doby Karla IV., Praha 19482,358n; tam další literatura. Dále srov. R. IJrbánek,
Satirická skládání budyšínského rukopisu M. Vavřince z Březové z t. |420 v rámci ostatní
ieho činnosti literárnÍ, VKČSN 1951,č. III.

Jotace zachovávána a upravována jen v dlouhých slabikách.
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_  Teď  Ža lobník  m luví  k  Neštěs t í

7 od tebe] omylem o S i M opakoadno za přesmutnému _ 17 pravíš M] pwiš (chybi ozna.
čení zkratky) s - 18 nětička] niecziczka S, neetička M - L9 takýchŽ bych Šlz] takycbz
byt s - 23 Avšak] půa' o S'. Awifaks _ 27 tvélM] twey S - 31 činil se M] czirúl Íi A _ 35
a 36 Tottž] to. S - 37 nedám M] nedaď S - 39 straši Ryš] fuaffie S - 49 veles] weleš S

57 křiky M] krzik S; pravé M] řwie S _ 62 utéci M] vtieti s - 67-68 se'.. chlubie M]
chlubie S - 68 věděti] wěděď M, newieďeti S - 71 znamenité M] znamenayte S; k komuž]
kovz S _ 72 choďti M] giti vel choditi S (giti choďti Š'r,t)

83 Lotovy] lokowy S - 86 útěchy lM] wieíÍi S
107 obráci M] obrati s- 1l1 tiskne M] wtifkne s_ 112 již po domácku] giz po do.

maczku giz S_ 117 sobě M]oynech. o S_l19 ani] anyz S, z připsdno_|22-|23 lesy
temné... vše pro sirobu.r14] zsynech.v S_l32tot1žto Mlto' S_ 135 totížto] titižtoM'to. S
- 136 chvácerttm Ml chwaczé s _ 144 falešnější podle předchoa.] fale|fnieiffie S- 150
přezřieti musím a mlčeti rM] przemlczeti s - 159 plakati Ml plakaczi s _ 163 zvěhlasiti M]
zwihlafiti (_e- nadepstÍno, ale Šimek se o něm nezmiňuje) s - 1ó7 Ei, ei, Neštěstie, pfi Neštěstie
M) aynech. a S - L72 mrtvice] Mrtwitie S, mrtwiece rVí

-  Teď  Neštěs t i e  vyp ravu je

8buott) před tím škrtnuto o S boh; totLžto M) to. S _ 14 pokorú Ryš] pokornu S _ 17 to, po
němŽ túžíš Ryš] tié panié ze tuzis ů ač těm paniem slúžíš Š'rn podle M - 18 velil<ý S] iest
veliký r1í- 25 ŽidéJ zďe S_26 uslyšenM] vfllyffien S_33 zprošč] zproffczs S-37 bez
nedostatkóv Ryš] nedoftatkow S - 41 všechno] wíÍech S (na konci řádky)' wflfecko .r1{; na
těé] nat tiet S _ 44 tot1ž M] to. S - 45 totížto r14] to. S

49 jmenoval] gmenowalo .S, menowalo M - 58 škodlivé M] íÍkodliwie S - 61 ni-
kdiež] nikďeš S,chybi z; M- 71 švih] Íwych ů M-72 ještoť se o M] fiot fie od S-
80-160 Nic se... vuol tlustý] chybía S (oytrženlist),přeuzato z M_80přiezi)przizenM-
83 s nie] |me M - 84 fiola] |to|a M _ 85 krású] krafye M - 86 ruoŽe] tuze M _ 92 pléška]
ploflfka M_L02 pokrmu Ryš)zlynech.a M_ l09 v nižto] wiežto M_ 127 nynie] minech
M_I28 tieŽeš] ticefs M -L4o tajné] jiné M

L43 aé ne na všem] zs M onlylem opakoz:d'no _ L44, L47 Římaníné, fum] rziemaniene,
tziem M _ 154 vše] Íe M - L66 nabieracím Ryš] nabieraczi S, nabietanim M _ |69 bezz.,tbá
M) bez rubaffe S; kuŽelem M] kuzlě s _ 173 O obraziech] zl S už po mistra

182 neb rM] nebs s - 183-184 bylo ukázáno r14] byla vkazE, .S _ 198 dřieve M] drziewie
s _ 200 na M) a.s - 201 východu] wychod S

Exemp la

O exemplech obecně a o příslušné literatuře viz u r. Vilikovského, Próza z doby Karla
IV., 1938r, 260i L9482,350.

Exempla t-6 jsou ýzataze staročeských Životů svatých otcův, jak je z rkpu NUK
xvII D 36 vydal E. Smetánka (srov. ukázky na str. 54ln, o rukopisech a způsobu vydránl
sr. pozn. na stÍ. 552).

- ( L i d s k á  z v r á c e n o s t )

Rkp fol. 59b-ó0a; Smetánka sff. 138.139.
22sbázní]Ze f baznij

-  (Pous tevník  andě l em)

Rkp fol. 64b; Smetánka str. 149.

600

Ís6ot.i{*t.i i
6i.qÝ*Tcď
l*o{."tc&rrt 0

i.w*ět1g,t^t c

Ýrory^r:.
.Ťnáý$'c''' 4.{ý
ěaqú dropoq
.dq&-ůqt
|bd,&,ffirnÁtrygr;rfun1y

ffiffi
oú1o#íc a7

.rrea*tí}nir

S""%'lq
|t'ql'Éo&?.'*l<w^slÁtcsÍÍ.

€aví:c oai
a,&Íi šíN!!
(&gorl sG
ipÓr. "r,a&,t,B*cr"É{
yítr€:{.

Báffi



- l7 pravíš zVí] pwiš (chybí ozna.
- 19 takýchŽ bych Šim,l takychz'- 3l činil se M] cziníl Íi A _ 35
ftraffie S _ 49 veles] weleš S
nieti S - 67- 68 se. . . chlubie .r1{l
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l piakaczi s - 163 zvěhlasiti rVí]
167 Ej, ej, Neštěstie, pfi Neštěstie

nkorú Ryš] pokornu S - l 7 to, po
Sin podle M _ 18 veliký S] jest
33 zprošč] zproffczs S _ 37 bez
na konci řtidky), wffecko M3 na

livé M] fflkodliwie S _ 61 ni-
ieštoť se o M] frot fie od S -
lto z M _ 80 přiezi] ptzizen M _
- 86 ruože] tuze M _ 92 pléška]
wieŽto M- 127 nynie] minech

l7 fumaníné, fum] rziemaniene,
S, nabietanim M_L6g bezzubá
I o S l,ž po mistra
kaza s_ 19B ďieve .&í] drziewie

ilikovského, Próza z doby Karla

f

ých otcův, jak je z rkpu NUK
io rukopisech a způsobu vydání

53. Vlastní žtzlotopis Karla IV,
(rukopis z doby kolem roku 1400 - státní alchiv, Brno)
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54. Mapa sxěta z I{roniky sz;ětoxé Vaxřince z Březoxe
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"sl

-  (Zás l uha  pos lušnos

Rkp fol.53b-54a; Sr

-  ( P o t ř e b a  o d d e c h u )

Rkp fol. 77a; Smeté
2 jemul gem

-  (Pos lušnos t )

Rkp fol. 111a-b; Sn
9 třem] tremv - 11 j

-  (P l ody  t rpě l i vos t i )

Rkp fol. 111b; Smet

Další tři exempla jsr
Nepřihlíží se k ostatním
Strahovskému (DB II 3.
Praha 1946. - Jotace zac

-  (o  s l avíku  a  s t ř e l c i

Rkp 187b; Šimek sr

-  O dvú myší

Rkp fol. 192a-b; Ši
8 k kmenil kmeni -

-  P ř ík l ad  o  j  ednom k

Rkp fol. 221a; Šimt

Následující exempll
paleograficky rrydal Jan
třÍ rkpů: Mus III E
zachovávána a obnovene

-o  m luvení  Pe t rov

Podle rkpu B' fol. I
Lkdež M]kdyzz B

_2L nápojf napuoy B-

-  O  T ibe r i ov i  c i e sa :

Poďe rkpu B, fol. ,
5 chudák M] chod:

-  Od  te sa ře  a  od '  že l

Poďe rkpu U, fol.
l HavelBl Pawel U

49 ciesařova] tiefarzow
BJwezmell U

56. Marko Polo, Milion
(rukopis z druhé poloviny t5. stol .  knihovna Národního musea. Pralra)



ei..l -  (Zás l uha  pos lušnos t i )

Rkp fol. 53b-54ai Smetánka str. |26-L27.

-  (Po t ř eba  oddechu)

Rkp fol. 77a; Smetánka str. 176.
2 jemul gem

-  (Pos lušnos t )

Rkp fol. 111a-b; Smetánka stt.248-249.
9 třem] tremv - 11 jistý] geÍty

-  (P l ody  t rpě l i vos t i )

Rkp fol 11lb; Smetánka stÍ.249.

Další tři exempla jsou vzata z Barlaatna a Josafata. Text poďe rkpu NUK XVII B 6.
Nepřihlíží se k ostatním dvěma rkpům, Beckovu (býv. Zemské museum v Brně č. 884) a
Strahovskému (DB II 3). Barlaama a Josafata v transkripci vydal Fr. Šimek (Památky 2),
Praha 1946. - Jotace zachovávána a obnovena jen v dlouhých slabikách.

-  (o  s l avíku  a  s t ř e l c i )

Rkp 187b; Šimek str' 52.

_o  dvú myší

Rkp fol. L92a-b3 Šimek str. 62.63.
8 k kmeni] kmeni _ t2 zievál zóřivě Šimek _ 26 otevřela] vtewrzela _ 27 pto něž] proniz

-  Přík lad o j  ednom krá lov ic i

Rkp fol. 221a; Šimek str. 133.

Následující exempla pocházejize staročeské sbírky exemp eI Gesta Romanorum,ktetou
paleograficky vydal Jan V. Novák' Praha 1895' SbÍrka pramenů Í,2,2. Tarrr rozbor všech
tří rkpů: Mus III E 43 (B)' Mus III E 48 (rVÍ) a NUK XVII F 28 (U).-Jotace
zachovávána a obnovena jen v ďouhých slabikách.

-o  m luvení  Pe t rově  k  Ježíšov i
Podle rkpu B' fo|.25b-26a; Nová,k č.32, str.3o-3L.
I kdež M] kdyzz B - 8 údy své B] wzdy M _ |4 tam Ml tak B - 20 o těch U] z t:.ecb B

- 21 nápoj] napuoy B _22 znamenává Mf znamena B

- o T iber iov i  c iesař i

Poďe rkpu B' fol. 48a-49a; Novrík é. 43' str.54-55.
5 chudák rM] chodak B _ 6 kterak jest .t{ ognec|t. a B - L9 přieliš M] pze[fs ma B

-od  t e sa ře  a  od  Ženy  vě rné

Podle rkpu U'fo|. |7L-I78, Novrík č. 59, str. 203-205. Nadpis ztkpu M.
1 Havel B] Pawel U_8 mú B)miU -25lože Ryš)oynech.v rkpech_4L první] prwnye U-

49 ciesařova] tiefarzowa U - 58 na mně B] na mye U - 59 odbyla B] dobyla U _ 76 vezme
Bl wezmeff U

p.w{ *.a-
l ! 11 .1 ' t 9 r* r r*o t

f *r'urfh4r*
'pr1**rl:;3rx
*ť .& r tl{lrt"

lho musea, Praha)

\-_
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Další tři exempla jsou vzata ze sbírky rkpu Universitní knihovny v Olomouci č. II 190'
které J. Jireček dal jméno Pooídkg olornoucĚé. o nich viz v ČČM 36' |862' 364-367 auYit.
kovského, Ptóza z doby Karla Iv., 1938', 26L; L948,,355. - Jotace zachovávána a obnovena
jen v ďouhých slabikách.

-  o  j e d n é  ž e n ě

Rkp fol. 26Lb-262b.
7 Innocenciem] -cen- nadepsóno - 9 vida] wieda, -e. přeškrtnuto _ 31 k kteréžto]

kterezto

_ o  j e d n é  j e p t i š c e

Rkp fol. 267a-b.

*  K te rak  se  pán  buoh  ukáza l  s v .  Augus t i nov i

Rkp fol. 276b-277a.
23 ve sqich] wewffech - 24 arn) přepsóno z arrye

- (Suďte spravedl ivě)

Exemplum je vzato z Tkadlečka (iiné ukázky viz na str. 568n). o rukopisech a způsobu
lydání ukázky viz na str. 599.

Rkp str. 541; Hrubý - Šimek str. |23.
1 byv M] byl byr S; chtě] chczie S - 6 robotné .r1{] rotney S - 11 coŽé já M] czozt nd S

La t i n ská  exemp la

- (o duchovní s lepotě)

Exemplum zLat.kázáll v rkpe Vyšebrodském č. 106, fo|.23b-24a. o původu bajky
praví kazatel,,premittendo fabulam meam, quam sús in scriptis narrat Esopus ita inquiens...
_ Překlad J. Vilikovského.

-  (Ženská prohnanost)

Z rkpu Státďho archivu (dř. Zemský archiv) v Brně, Cerr. II 234, fo|. 13a. - Překlad
J. Vilikovského.

-  (Duchap ř í tomnos t )

Z té|tož rkpu fol. l4a. - Překlad J. Vilikovského.

_  (o  dvanác t i  měsíčkách)

Překlad glosy k v. 777 Klaretova Astronomiáře v rkpe Kap. Praž. M 44,fot,53b; vyd.V.
Flajšhans, Klaret a jeho družina II, 1928' 143. V originále nejasný začátek., In Brunďs legi-
tur.... Slovo plecháčuou (: plešatých starců) je česky v lat. textu.

- (o  l išce  a  dŽbánu)

Překlad zt. zý. Quadragesimale admontského; rkp Admontský č. 590, str. 1l (dnes
NUK Xx B 9).o něm viz u J. Vilikovského,Prózaz dobyKarla Iv.,I938|,261n;l948,,35l.
Srov. také J. Vilikovský, Staročeské satiry, Praha L942,93. O této bajce viz v LF 56' |929'
246n,Íam také lat. znění. Do lat. textu jsou vložena jednotlivá česká slova (jsou tištěna kursi-
vou). - Překlad J. Vilikovského.
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_ f l řšem se nelze z

Překlad z téže sb..
text otištěn v Časopil
vou. _ Překlad J. vilí

-  (Hloupý Honza)

ZtéLtož rkpu, fol.
v lat. textu, jsou tištěn

_ (Beránek na káz i

Z téže sbírky káz
- České vloŽky v lat.

-  (O dvou bratrec

Z Postilly Johlín.
ravské 6t,L937'226.
1929' č.2, u Vilikovs
Bartoš v Jihoč. sbor.

Paš i j e  p ražských  2

Zachovala se v rl
V. V. Tomek ve V
(po prvé ve qiboru
97, po druhé tamtéž
chivu třeboňského, l
upraven.

Zl:.teratlry vizP
aus Bóhmen und sei
mek, Děiepis města I

L



<nihovny v olomouci č. II 19o'
ČM 3ó, 1862' 364-367 a u Vili.
Jotace zachovávána a obnovena

- přeškrtnuto - 31 k kteréŽto]

i68n). o rukopisech a způsobu

l S - 11 cožt já M] czozt ná S

l|,23b.24a. o původu bajky
is narrat Esopus ita inquiens,,.

l. |I 234' fol. l3a. - Přektad

. PraŽ. M 44,fo|.53b; vyd. V.
sný začátek: In Brunďs legi-
aru.

ontský č. 590, str. 11 (dnes
t IV., 19381, 26ln;1948r, 351.
éto bajce viz v LF 56,1929'
:ská slova (isou tištěna kursi.

- (Všem se  ne l ze  zachova t i )

Překlad z téŽe sbírky kázání poďe rkpu č. 550 (NUK xx B 5), fol. 167a-b. - Latinský
text otištěn v Časopise archivní školy 11, L934, LI7n. Česká slova v lat. textu t'ištěna kursi-
vou. - Překlad J. Vilikovského.

-  (Hloupý Honza)

Z téhož rkpu, fol. 207b. Časopis archivní školy 1 1, 1934, l 19. _ Česká slova, která se čtou
v lat. textu, jsou tištěna v překladě kursivou. _ Překlad J. Vilikovského

_ (Beránek na kázání)

Z téŽe sbírky kázánli rkp č. 59O (NUK XX B 9); Časopis archivní školy 1l, Ig34,L2o.
- České vložky v lat. textu otištěny v překladu kursivou. - Překlad J. Vilikovského.

-  (O dvou bratrech)

Z Postilly Johltnovy poďe rkpu NUK I D 44;|at. tex otištěn v Časopise Matice mo-
ravské 6l, t937,226. o Johlínovi z Vodňan a jeho Postille sr. stur|ii R. fučana ve VKČSN
|929, č.2' u Vilikovského, Próza z doby Karla IV., L938|' 262i L9482' 353. Dále F. M.
Bartoš v Jihoč. sbor. hist. 16, |947' 44-47; t.. 17' L948,1-6. - Překlad J. Vilikovského.

Paš i j e  p ražských  Ž idů

Zachova|a se v rkpe NUK xI D 7 a Kap. PraŽ. o 3; poďe těchto dvou rkpů ji vydal
V. V. Tomek ve VKČSN 1877' 11-19. Překlad J. Vilikovského, který tu otiskujeme
(po prvé ve výboru J. Vilikovského, Próza z doby Karla IV.' Praha 1938, str. 94 až
97' po drutré tamtéž v 2. vyd.' Praha 1948, stť. 136-14l) opírá se ještě o třetí rukopis ar-
chivu třeboňského, který Tomek ještě neznal; překlad Vilikovského byl zde nepatrně
upraven.

Z literatury viz poznámky o tomto spisku u K. Burdacha, Der Dichter des Ackermann
aus Bóhmen und seine Zeit (Berlin L926.l932),36L-367; o události samé píše V. V. To-
mek, Dějepis města Prahy III (1893), 339-342.
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PRÓZA HISToRICKÁ A CEsToPISNÁ

Tato próza stojí vlastně na pomezí literatury zábavné a odborné.
Historická pr6za užívá jako spisovného jazyka zpravidla latiny' ale základní

díla jsou překládána velmi záhy do češtiny. Historiografie se stává oficiální činností,
a proto se v ní uplatňují především zájmy vládnoucí třídn která jí také dává podněty i ráz.
Tak dává na př. biskup Jan IV. podnět k napsání t. zv. kroniky Františkovy a několik
historických prací vzniká z přímého popudu Karla IV. (kronika Beneše Krabice a Pul-
kavova). Zýšený zájem této doby o historii vyplýval jistě z politické potřebn jak ukazuje
též Karlova autobiografie. Jestliže chceme toto dějepisecwí zhodnotit, musíme mít ovšem
na mysli, že historiografri 14. století šlo v první řadě o to, aby dějiny byly psány v duchu
panovníkova pojetí a sloužily státu a dynastii, tedy o účel propagačně politický.

Cestopisná prózajezaměřenalidověji.Půdu pro četbu cestopisůpřipravilyeposy
a romány, v nichž vystupují osoby z okruhu biblického a které líčí dobrodružswí Alexandra
Velikého' dobývání Troje a pod. Snad právě proto v počátcích naší cestopisné prózy
zaujimají přední místo popisy zemí východních, jak je vidět na obou cestopisech tehdy
moderních, Marka Pola a Jana Mandevilln jež byly přeloženy ve 14. století do češtiny.
V obou převládá zájem o Dá-lný Východ. Čtrnácté století bylo totiž dobou velkých cest
italských do hlavního města Cíny, kde bylo v letech |279 až 1368 síďo světovládné mon-
golské dynastie založené osvíceným velikým chánem Kublajem. on i jeho nástupci si
vážili vzdělaných cizinců, udržovali styky s hlavou křeséanského světa a vlídně přiiímali
papežské posly a misionáře. Mezi ně náležítéž autor knížečky o divech východních krajin
Odoricus de Pordenone, kteqý byl snad českého původu, a Jan Marignolli, jenž záslu-
hou Karla IV. ve své kronice zůstavil naší paměti alespoň několik zajímavostí ze své
pouti do Číny.

ČBsrÁ pnÓZA HIsToRICKÁ A CESToPIsNÁ

PŘIBÍK PULKAVA z RADENÍNA

KRoNIKA KRÁLÚ ČBsrÝcH
Přibík Pulkava byl správcem školy u kostela lv. Jiljí v Praze v letech l373ažI378

a stal se pak farářem v Chudenicích, kde r. 1380 zemřel. Roku 1374 nebo brzy potom na-
psal latinsky Ceskou kroniku, na níž spolupracoval Karel IV.; císař dal neien shromáždit
různé české letopisy a listiny k potřebě Pulkavově, nýbrž sám měl přímý vliv na výbět
a uspořádání látky této Kroniky krtilů českllch.

Je několik recensí kroniky: v prvďm znění měla kronika jen jednu knihu, recense
druhá byla rozdělena do dvou knih, z nichž první končila vymřením Přemyslovců;
další zpracovríní má okrajové výňatky z braniborské kroniky a v iiné recensi byla,,bran-
denburgica.. vsrrnuta do textu a k první recensi připojeny události od roku 1307 až do
roku 1330.
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Kronika Pulkavt
lonské; všímá si zvlášt
česk;im, které iíčí aŽ t
o českých patÍonech'
tiškovu, Benešovu, b:
runního. Některé zpt
lostech z konce 12. I
dnes neznámé. V dru

Kronika Pulkav
novou látkou, kterou
nÝbrž hlavně svou kc
zásah císaře Karla Il
o&ážejí snahy i cíle 1

Velmi brzo Po
na žádost císařolrr, a
kava sám. Český pře}
text latinské přeďoh1
Naše ukázky jsou z t.

Tato kronikafe
zpravovali svými ča
ciesařě, ze všěch kr
syna DluhoiovazT.
v český hlaholz latil
že všěcky věci básn
no; neb ty všěcky t
nú řěč shromazditi

Své země čin1
neb ďvóv některýcJ
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a odborné.
:pravidla latinn ale základní
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Kronika Pulkavova vypravuje události od rozchodu lidswa při stavění věže baby.
Ionské; všímá si zvláště původu a rozchodu Slovanů a potom přistupuie k vlastním dějinám
česk1fm, které 1íčí aŽ do roku 1330. v první recensi má za základ letopis Kosmův, legendy
o českých patronech, pokračovatele I(osmovy, kroniku Dalimilovu' Zbraslavskou, Fran-
tiškovu, Benešovu, breviář kostela pražského a četné listinn zvláště listiny z archiyu ko-
runního. Některé zprávy Pulkavovy (hlavně jeho výklady o Velkomoravské říši a o udá-
Iostech z konce 12. a počátku 13. století) však ukazují, že zlal i ruzné prameny jiné,
dnes neznámé. V druhé recensi užil ještě kroniky Vincenciovy a Jarlochovy.

Kronika Pulkavova má větší cenu historickou, než se dosud připouštělo, a to nejen
novou látkou, kterou přináší (reprodukuje rozličné zprávy pramenů dosud neznrímých)'
nýbrŽ hlavně svou koncepcí, snažící se podat dějiny českéhc státu (zde je patrný ideový
zásah císaře Karla IV.). Tak je kronika pozoruhodným dokumentem dobn v němž se
o&ážeji snahy i cíle politiky císaře Karla IV.

Velrni brzo po sepsání latinského textu vznikl český překlad, pravděpodobně
na žádost císařovu, a některé náznaky by svědčiln že aspoň část překladu obstaral Pul.
kava sám. Český překlad byl pořízen poďe textu poslední recense a je dosti volný, neboť
text latinské přeďohy jednak stahuje, jednak rozvádi, někde přidává a někde vypouští.-
Naše ukázky jsou z tohoto staročeského překladu.

(ÚvoD)

Tato kronika jest od počátku české země i o všěch kniežětech i králích, ješto isú
zpravovali svými časy. A takž pak k přikázaď slavného Karla Čtvrtého, římského
ciesařě, ze všěch kronik všěch klášteróv, iežto shledány mohly býi, skrzě Přibíka'
syna Dluhojova z Tradeďna, mistra školnieho od svatého Jiljie' řečeného Pulkava,
v český hlahol z latinského' jakž nailepe mohlo býti' jest přěložena. I iest znamenati,
že všěcky věci básnivé a nepravé isú opuštěnn a což pravého a jistého jest, polože.
no; neb ty všěcky věci dřéve řečený ciesař s velikú pilností v latinskú, velmi krás.
nú řěě shromazditi jest kázal.

Své země činy máš zvěděti, neptaie sě na noviny jiných zemí všelikterych
neb ďvóv některých. Potom pak to učiníš' jezdiž sěm i tamo po noviač.

Ale múdří tak pravie'
ktoŽ rád své viděti chce zdravie,
aby v své zemi ptalsě na noviny,
netbaie vlaské kučiny.

15 Ale jř nechtěl-li by dobrým slúti'
ten ktoŽ chce přěs moře plúti'
nechtěl-li by tím v daleké vlasti,
v nichž mnozí byvaií v strasti
i berú na sě obyčěje'

20 o nichž tato kronika nepěje?
Neb kakež koli staří páni
tam nebyli poznáni'

t
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však slúla ctná družina'
v iiných zemiech o nich novina

25 prochodila v té drázě v slovútnosti.
Protož prosím vašie ctnosti,
by mě neposúdil v tom'
že sem pověděl o tom;
bych pravil totíž daleko bývanie'

30 jenž vítězswie iest znamenie.

Když synové lidščí na poli Senar tak řečeném po potopě nepamatovali, ani
Íozomem sqým srozoměli slibu božiemu, ienž k Noe k otci jich učinil byl a řka:
''Již nikakeŽ nezahladím světa potopami vodními a swořenie všelikakého, ale
položím duhu múv oblaciech nebeských, i bude zalíbenie mezi mnú a zemí,.. - ale
oni nedoufánie k bohu jmajíce, bojiece sě opět budúcie potopy' pro bázeň města
a věžě na velmi velikú výsost dělati jsú sě snažili; tehdy však všemohúcí buoh
treskcě jich nemúdrost a velebnost z své božské moci ukazuje na tom miestě ihned
jazyky jich ve dva a v sedmdesát řěčí rozděliljest. A protož a jistá věžě jmenována
jest Babel, ješto sě vykládá jazykóv pohaněnie. Tu jest na tom miestě jedna i55
slovanská, ješto nakázaným příslovím slovanská slóve, pďátek svój vzala, od kte-
réžto jisté řěči lidé toho jazyka Slované isú nazváni. Nebo v jazyku jich ,,slovo..
latině sě die ,,verbum.., a ,'slova.. latině ,,verba.. slovú. A takž od slova nebo od slov
nazváni jsú ti lidé Slověné.

Prvá př iemluva

o PRÓCHoDU TĚCH LIDÍ A o  osoBENÍ ZE l / 'Í  RoZLIČNÝCH

Pro něžto ti jistí Slovanové odšedše s toho jistého pole Senar, jdúce skrzě
Kaldejskú zemi, i přišli jsú do té země, v niež nynie Řekové přěbyvají. Potom další
próchod činiece jedniem mořským qýtažkem neb zátokú poďé větčieho mořě
vešli jsú do Byzancie, ješto nynie Konstantinopolim slóve, do těchto zemí, to
jest do Bulkarie, do Rassie, do Servie, do Dalmacie, do Charvatcie, do Bosiny,
do Karintie, do Stirie a do Karnyoly, v kterýchžto zemiech až do dnešnieho dne
přěbývají. Takž pak i byl iest ieden čtověk v Charvátiech jménem Čech, jenžto
pro waždu nad jedniem pánem znameniým učiněnú, z těch krajin z charvátské
země postupiv i s bratří a s tovařišstvem svým, bral sě jest bledat sobě vlasti nové,
v niežto by bezpečně byďiti mohl. A tak s miesta na miesto bera sě aŽ k Dunaji
i přišel jest. odtovad pak bral sě jest do té vlasti, ješto nyníe ,,Čechy.. slovú česky
a německy ,,Bemen... Nazvána iest tato země,,Bohemia.. latině od jmene božieho;
neb v slovanském jazyku od toho jmene Bohemia buoh sě jmenuje, i v českém
také. A tak tiem výkladem od jmene božieho,,Bohemi.. neb Čechové jsú řečeni.
Bohemia latině sě die a slovansky Čechn a takž od prvého byďitele Čecha nazvá-
na jest Čechy tato země. Kterýžto Čech s svymi bratří a s sqým tovařišswem nalezl
jest tuto zemi beze všeho byďitele, nalezl jest lesy porostlú jsúce všicku, a plnú
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zvěři v těch lesiech. Tak pak osaďl sě jest s svú čeleď na jednéj vysoké hořě, ješto
obecným příslovím slóve fup. Neb s té jisté hory veliká roveň se všěch stran země
sezřiena móž býti' i iest a hora mezi řěkama Mavú, I.abem a ohří. Tu jsú najprv
pďěli přěbývati a zemi orati v Čechách. Ti iistí lidé najprvé tu jeďi želudy a pla-
ná jablka a iiné plané ovoce lesné, zvěÍ a ryby. Ale obilé ani semen ani vína ani
kterého pitie' jímž by sě opiti mohli, neměli jsú, ale vodu studenú píjiechu;
všecko iim obecno bieše vespolek, i také ženy; kakés rúcho lněné a vlněné nezna.
menité na sobě nosiechu, a zimě v zvieřěcích a v ovčích kožiech miesto kožichóv
chodiechu; o nižádném ákonu nebo právu nic nevědiechu, iedno tak poďé při.
rozeného obyčěje žívi biechu. Bratr pak Čechóv nebo tovařiš jménem Lech,
jenž s ním přišelbieše, přěšel |est přěs Sněžné horn ješto Čechy dělé s Polskem,
i uzřěl jest velmi velikú a ďúhú až do mořě roveň; i posadil sě jest tu, a tak poko.
lením sqým naplnil ji. Toto také jest znamenati, že v slovanském jazyku ,,roveň..
Polsko jest, to sě imenuje v latinském ,,campi plani... A tak ta země nazvárra jest
Polsko od veliké rovně polské, neb v nie dědina velmi velik;;hn rovnem leŽí. Potom
pak z jeho pokoleníe někteří brali jsú sě do Rus, do Pomeranie, do Kašubie, až
právě do Dáčské země a do končin mořs\ých na poledne. A tak všecko jazyka na-
plnili jsú sobú i dělali a orali tu. Jiní pak opět z Čech brali jsú sě k tej vodě, ješto
Morava slóve, a tu jsú sobě Moravu osobili. Brali jsú sě také do Míšně, do Budy-
šínska, do Bramburka, do Lužanska; a v těch ve všěch zemiech přěb1ývati sě jeli.
Tyto všěcky byly jsú plání porostlé a přěbyvatele v sobě žádného nerněly. Jichžto
jsú sě znova dělati jeli a v nich přěb1ývati, jakžto i dnešní den přěbyvají.

2 zpraootali szlýrni ěasy v|ádli za své doby _3-4 Přibíka, syna Dluhojoz'la z Tradenina
plné jméno Přibíka (Přibyslava) Pulkavy, ,,syna Dluhojova z Tradenina.. nebo snad

,,z R'adenína.. není jinde dosvědčeno. Opisovač českého překladu líčí věc tak, iako by Pulka-
va na rozkaz císařův přeložil do češtiny latinský text kronikn pořízené společnou prací cí-
sařovou a Pulkavovou - 4 mistra školnieho od soatého Jiljie spúvce školy u sv. Jiljí (v dnešní
Husov ěu l . v P r a z e I ) - 5h l a ho l ř eč -6b t i s n i z léanep r aué l yb á j e néanep r a vď vé_ I0po
noaině za novinou, za zajimavou zprávou-11-30 následujícl rýmovaná próza připomíná
duchem úvod kroniky Dalimilovy (srov. zde str. l14n) _ L4 vlaskti kučina italská kuchy-
ně (ital. cuccina) _ L7 lslast země - 2| kakež koli aěko|iv - 25 prochodila v té drdzě proni-
kala, šířila se mezi mnohými (v da#u, v zástupu) _ 29-30 daleko býzsatie, ... znamenie vzdá-
lený pobyt, jenŽ jest znamením hrďnství

3L na poli Senar Baby|onie podle Gen. 11,1-9 _ 33 nikakež nijak - 33-34 podle Gen.
8'2t _ 34 zalíbenie zaslíbeď (signum federis) _ 35 nedoufcinl.e nedůvěra _ 37 treskcě trestaje -

39 Babel výklad o stavění věŽe babylonské a zmatení jazyki (jazjlkóa pohaněnie) podte
bible (Gen. 11) a částečně podle Dalimila _4o nakázaným přislooím pokaženým slovem,
názvem (corrupto vocabulo) _ 4L' 43 Slooané' Sloz.lěné etymologisování Slovan od slovo
a Bohemia (v. níŽe 55-58) od bóh zachyceno zde po prvé písemně _ 42 latině latinsky

Nadpis: přiemluua oddíl, kapitola;próchod procházenÍ, šiřenl;osobení podrobení_44-45
skrzě Kaldejskú zemi jižní Babylonie u Perského zálivu _ 46 próchod činiece procbázej1ce;
uýtažek qýběžek, záliv (brachium maris) _ 47 do Byzancie o rozšíření Slovanů a ob-
sazení slovanských zemí z Byzance přes Balkán na Dunaj, odtud do Čech, do Polska, na
Rus a do pobaltských krajin má za zák7ad nějakou traďci jihoslovanskou, zprostředkovanou
snad slovanskými mnichy v Emauzích; Konstantinopolim (lat. akus.) Konstantínopol, Cařihradisúce všicku, a plnú
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_ 48 do Bulkarie do Bulharska1 do Rassie do Rašky, Rascie (střed veliké říše srbské
ve středověku se sídlem ŽupanůvNovém Pazaru); do Seraie do Srbska; do Bosiny do Bosny-
49 do Karintie do Korutani do Stirie do Istrie; do Karnyoly do Kraňska (Corniolam) -

50 Čech lypravování o Čechu a osazení Čech je podle kroniky Kosmovy a Dalimilovy -

54 odtotsad odtud - 67 neznamenité neznámé (ignotum) _ 7L Sněžné hory rrailěny Krkono-
še (Alpes nivium) _ 74 campi plani po|e rovná (širá) _ 75 polský po|nli dědina země, půda -

76 do Pomeranie do Pomořani do Kašubie do Kašubska _77 do Ddčské země(ad regnum
Dacie) Pulkava myslí zde kraje Slovanů při Severním a Baltickém moíii na poledne na jíh
(v lat. však správně: septentfionis' t. j. na sever); ja4lh nátod,lid _ 79 osobili sobě podro.
bili si - 80 do Bramburka do Braniborska (Brandemburgensem); do Lužansha do LuŽice
(Lusacium) _ 8I pldni porostlé zalesněné (silvestres) - 82 dělati obdělávati

(PoČÁTKY KŘEsŤANsTvÍ)

Bořivoj' vévoda český křestěn iest s ženú svú svatú Lidmilú od sv. Metuďa,
moravského arcibiskupa, za těch časóv, v nichžto Arnolfus ciesařem byl. A ten ii.
sý křest návodem krále Svatopluka u Velehradě v tom městě stal sě iest. Neb
toho času vévoda český pod moÍavským králem iest byl. Těch také časóv pod krále
moravského byle sta těto dvě zemi' to iest Polsko a Rusko. I jest také znamenati'
že těch časóv Velehrad byl jest hlava všie země moravské. Stalo sě iest pak toho
|éta, že král Svatopluk nespravedlně boj povzdvihl proti pánu a kmotru svému cie.
saři Arnolfovi. Pro něžto s ástupem všěch německých zemí s jedné stÍany a Uhry
s druhé strany proti němu u velikém zástupu shromazďl iest. Král pak Svatopluk
vida' Že ciesařovi ostáti nemóže na poli, z prostřědka všeho vojska kradmo preč
jest postúpil, a tak tajně vsěd na svói kóň odtovad preč bral sě iest. I přibral sě
k iednomu městu na vrch jedné hory vysoké' jiežto řiekají Rembot. Tu na tom
jistém miestě třie pústenďkové toho času přěb1ývachu; pro něŽto král Svatopluk,
aby zatajen a nepozniín mohl býti, kóň svój jest zabil a meč v zemi pokopal.
A to tak učiniv s těmi pústenníky, oholiv sě, rúcho pústenničie na sě vzem, v to.
vařišství jest byl tak dlúbo' ů právé ten čas přišel a ta hodina, že životem sr".fm
byl bezpečen ovšem. Tehdyž pak král tepruv' kto by on byl, těm pústenníkóm
zjevil sě jest, že jest král. A potom pak skóro umřěl jest. }ehožto královstvie
po ieho smrti synové jeho krátkých časóv a dosti neščastně držěli jsú. Neb syn jeho,
jenžto po jeho smrti královstvie zpravoval, jednoho svátku chtě loviti blízko poďé
Velehrada v jednom lesě' jemuž Křěčín řiekají' vzkázaI arcibiskupovi svatému
Metudiovi, aby jeho s velikú mší čakal, doněvadŽ by.sě s lovu newátil. Jehožto
blaŽený arcibiskup až právě blízko ku poledni čakal, a když sě jest pak obával,
aby sluŽby božie neobmeškal' jal sě jest mšě svaté slúžiti, krále nedočakav. Král
pak když s lovu wátil sě, uslyšav, že by arcibiskup mši slúžila již tělo božie vzdví-
hal, rozhněvav sě velmi, se psy a s lovci v kostel všed, ryk a pohrom trubami lov-
coq1imi a skolením psovým velmi veliký učiniljest. A tak s tiem povykem aŽ k oltáři
přišed muži svatému Metudiovi arcibiskupovi posmieval sě jest a s tiem ven vy-
šel z kostela. Pro kteréžto posmievanie a porúhanie, dokonav mši, arcibiskup
krále iest klel a všiej zemi po moravské službu boŽí zapověděl, a to uěiniv vzdvihl
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jest. JehoŽto královswie
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sě jest a s tiem ven vy.
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sě do Čech k vévodě Bořivojovi, iehožto pokřtila v svatéi vieřě potwďl byt. odtud
pak bral sě jest do Říma, tu kdež bratra svého sv. Cyritla nalezl, iešto byl ďieve
přěd tiem krále Svatopluka poKtil a všie moravské země v svatéj vieřě powrdil
a křest svatý dal.I bylpo sobě svatého Metudia arcibiskupa tu v zemi pro rozší-
řenie svaté viery ostavil. Ten jistý svaqý Cyrillus moravskú zemi na křeséanskú
vieru obrátil i také mnohé jiné vlasti slovanské. Ten také sv. Cyrillus tělo sv. Kli.
menta papežě, učedlníka svatého Petra apoštola, z mramorového kostela, kterýžto
andělé někdy jemu na moři vzdělali biechu, ale pak potom pro hřiechy lidské'
když to miesto mořské přěschlo bylo, z hrobu jeho vzaljest a s sobú do Moravy
přinesl. Apotom pak když z Moravy preč šel, bral sě iest do Čech tělo sv. Klimen.
ta s sobú nesa, kteréŽto tělo sv. Klimenta na Vyšehradě v kostele za tři léa cho-
val jest. Potom pak bral sě jest do Říma s tiem tělem svaým,tu pak uprosiv odpu.
štěnie od papežě za|ožiLjest kostel v fumc svatému Klimentu, a ták tu tělo ieho
i položil jest. Tu v tom také kostele sv. Cyrillus s bratrem sqýn sv. Metudem své
kosti složili jsú. A od toho jistého kostela až do dnešnieho dne karrlinál ieden píše
sě. Tento také sv. Cyrillus někdajšieho času vida wrdost a nevěřenie moravských
a slovanských liď, prosil iest papežě, aby odpustiti ráčil' aby mšě a jiné služby
božie všěcky slovanským jazykem slúženy molrly býti. Nebo nemohl jest věděti,
kterým jiným činem v svatéi vieřě mohli by stwzeni býti. Kteružto prosbu papež
v smiech jest obrátil. A když pak o to s karďnály a s mnohými biskupy mnohé řě.
či a rozmysly byly' ihned v rychlosti hlas povzněl s nebes a řka: ',Všelikte4ý duch
chval hospodina a všickni jazykové jemu sě vyznávajte... Tehdy-papež ten ďv
veliký uslyšav, na věky ustanovil jest, aby slovanským jazykem mšě svaté, jiné také
služby božie slúženy byly; a tak po arcibiskupsMch a po vlastech, to iest v spa.
letenském, ragusinenském a v jadrienském, a po všěch jich biskupswích i po mno-
hých také biskupswích jiných. Také arcibiskupové i jiní biskupové i všickni
kněžie té řěči mšě i jiné služby božie slúžili, jakožto ů í do dnešnieho dne v slo-
vanském iazyku sluŽie.

Čtvr tánádstá  p římluva

o ZKAŽENÍ a o rcoNcI KRÁLEVSTVIE MoRAvsKÉHo r sToLIcĚ JEHo

i  také o opravení toho krá levs tv ie  a  o  p řěvedení do Čech

po mnohých létech

Kdý pak ten jisqý král moravsky' syn Svatoplukóv, někdy řeče.ného krále
moravského, od sv. Metuďa arcibiskupa klet jsa, malý čas potom žív byl, králov.
stvie své moravské promrhalneb ztratil jest skrzě to. Kteréžto královswie tak jest
bylo roztrháno,že diel měli Uhrové, diel Rakušěné, diel Polanové'velikú svú mocí
a panstvím jako po kusech mezi sě rozdělili jsú, a tak královswie moravské ovšem
z\<aženo,popleněno a roztrháno bylo jest a město velehradské z kořen také zbořeno
jest bylo. Potom pak král i královswie i také arcibiskupswie v Moravě ovšem po-
tuchlo a viec býti přěstalo. Ale však potom pak královstvie moravské po devadde.

a to učiniv vzdvihl
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sríti a po dvú letú' to jest léta od narozenie syna boŽieho po tisíci po osmidcít
a po šesti létech skrzě lindřicha, třetieho ciesařě tiem jménem jmenovaného
s povolením a s radú knieŽat ciesařs\ých navráceno jest a do Čech přěneseno.
Nebo ten jisý ciesař Jinďich vévodu českého Vratislava králem jest učinil a země
české královstvie ustavil, a z moravského královstvie markrabstvie iest učinil.
A to iisté markrabswie s kniežetstvími iinými mnohými vévodstvími i takés země-
mi' kteréžto za časóv Svatoplukoqých, poslec|nieho krále moravského, k mo.
ravskému příslušiechu královswí, českému královswí i koruně české poddal
a podrobil iest. Jakožto potom o nawácení a přinesení toho knílovstvie' potom nr'
kdeŽ sě tu čte o Vratislavovi, prvém králi českém' plnějie bude pověděno.

5 byle sta těto dvě zemi (durál) byly tyto dvě země - 6 hlaaa hlavní mlsto (caput regni) -
8 pro něžto pročež, a proto - Lo osttÍti odolati _ |L přibral sá přišel - |2 Rembot chybné čtent
jména kláštera dnes zvaného Zobot u Nitry (Kosmas píše Zober) _ L3 pústenník poustevnik
_ L4 pokopal zakopď - L5 ozem vzav., tozlařišsroí společenství, bratrstvo - L7 byl bezpečen
nemusel se starat; oošem naptosto, vůbec _ |8 skóto btzq umřěl jesl o konci krále Svatopluka
vykládá Pulkava podle kroniky Kosmovy a Dalimilovy _23 blažený arcibiskuplos|overú
(beatus) _ 27 skolenim psozslm štěkotem, vyttm psím _ 29 porúhanr.e pohanění, potupeni -
29-30 arcibishup hróle jest klel pověst o sráŽce Metodějově se s;mem Svatoplukoqým a
klatbě arcibiskupově má historický základ ve sporu Metodějově s králem svatoplukem;
v legendárď tradici se zpraviďa spojuje se Svatoplukem samým (srov. V. Novotný, České
dějiny I/1' 393n) _ 38 z:zdělali biechu (p|qpf,) byli lybudovali - 44 v tomto řÍmském kostele
je pohřben jen Konstantin (sv. Cyril) _ 47 odpustití dopust'iti, povoliti _ 49 jiným činm jinak
_ 5L rozmysly rozvahn úvahy (deliberationem) - 53-54 slooanskllm jazykem... slúžny byly
tyto zprávy i ávěrečný výklad o současném stavu slovanské bohoslužby na slovanském jihu
i u nás opírá se patrrrě o klášter v Emauzlch v Praze, kam Karel IV. povolal slovanské mnichy
- 54 spaletenskiz splitském (Split ital. Spalato) _ 55 taguinensÉétn dubrovnickém (Ragusi-
nensem; lat. Ragusa Dubrovník); jadrienském iadranském (Iadriensem)

Nadpis: optaoenie znovuzřlzení - 60-61 królollsnie soé moraoshé protnrhal o pádu Velké
Moravy píše Pulkava poďe Kosmovy kroniky .62 Polanollé Poláci _ 65 potuchlo zaniklo -
67-68 po tisíci po osmidcdt a po šesti 1086 - 7o Vratislaoa krdlem jest učinil konlnovace Vra.
1islavova r. 1085 (srov. V. Novotný |. c. 259n) _ 7| ustaail ustanovil, zřidil

Čtyřidcět i  druhá kapitola

o UPRAVENÍ KRÁLovsTvIE MoRAvsKÉHo, JENŽ BYLo oPUŠČENo'

a  o  jeho p řěvedení do Čech,  a  o  v ra t i s lavově  povýšení

Léto božie tisíc a osmdesát a šest Jindřicb třetí ciesař tiem iménem imenova-
ný' chtě veliký dvór u Mohuči jmieti, na jisty čas všěckny volencě i duchovnie
i světské i jiné pány i kniďata ciesařská k sobě jest svolal o pilných věcech ciesař.
stvie sě dotykaie' s nimi chtě rozmluviti. Kterémužto dvoru všickni volenci, kďe-
žata, šlechtici i páni k ciesařswí příslušiece sebrali jsú sě' v stavu ciesařswie chtiec
něco popósobiti a o obecném dobrém pomluvu imieti. A kdyŽ sě tak v hromadu
sebrali biechu a o rozličných věcech pilných rozmlúvali, mezi jinými věcmi tato
věc by vynesena' kterak někdy královswie moravské, pod nímžto Čechové, Rusi
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a Polanové biechu, i mnoho jiných zeÚí za časóv Svatoplukovych' posler|nieho
l0 krále' pohynulo a přěstalo b;ýti' kteréžto královstvie jako znameniťy úd k ciesař.

swí římskému poddrátro bylo a jemu službu činilo, kterak od času smrti Svato-
plukovy, kterémužto času sto let devaddesát let a dvě létě přěběhlo iiž bylo' iakŽ
to kriílovswie zapuštěno bez krále bylo a ciesařství služby z něho nevychoďlo,
jakž slušalo. I vynesli to pak také, kterak by slušalo a hodné bylo velikú pilností

15 a snaženswím poviděti o navrácení a o oblepšení tak přěslavného kniežectvie.
A když ty všěcky věci již vypověděny byln Jindřich ciesař tak v pilnéj a ne o zrrá-
méj věci rozličným rozmyslem poďé rady volencóv i jiných kniežat ial sě iest
domyšlovati a velmi snažně ptáti' co by bylo ke cti ciesařství v těch věcech hodného,
aby poďé rady volencóv, kniežat svych, to učiniti mohl a královswie zasě některak

20 nawátiti. Takž pak o tom po mnohé dni tak ciesař iako volenci i jiná kniežaa
plnými rozmysly mysliti jsú sě jeli' ale staly radn přěstaly pomoci, jimžto tak ve.
liké věci bez pomoci slavného Vratislava vévody českého skonati by sě mohly.
Nebo netoliko Čechn ale i Moravu i Polsko i jiné mnohé vlasti, iešto někdy
k Moravě příslušaly' těch časóv pravým příslušěním k němu příslušiechu. Pro

25 něžto bez toho mužě slovútného rady i povolenie, jenž i bohatswím i širokostí
rozličných vlastí slavně všudy roznesen byl, tato věc dokonati slíčně nikakž sě
nemohla. Protož po ďúhých radrách Vratislav vévoda ěeský' jenž toho času také
v Mohuči bieše' skrzě ciesařě pozván a k tomu jest povolán. A tak radu o to uči-
nivše ďúhý a veliký na to rozmysl měvše s povolením i poďé rady všěch volen.

30 cóv i iiných všěch kniežat ciesařských skrzě ciesařovo vypověděnie i potwzenie
i učiněnie Vratislav, muž slavný i qýborný' dóstoienswím králové koruny byl iest
povýšen; a tuž ihned ciesařským ustavením a jeho velebností vypověděním zied.
nal a ustavil jest tak, aby jtž k nawáceď toho zameškánie i také škod po toliko
let ciesařství pro nejměnie krále, ješto ciesařswie i ciesaři trpěli skrzě to, aby v čes.

lr kú zemi kralovswie přěvedeno bylo, a z moÍavské pak země, aby jemu' točíš
Vratislavovi' i budúcím jeho věčně markrabswie poddané bylo i s Polskem i s Rus.
kem i s jinými vévodswími, i s zeměmi, kteréž někdajšieho času k Moravě jsú pří.
slušaln plnú mocí i plným panstvím i vším poslušenswím poddr{ny byly a mocně
podrobeny. A ak pak mocným tiemto ciesařovým stwzením a ustavením králev.

40 stvie moravské aby tak markrabswím bylo a slúlo a ku polepšení sě nawátilo,
a Čechy pak se vším příslušěním i se vším dóstojenswím, se vší ctí i se vším prá-
vem, což k tomu příslušie, spraveďně a věčně aby královswie bylo. A to přěvede-
nie z Moravy do Čech aby věčně v svéj moci ostalo, tomu na znamenie a na věčné
poťwzeďe Jindřich' ciesař slovútný a velebný, toto své ustavenie a potwzenie

as přěde všěmi přěd svými volenci, kniežaty, šlechtici i pány ipřědbezčíslným množ-
stvím liď i zjevně i obecně provolati jest kázal. A tak s tiem sqýrrra rukama vlastď-
ma koronu královú vzem mezi volenci a mezi iinými kniežaty ciesařsh.;imi i pány,
jenž tu biechu, Vratislava, jenžto ďieve vévodú byl, slavně a velebně jest koro.
noval, koronu královú na jeho jest hlavu vstavil. Tak Vratislav tiem činem i byl

50 iest královym dóstojenstvím poqfšen a ode všěch i skutkem i jménem králem čes.
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kým byl jest provolán. Potom pak ihned ciesař Errkbertovi, trirskému neb treve.
renskému arcibiskupovi, poručil i přikázal jest, aby vzdvihna sě do Čech nového
krále Vratislava v jeho kostele pražském podlé obyčěje mazánie krrílév, kter1pto
obyčěj na říšs\ých králéch zachován byvá, točíš na hlavě, na prsech mezi ramena.
ma a okolo ramenú a na rukú nazin bylna králevswie; a tiem tak aby knálovým
poyýšením' iakoŽ toho obyčěj iest v svém českém královswí, byl okrášlen a po.
výšen. Ten |isý arcibiskup ciesařovo přikázanie chtě naplrriti, rzdvihl sě jest
do Prahy, a tu iest léto božie po tisíci a po osmidcát a po šesti toho měsiece črvna
v pražském kostele, ano velikú mši slavně slúžie, Vratislav na nové kriílovswie
iest posvěcen a pomazán, a královým dóstojenswím povýšen poďé obyěěje a řádu
říšs\ých králóv' a všecko žákovswo i všecken obecný lid křiknú velikymi hlasy
a řkúc takto: ,,Králi našemu Vratislavovi, zdravie a vítězswie buď od hospodina
dáno... A iakž Vratislav, takéŽ i Svatava, oba slavně jsta koronami královými po.
výšena, kteréžto svěcenie a nazánie poďé obyčěje říšskych králóv na pamět
všěch českych králóv i na jeho aké věčnú pamět vždycky zachoviíno bývá při také
věci. Když pak ty hody dokonaly sú sě, po třetiem dni ten jisý arcibiskup treve-
rensloý neb trirs\ý' dóstojnú ctí uctěn jsa i darován od krále domóv sě wátil, a tak
všěcka česká země tahým daróm i akéi dóstoinosti po mnohé časy raduie sě iakožto
toho dóstojno jest i vzácno všie zemi.

2 oolenec volič, kurfirst, rádce (electores) _ 3 pilný naléhavý _ 6 popósobiti zapůsobiti;
pomluzla rozmluva, jednání _ 8 bjt oynesena by|a přednesena - t2 dz:ě létě (duá|) dvě léta -
|3 zapuštěno opuštěno, zanedbáno; neaychodilo nevzcházelo _ L5 snaženstlzr.e snažnost,
Ítsíll; pooiděti postarati se - 17 rozmyslem rozvahou, úvahou (tam arduo tamque insoluto
pensato tractatu) - L9 zasě zpét_ 2L plými rozmysly hlubokými úvahami (mentis examine
profunďus revoluta); staly usta|y; přěstaly ustaly - 26 roznesen byl by| proslu|ýi sličně
dobře' náleŽitě _ 30 zlypoaěděnle vyhlášeď (decretum) _ 33 k navrticení toho zamešktinie (ad
recuperationem notabilium dampnorum) _ 34 nejměnie krdle obdobL, kdy Čechy neměly
'svého krále _ 39 ustavenie ustanoveď _ 43 zl szléj tnoci ostalo zůstalo v platnosti _ 47 krdlo-
zl královskoui ozeln vzav _ 5I Enhbert trirshý neb treoerulshý Egilbert, arcibiskup trevír-
ský _ 52 azdoihna sá vydav se _ 58 léto božie...měsiece čnsna |éta Páně 1086, toho měsíce
června (Anno Domini MLXXXVI predicto XVII kalendas Julii); datum uvedeno podle
Kosmovy Kronikn podle V. Novotného l. c. se korunovace konala 15. června 1085 _ 6l
ždkoastoo klerikové, kněžstvo - 63-64 oba. . . j sta. . . poýšena (duál) oba isou povýšeni

vLAsTNÍ ŽrvoroPls KARLA Iv.
Karel IV. vyvinul bohatou literární činnost. Nehledíme-li k jeho účasti na pracích

právnických a historických (napsal Korunovační řád, spolupracoval na zákoníku Majes.
tas Carolina i na Pulkavově kronice), je vlastním jeho literárďm ďlem legenda o sv.
Václavu a autobiografie.

Karlova legenda o so. Vóclazlu byla složena jako součást svatováclavského officia
a Karel k ní pouŽil celé dosavadní legendární tradice (i Dalimilovy kroniky). Svým výbě-
rem motivů ze starších legend zdůrazňuje Karel u Václava jeho rytířské a státnické rysy
a utváří jej částečně i k podobenství svému, neboť líčí Václava jako knížete. Vcelku podává
tato práce obraz ideálního života křesťanského vládce.
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Y autobiografii se Karel pokusil vylíčit nejdůležitější události svého mláď až do
r. 1340. Nesmíme tam ovšem hledat pokus o vykreslení vnitřního Íůstu osobnosti, jak
bychom to očekávali od podobného ďla dnešního. Karel sice zachycuje některé důležité
momenty, jež měly význam pro jeho vývoj' ale spokojuje se jen s jejich konstatováním.
Jinak ie jeho životopis věcn1im a střízlivým referátem, usilujícím ozŽapsání všech pru-
vodních okolnosu; tím se někdy hlavní dějová nit ztrácí v ďíšti detailů. Místy postřehne.
me záblesk citového rozechvění (kdý Karellíčí, iak se musel po svém příchodu do Čech
učit českému jazyku, nebo v náboženských úvahách).

Karel psal sice výlučně latinsk5 ale ieho hlavní práce,bylybrzo přeloženy do češti-
ny. Naše ukázky podávají tento staročeský překlad; otiskujeme 3. kapitolu a část 8. kapi-
toly autobiografie.

KAPITOLA 3 ,

v  nížto vyčítá  rod svó j  a  že dán k  dvoru  k rá le  f ranského.

o  vá l ce  mez i  k rá lem f ranským a eng l i ckým

Potomnosti vašie snažně psal jsem slova dřéve řečená múdrosti abázru božie,
jelikožto v těch má malost božského dómysla pochopna byla iesq ale nynie o mém
marném a bláznivém Životě vám psáti žáLdzji a o počátku běhu mého světského,
aby se mohl dosati ku příkladu vám. Milosti také mně od boha popřiené i milosti
k uěeď, kterúž mých prsí měla jest pochopnost, nezamlěím, abyšte tiem vieceúfali
v božskú spomoc u vašich praciech a potřebách,ževátm pomocna bude, ěímž viece
otcové a předci vaši vám o ní zvěstují. Neb i psáno jest: ,,otcové naši zvěstovali
jsú nám... Protož žádem' aby vás taino nebylo' že Jindřich Sedmý' římský ciesař,
uroďl otce mého jménem lala z Margarety' dcery vévody bravanského, kterýžto
otec mój pojal Ženu jménem Elžbětu' dceru Václava Druhého, krále českého,
a obdržal jest královswie české po ní; neb plémě mužské v pokolení králóv českých
bylo pohynulo. I vyhnaljest z Čech vévodu karintského, jenž měl zaženu sesÍu
starší Elžběty' ženy otce našeho ďéveřeěené' a ta iest potom umřela bez dětí. A ten
vévoda po té ženě byl obdržal dřéve českú zemi, jakož o tom praví jasnějí kronika
česká. A urodil jest ten král Jan český z Elžběty své králové mě prvorozeného svého
jménem Václava, léta božieho narozenie tisíc tři sta šestnádstého, ten den máje
měsiece v prvú hoďrru na Praze; potom druhého syna jménem ottakara, kteryžto
v dětinském věku sšel jest. Potom uroďl i třetieho Syna iménem Jana. A měl jest
ďéveřečený král dvě sestře vdanie; jednu vdaljest za krále uherskéhoKarlaPrvnie-
ho, a ta bez dětí umřela jest, a druhú vdal Karlovi krríli franskému, jenž kraloval
v franské zemi. Léta od narozenie božieho tisíc tři sta třimezdcietmého i poslal
mě otec muoj již řeěený k ďéveřečenému králi franskému, jenž biech tehdy v sed.
mém létě dětinswie svého. I kázal mě řečený král biskupu biřmovati a převzděl
mi jméno své, totíž Karel, a da mi zaženlo dceru strýce svého jménem Margaretu,
příjmím Blance. Pak umřela žena jeho, sestra otce mého, toho léta bez dětí. Po-
tom tyž král jinú ženu pojal v manželstvie. A milovalmě krríl dřéveřečený velmi
a přikázalkaplanu svému, aby mě něco poučil v písmě, kakž koli sám král neumějie-
še písem. A tak naučil sem se čísti hodiny blahoslavené Marie Panny oslavené,'

IV.

iako kníŽete. Vcelku poaává
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.30
a něco iim rozuměje, na všaký den mého dětinswie řiekalsem je tiem radějí. Neb
přikázáno bylo od krále mým strážným, aby mne k tomu ponukovali. Ale král
dřéveřečený nebieše lakomý na penieze a požíváše dobré rady, a dvór ieho stlrvieše
se sborem starých kniežat tak světských jako duchovních. Pak stala se veliká rózni.
ce a sváda mezi králem anglic\fm, jenž bieše ťy časn a mezi ďéveřečeným králem
fransk1ým; neb král anglicky mějieše za ženu sesnu dřéveřečeného krále, kterúžto
tyž král bylvyhnalz Anglie i s synem svym i jejie prvorozeným, iménem Eduar.
dus. KteráŽ přibravši se k bratru svému bydléše u Francii s sqým synem. Protož
kral franský rozhněval se jest náramně pro vyhnánie své sestry a sestřence svého,
i prosiltesta mého Karla, strýce svého, aby pomstiltak veliké hanby, jenž se sala
jich národu. Jenž sebrav a pojemvojsko iel do Akvitaďe a téměř vše dobyl kromě
Burdegalis s některými twzemi nebo hrady. I wátil se řečený Karel do Francie,
obdržev vítězstvie, i dal dceru své dceři, hraběnky hanonienské, Eduardovi za
ženu, a přidav jemu vojsko mocné poslal iej do Anglie' jenž isa sílen proti otci,
zbaviljeho královswie a vstavil sobě korunu. A toho léta zahuben jest v žaláři otec
od syna řečeného. V tom také roce umřeljest Karel, test mój, a ostavil po sobě syna
prvorozeného jménem Filipa. A toho léta den očištěnie blahoslavené Panny'matlry
božie, totíž na Hromnice, král frans\ý Karel umřeljest ostaviv ženu svú břichatu'
ienž poroď dceru. A poněvadž z obyčeje toho královstvie dcery nedědie, Filip'
syn tstě mého, bylkrálem frans\ýrn, neb bieše naibližší dědic po mužském poko.
lení. A přijal jest rádce k sobě předka svého,ale iich rad neposlúchal a dal se na
lakomstvie. A byljest ieden mezi rádcemi ieho muž přeopatrný Petr, opat fiska.
nenský rodem Limovicenský' člověk výmluvný a učený a všelikú mravóvpočestno-
stí okrášlený, ohrazený, kteq;ižto na den popelcoý totíŽ pÍvní den v puostě' léto
prvé Filipova královánie mši slúže, tak wipně káza|, že ode všech byl chválen.
A já po smrti ďéveřečeného Karla, krále franského, u jehožto dvora byl sem pět
let, biech u dvora dřéveřečeného Filipa, jehož sestru mělsem za žerilu' a líbila mi
se výmluvnost ďéveřeěeného opaa, že sem měl veliké nráboženstvie poslúchaje

ieho kázanie a naň hledě, tak že v sobě počech mysliti a řka: ,,Co jest, Že taká milost
v mě se vlévá od tohoto čjověka?.. I vzach potom s ním znrímost' ienŽ se ke mně
laskavě a otcovsky jmějieše' uče mě často z písma svatého. A byl sem po smrti
Karlově u dvora Filipova dvě létě a po těch dvú letú poslal mě t'ýž král s ženú mú
a sestrú svú, Blance řečenú, k otci mému Janovi, králi českému, do hrabswie li.
cemburského, kteréžto hrabswie bylo jest otce mého z nápadu otce jeho, zbožlé
paměti Henricha ciesaře, jenž když byl hrabě ficemburs\ý, byl volen za krále
římského a potom byl ciesařem, iakoŽ o tom pluějie psano jest v kronikách řím.
ských, kterak a kolik let kraloval jest.

Nadpis: oyčitti vypočítává, vyjmenovává; franský francouzský - L potomnosti oašie
vám potomkům, nástupcům _2 jelikožto pokud; dómysl důmysl, moudrost; pochopna byla
jest by|a schopna chápat - 3 bldznivý nemoudrý _ 4 popřiený dopřáný - 5 pochopn,osr schop-
nost' snažnost (tenacitas) _ 7.8 ,,otcozlá..... poďe Job 15,18 _ 9 urodil zploďl; brarsanského
brabantského _ 1o Elžběta Eliška Přemyslovna - L2 aéaodu harintského Jindřicha Korutan.
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ského - L6-77 ten den mdje tněs.iece v pruú hodinu 14. května kolem 5 hod. ráno (pridie idus
Maii hora prima) _ 18 sšel jest zemřel _ 21 třimezdcietmého dvacátého třettbo _ 23-24 přeozděl
mi jméno dal mi jméno _25 příjmím Blance zvanou Blanku (Blance francouz. Blanche) - 27
kakž koli ačkoli' přesto že - 28 hodiny ttodtttky (modlitby); oslaaený slavný - 30 ponukoz;ali
povzbuzovali - 3L požizláše dobré rady měl dobré rádce _ 32-33 róznice a szláda mezi krá.lem
anglickým,.. t. j. válka stoletá (1337-1453) * 36 přibraoši se přišedši; bydléše přebývala - 37
sestřenec sestřin syn, synovec _38 testa tchána _39 pojem pojav, sebrav; Akoitanie jiÍto-
francouzská provincie (římská Aquitania) _ 40 Burdegalis Bordeaux _ 4| hanonienský
henegavský _ 42 jsa sílen potlživ násilí - 43 cJstaail soóá nasadil si - 46 břichatú tě-
hotnou _ 48 tstě testa, tchána _ 49 předek předchůdce _ 50 přeopatrný velrmi prozíraqý,
moudrý; fiskanenský fécampský - 5L Limovicenský z Limoges _ 52 ohrazený obklopený'
nadaný; na den popelcoaý na Popeleční stŤedu _ 56 ntibožensta.ie zbožnost _ 58 rszach znd.
most seznámi| isem se - 6| licembursÉý lucemburský - 62 z ndpadu otce jeho právem ná-
stupnickým po otci _ 63 Henrich Jinďich VII. Lucemburský

(NÁVRAT Do ČEcH)

A odtud přijedechom do české země, v nížto sme nebyli iedenádcte let,
a zvěděli sme' že mátě naše uěkoliko let před naším wácením byla umřela, iižto
imě bylo Elžběta. A dokudž ona ieště živabyta, sestra naše mlazšie jménem Guta
byla poslána do Frankricha a oddrána za lala, prvorozeného syna Filipova, krále
franskébo, jehož sestru měli sme za želu, iménem Blance. A pak třetie naše sestra'
iménem Anna, bieše v ty časy s dřéveřečenú svú a naší sestrú u Francii. A protož
když přijedechom do Čech, nenalezli sme ani otce ani mateře ani bratra ani sestry
ani kterého známého, a řeči české ovšem zapomenuli biechom, jížto potom sme se
znova naučili, tak že sme mluvili i rozumělí jakožto jiný Čech. A z božské milosti
netoliko českn ale fransky, vlasky i lampartsky, německy i latině také mluviti,
psáti i čísti uměli sme' že jeden z těcb jazykóv jako druhý ku psaď, čtení a mluvení
i rozumění byl nrám obecen. V ta doby otec náš jeda do Licenburského hrabstvie
pro některú válku, jižto veď s vévodú brabansk1im, on a tovařišie ieho, totíŽ leo-
ďenský biskup' ju[acenslý markrabie, gerlenský hrabie a mnozí jíní' poručil
nrím moc svú v Čechách, dokudž by nepřijel do země.

A my sme nalezli královswie tak opuštěné, že jednoho hradu nenalezli sme
svobodného, ješto bynebylo zastaveno se vším zboŽim královs\fm' tak že neměli
sme kde byďiti, jedno v domiech městských jakožto jiný měštěnín. A hrad praž.
sky tak byl zkažen, opuštěn a zbořen, že od časóv krále ottakara nebyl opravován,
ale vešken byl padl a až do země zrušeu. Protož my znova sien velikú a krásnú a dóm
s velikými nráklady kázali sme vzdělati' iakož i duešní den opatrujícím zjevno
jest. Toho také času poslali sme po svú ženu, neb ještě bieše v Lucemburce. Kte-
rrížto' když přijede' jmě po roce dceru prvorozenú jménem Margaretu. V těch také
časiech dal nám bíeše otec náš markrabstvie moravské, a toho nápisu požívali
sme' totíž psali sme se markrabí moravským. A spatřivši obec ctných mužóv
z Čech, že sme pošli z starého kmene králóv českých, milovali sú nrás a dali nám po-
moc k dobývaní hradóv královských i zbožie k tomu příslušejícího. A my s veli-Jindřicha Korutan.
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kými náktady a pracemi dobyli sme hradóv, totíž Hrádku, Týřova, Lichtenburka,
Lutice, Hradec, Pieska, Nečtin, Zbitoha, Tachova, Trutnova v Čechách, a pak
v Moravě Lukov, Telče, Veveřie, olomúckého, brněnského a znojemského hra-
dóv a mnoho jiných zboži zastavených a oďúčených od královswie. A mějiechom
mnoho hotoqých služebníkóv, a prospěch jmějieše královswie ode dne ke dni.
A milováše rriís obec dobrých a zlí bojiece se vystřieháchu se od zlého, neb sprave.
rllnost dosti hojná bieše v zemi. Ale pánóv větčí diel učiněni byli násilníci, aniž se
báli krále' jakoŽ by slušelo, neb biechu královswie mezi se rozdělili. A tak my drželi
sme vladařstvie královstvie českého,lepšiece ode dne ke dni' na dvě létě.

I přijedechom přijeli jsme _ 3 mlazšie mladší - 4 do Frankricha do Francie _ L0 fransky'
vlasky i lamparlsÉy francouzskn vlašsky i lombardsky, (t. j. italsky a severoitalsky) - |2 obecen
běŽný' přístupný_ |3 toz;ařišie spojenci _L4leodienský\utyšskýijuliacensěý julišský;gerlenský
geldernský _ L9 zkažen zničen, zbořen; od časóa krdle Ottakara t. j. Přemysla Otakara II.
(L253-|278) _ 2L azdělati vybudovati; opatrujicí spatřující, hledící - 22 po suú ženu pro svou
ženu - 24 nápis titu7i požiaali sme použ7valJ jsme - 25 spatřivši přihlédnuvši _ 27 zbožie ma-
jetek _ 28 Hródek Křivoklát - 29 Lutice Litjcei Hradec Hradec Králové - 34 učiněni byli nó-
silníci stalt se násilníky _ 36 lepšiece zvelebujíce

DvĚ ZPRÁvy o vÁCLAvU Iv.

Následuiící dvě ukázky, zajímav:é jako ilustrace poměrů na konci 14. stciletí, kdy
zápasil Václav IV. s mocným feudálním panstvem a panskou jednotou, jsou doplňkem
a protějškem Nové rady od Smila Flašky z Pardubic, předního člena této oposiční
panské jednoty, hájící moc feudálů (viz zde 497n).

ZPRÁVA o PRVNÍM ZAIETÍ KRÁLE VÁCLAVA Iv.

( r .  13e4)

Těchto let času veselé a radost, utěšenie a libost života každý rozuměje pro
běhlost vezdajších novin snaŽen buď pilnějie žádati a smrti hořkost od mysli vše-
mi obyčeji odháněj! Nebo po smrti zvláštnieho a najvětčieho milovníka spravedl.
nosti najiasnějšieho kniežete a pána, pana Karla Čtvrtého, římského ciesaře a krále
českého najosviecenějšieho' říši a koruně královswie českého pohřiechu mnoho
zlého jest okázáno, neb říše od toho času na tenkém provázku visela jest, tak že
prvotní dědic ciesařstvie korunú velebnosti pohrdal jest býti potěšen. A pak těch
časuov nepřietelé spravedlnosti, rozsévači všie ruoznice, jimž se přihodilo těžce
pustiti svá panováď, učili sú se zmiesto cti necti, ruoznici za svornost' z|ému za
dobré, neupřiemému za upřiemé, nespravedlnosti za spravedlnost, křivdě za prav-
dua spravedlnosti cestyžádným obyčeiem nepoznávajíce. Silná udatnost, statečnost
mocná a upřiemá ustavičnost, uěenie viery, pláč vdov, sirotkuov zkaženie, vezdajší
křik obce a chudých některá kniežata a pány země pohnulo jest, aby spravedlnosti
říše a královswie ěeského obyvateluov zlé vidúce, mílostivú zprávi zdvihnúti obtie-
ženie a vypleniti nových a chytrých pánóv moc, aby každý poznal rod praděda
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svého a zase k svému skutku se navrátil, odkud pošel. Protož nemálo pánóv v Če.
chách sielo se jest, kteříž mezi sebú všecky nedostatky říše a královstvie i všie
obce věrně vážiece škody, k králově Velebnosti přišli sú' měvše rozmyslnú mezi
sebú radu, ieden jemu vypravil těmito slovy: ,,Najjasnějšieknieže, panemilostivý!
PoněvadŽ spraveďnost jest súzena udiďem nepravosti a v královswí českém mnoho
se děje neslušností, takže skrze neznámé prosby a zámyslné kostelové se lúpie
z obrokuov, vdovy a sirotci z dědicwie, královstvie zpravovánie nemá, říše se
kazila však den a z toho a skrze to královswí a krajině veliká hanba mohla by vznik-
núti, prosíme Jasnosti Tvé' jakožto pána našeho milostivého' aby ráčil královswí
brány spraveďnosti otevřieti a neslušně odiaté věci na miesta svá navrátiti, aby
vladař vlastní sqým vlastním vládl' neb královswie obvyklo jest činiti z Sta-
ra dávna, aby obecný lid od kvielitedlného křiku přestal. Toho proti Jasnosti
Tvé královské věrně chcem zas|isžitt jakožto pánu našem milostivém..(Akrá1ne-
boje se' by jemu které od nich mělo se státi protivenswie, myslí popudnú ukrut-
nosti okázav wář, kterúžto chtěl odvésti pánuov ustavičnost, pravil, že jest všecko
dobře zpravoval, domněv se, že ve všech věcech jako prvé zachová úmysl a vuoli
svú. A panské tovařišswo neustavíčnosti jeho nemohúc déle pominúti, k němu
přišli jsú spěšnějie a jemu tato slova inhed pověděli sú: ,,Králi, pane milostiqý!
Voláním chudých vezdajším v rrašich uších zní a ze všech neslušností země nám
se vina dává a náhlosti Tvé ustanoviti pěknými prosbami a slušnostmi nemuože.
me, aby spraveďnost pro obecné zemské svobodný přístup mohla obdržeti.
ProtoŽ s námi k stolici velebnosti přid' kdyŽ na súdě sedeš, aby každému, jakož
slušie, učinil spravedlnost, nebtusTebú dobré i z1é myslili sme beze lsti trpěti.(.
A když sú ty řeěi uslyšeli milovníci královi a ktož se jeho drželi, zapomněvše všech
dobrodění jim učiněných mnohokrát, ne skrze brány' a|e z zadu přes zdi hledali
sú ujitie. By v nich bylo mužské udatenstvie, nikoli toho z|ého a hanby nebyli by
spáchali. Ale všem jest zruímo, že nikdy zÍajna muškát nebude. A páni pa\ vojsko
shromazdivše' jej spěšně na hrad pražský veďi a s ním tu zuostali. A když vešken
lid v městech pražských stavenie a přivedenie ieho v pravdě zvěděl, rozličnýmí
ohradami se ohrazujíc, hrad chtěli oblehnúti a pány, málo však váživ, že zlost ne-
pravosti častokrát svého pána tepe a zahanbuje. I přišlo jest rozkázanie královské
do měst krátce, že osviecený Jošt, margrabie moravsk1ý, z jeho a panského povolenie
za dobrovolného hajtmana země a královstvie jest vyvolen. Ihned městóm přímě-
řie jsú uložena z povolenie a rozkázarie královského. A tak jest ihned obecný zem-
ský súd najprv na dvoře, potom v městech provolán. A pak osviecený Václav,
římský a český král, najjasnějšieho Jošta, markrabí moravského, na miestě a mocí
i jménem sqýmsúdcí ustavil, kteýž s jinými královstvie pány bohatého s chudým,
starého s mlad1fm, sirotka s vdovú súdili sú milostivějie. Ale jedu lstivého, kteryž
pod holubičí zpuosobú se tajil, nic sú se nenadieli, všecko za z|ato majíce, co se
stkvělo, všem slovuom sú věřili, jimiž mnohými obyčeji jsú zklamáni. A pak král
najjasnější najjasnějšiemu pánu panu }anovi, bramburskému margrabí a vévodě
gerlicskému, tajemswie své tajně vzkáza| po poslu, jej všeho královstvie pokladu
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pokladníkem učinil a jemu přikázal spěšně, aby žádným obyčejem základuov
nevážil, ale věrnost, kterúž bratr v čas potřebnosti nutí se bratru ukázati, a aby

60 lidu množswie sebral, kterýmž by jej z jetí mohl vysvoboditi. A pak najjasnější
Jan' milostivými hnut jsa bratra prosbami, listy do rozličných kraiin rozeslal jest,
žaluje krrálóm a knieŽatóm, každému zvlášé, kterak páni země české najjasnějšie
knieŽe apánapanaVáclava' římského a českého krále, pána svého, vězie, odporně roz.
ličné proti pánóm v sqich listech složiv kusn je proti pánu svému a bratru naimi-

os;;lejšiemu dovodě velmi nespravedlívě a k tomu praÝě' že velilý Žold chce dáti,
aby mohl bratra svého zase vyprostiti. A zvěděvše to všickni, ktož žold milovali'
kteříŽ prvé zadost spraveďnosti iim se státi museli, opustivše spravedlnost, obrá-
tili sú se ku pokladu dávajícím. A tu zvonec slili sú rozličn;ými radami, že již svým
zvukem všecky královswie neslušností po končinách světa roznesl iest. Znamenajíce

7o pak nělrteří páni sladkost pokladu a žoldu dary' kteříž prvé přivěšením pečetí
sqých ne lstivú láshi' ale pro spraveďnost byli sú se spoiili se pány: ty červenost
poběhlé pánóm uěinila a neupřímé, a tak větčie lstivosti počátek pošel iest, neb
usty libé' alias sladké, věci mluvie, srdcem lstivosti nePravost rozmnožují; skrze
to ieden druhému těžko bude věřití a to spadne a obrátí se k jich potomkuom.

75 Ale osviecený Jan, vévoda gerlicský již řečený' veliké množswie lidu shromazďv
do Prahy jest přijel' ne aby nadarmo množswie sebral, ale aby krále, bratra svého
a pána, věrně zprostil. Páni pak' kteříž krále v své moci měli sú, zvěděvše to, na
hrad Krumlov páně Jinďichuov z Rožmberka přinesli sú. Ale již řeěené knieže
u města Budějovic položilse jest a skrze to páleď morduom i jiným neslušnostem

80 to léto umenšenie iest uraženo. Král pak znamenaje, že málo co jiného muože jemu
prospěti' jedno ty věci' kterýctrž páni pro obecné zemské dobré žádali sú' jim chtěl
by dáti a pečetí najjasnějšího bratra svého Jana swchupsaného lisry upevniti.
Co viece, diem krátce. Všecky věci, kteréŽ páni přivodili sú, psányt sú a pečeuni
upevněny. A tak příměřie jsú položena. S tiem Velebnost královská jest puštěn.

85 A když chtieše lid se rozjeti' každý zŽo|da svého napomínal jest knieže listem jeho,
který' kdyŽ byl král puštěn' zbaven jest byl úřadu nad poklady a pro nezaplacenie
žoldu od žoldnéřuov sv^ých mnoho haněnie trpěl. Knieže pak nad králem dobroty
a bratrswie ukázal iest milostivost, iei vysvobozuje. Ale králkniežeti rozmnoženie
nevěry dal, neb králuov z úzkosti vysvobodil jest zástup a kniežetin zástup v kládě

90 král pevně zavřel jest.

L utěšenie potěšení _ 2 běhlost xezdajších noain zběh|ost denďch zpráv (dietina exercitia
novitatum) - 6 jest okázdno je učiněno- 8-9 jimž se přihodilotěžce pustitiby|o zatěžkovzdáti se
_9 zmiesto místo- t2ustaaičnost stálost,pevnost(constantia); zkaženie záhuba (destructio)
_|4milostioú zprdtfi laskavou nápravolyzdzsihnúti obtieženie odstraniti břemena- |6 k szlému
sňu rĚz k svému ďlu, povolání (in actum suum) _ L8-t9 rozmyslnú radu. uvaŽující poradu (mas-
ticato consilio)_L9 z:ypraoil řekl, vyslovil- 2l zdmyslý vymyšlen1ý, záměrný - 21-22 se lúpie. 
z obrokuoa jsou olupovány o důchody _ 23 na ašak den každý den' den po drlli krajina země
_ 26 obt.lyklo jese zvyklo si, má zvyk - 26-27 z stara dázlna od dávných ďob - 27 kzlielitedlného
křikukvt|tvého (lamentabili) křiku, nářku _28 zaslúžitil^ydobý.ti, vymoa-29 popudný popud-
|tý _ 30 ustaařzosÍ stálost, pevnost - 31 dottuězs se domn1vaje se; prué dřÍve _ 35 ntihlost prud-
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kost, prchlivost (vehementiam) - 37 sedeš usedneš - 39 miloanici oblíbenci, milci - 41
ujitie tntk; óy kdyby _ 44 staoenie zadržen1, zajmutí _ 45 ohradami se ohrazujic posilami se
zabezpečuje (ďversa structura se rnuniens) _ 45-46 zlost nepraaosri zlý skutek nespravedl-
nosti - 50 proooltin lyhlášen _ 55 mnohými obyčeji rozličným způsobem _ 56 bramburský
braniborský - 57 gerlicský zhořelecký _ 58 zdklad peněžitá záruka (thesauros) - 60 z jetí ze
zajet1 _ 63 oězie vězni _ 63.64 odponlě... složiz: ňzsy odporuiící sloŽiv artikuly (contrarie
formans articulos) _ 65 doz:odě dokazuje (approbans); žold ýkupné (stipenďum) - 7L-72
ty čeroenost poběhlé pdnóm učinila stud způsobil' Že zběhli od pánů (hos rubiciunditas
apostatas dominis redďt et perversos) _ 73 alias jinak, neboli _ 80 umenšenie jest uraženo
dosl. překlad: ďminutio est offensa, srazilo se se zmenšením, t. j. nastalo zmenšení, úby.
tek _ 82 ugellniti stwďti _ 83 přiaodili sú uváděli, t. j. se souhlasem (approbant) _ 85 z žol.
du. . . napominal jest lpomlnal o žold - 88-89 rozmnoženie neoěry dal rozmnoŽil nevěru, t. i.
nedodržení úmluvy - 89 z úzkosti .,. zl klcidě v lat.: a cippo (z klády) ... in cippo; hniežetin
z ti s tup k.rr1že ď příwŽ enci

sTÍŽNÝ  sP I s  PANSKÉ JEDNoTY  KRÁLI  vÁcLAvU  Iv .

( r . 1 397 )

Naijasněišie knieže, pane muoi milostivy! Kterak utěšené iest a chutné, alias
libé, lidem přebyvati v královswí, kdež milostivý, tichý král a pokojný králov.
swie své věrně zpravuje radami' kterýž ne milovníkuov daÍuov volá do rad' ale
poctivé obecné dobré věrně vážície. Neb v kterém koli královswí mnoho hubených
a rozběŽiqých, alias nezrrámých' Íad se děje, to královswie v sobě ovšem zle se zpra.
vuje. Výsost ciesařstvie, proč ste nenásledovali nejnepřemoženějšieho otce Vašeho
Karla šlápěií' kteďž země své šlechtice, cizozemce i hosti znamenité a chvály
hodné, vším srdcem miloval jest' s kter'ýmižto krajiny a země obdrželjest. Ale htuku
měšťan a řemeslníkuov k Výsosti rady nevolal jest. Nebo pánóm země a šlechti.
cóm krrílovswie poručil iest úřady' zřetedlnú múdrostí jich řiedě zpravovánie,
každého zpósobil bytr v svém řádu, všecky věci řiedě s radú pánuov; říši a králov.
ství českému na však den čest rostla jest rozmnoženie a vítězswie, neb přejasné
paměti otec váš nainepřemoženější rozumných panslcých požíval rad, kteřížto
po smrti ieho skrze novotné pányodVýsosti rady jsú oďúčeni.Však svú nepřemo-
ženú mocí stavy všech zpravování dosti pílně ziednal jest, panoše v svém pořádu'
měšéany též v svém, takže někteří šenkujíc pivo, někteří šili obuv' někteří vykrmu.
jíce dobytek, droby dělajíce, Že jeho páni a panoše mohli se tiem chovati, všickni
sqých kupectví užitkuom radova[ se. Nebo pro ně řiedko neb nikdy války nedály
sú se, neb Jeho lasnost znamenal jest, že měšéané málo se k boii hodili. Slavné
knieže, naimilostivější pane! Má všetečnost nemuoŽé se nadiviti' že korunú cie.
sařskú až do tohoto času hlavy Vašie Výsosti nepřikryli ste, kteréž však otec Váš
Vám i bratřím Vašim veliloými dary a úsilími dobyl jest, a čest svaté říše dali ste
cizozemci, alias hosti, korunu hlavy Vašie služebníku. A z toho Vašie Výsosti
a královswí českému mnohé škody a křivdy staly sú se. Ó' Výsosti ciesařstvie,
ploč tÍrk ďúho slovy pěknými a lahodnými v zavěšení drželi ste ciesařstvie? Proč
tak dtuhý čas trpěli ste křivého papeže, proč tak ďúhý čas vieře křeséanské blúditi
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dopustili ste, poněvadž té věci byli ste rozumnými příčinami súdce a najvyšší
rozdielce postaveni? Proč takovú chtivostí nevěru židovskú milovali ste, je miluiíc
nad věrné Keséany, je také nad proroky páně povyšuje? Proč Vaše Jasnost učen;fm
pražské koleje studentóm a kněžím Neronovú ukrutností protivila se, neukazujíc
iim Vašie Jasnosti láskn neb některé ste jímali, jiné stínali, jiné topili, jiné hřebel.
ci jako hovada cídili, jiné bili ste kyji' Žádné jim jakožto přejasný otec Váš neukazuje
pomoci, ale kládami, okovy i všelik1fmi haněními je mnohokrát zahanbovali ste?
Najosviecenějšie knieže!Křebkými Vaše upřiemé svědomie bylo obdařeno radami,
když všecky kostd pražské zlúpiti chtěli ste, z ornátuov, alias ozdob, a svátostí!
Bojímť se zajisté, že Jasnost Vaše jakožto Nabochodonozor pro neslušnosti swchu
učiněné božie rány neujde a pro neustavičnost Vašie mysli. Z králuov naijasnější,
synu najjasnějšieho otce Vašeho Karla, kterak velmi zlým rozumu byli ste oble-
čeni zlatohlavem, když osviecené knieže a pána, pana Jošta, markrabí moravského,
a urozeného pana Bočka z Kunštát, jinak z Poděbrad v Vašem i Vašich klejtu zjí-
mali ste ohyzdně, pečetí Velebnosti Vašie a listuov Vašich i slov Vašich vieru zru.
šili ste! Na krráleé zajisté takové věci nepříslušejí, ale vypověděnie slov viery hodné.
Polryšený nad kniežata, slavný pane! Dětinskú zajisté radú Vaše Slavnost jest pře-
vrácena, že královswie české, drír'rrie časy štiepené, netbanlivě dopustili ste zkazi.
ti' s pány Vašimi a královswie šlechtici v smlúvu dobrotivú netbali ste do této
chvíle vjíti, s nimižto však všecky škody, všecky neslušnosti Vaše Slavnost najpo-
sléz musí přemoci. Neb Jasnost Vaše vtipně rač pohleděti na ty' kteréž sobě nové
zdělali ste priny, z kvasnic bláta vyzdvihli ste a na škodu biedy Vaší Jasnosti zdě.
lali ste. Nebo bude-li Vaše Jasnost déle jich rady požívati, zpravovánie těla i krá-
lovstvie budete moci býti zbaveď, neb darové a panovánie přitahují, jichžto libost
jim přestati neopúštie, alias nepřestává. Tak dadie Jasnosti Vašie záplatu iako
ďábel svému služebníku. Poněvadž zajisté bázeň božie poóátek múdrosti, z prsti
jakožto iiný člověk jste stvořeni a duše: odporné věci opuséte, kteréž tělo a vnitřnie-
ho člověka nakažují. Boha zajisté pravým srdcem miluite, zmužilostí královskú
dětinské věci zavtŽte, poněvadŽ drívno dětínské třevíce zedrali ste! Neb porozuměi
Vaše Jasnost, kterak znamenie lva jest rakovými obalené stupni, neb vienie větruov
věje odporně a protívně! Aby zajisté všecko brzo sebriínie zavřením věrn1ým zavře-
no bylo, s pány Vašimi jednotu smluv držte, rádce věrné, hodície i< radě, zvolte,
alias vybeřte, lotruov se varujte, spravedlnost vyzdvihněte, ustavičnost miluite'
světlo křesťanswa plamenn1ými učiňte hořeti stkvělostmi! Sami na se budúcně pa.
matujte, abyšte koruny svatého římského ciesařstvie, kteréž otec Váš velikými
dobyl iest úsilími, tak pevně drželi, aby z Vašich a Vašich bratří rukú v moc jiných
nepřišla. A v tom také rozmnoženie jasnosti, chvála, čest a veselé ode všech lidí
se okáže.

L alias jinak, neboli - 4-5 hubených a rozběžitýclz kusých a rozptýlených (exilia et
vaga) _ 8 hluk dav (cohortem) - 10 zřetedlnú rnúdrostí prozíravou moudrostí (perspicua
sagitate); zprazsorstinie vláda, řízení _ 14 nozsotné pdn9 pány s nedávno udělen1irn šlechtic-
k1im titulem (novellos dominos) _ 15 zjednal jesr uspořádal; zl soém poiddu zvláštním řádem
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- L7 choaati se Živiti se (enutriri) _ 2o má ošeteěnost já zpozďlý' pošetilý (stoliďtas) _ 25 .
o zazlěšeni drželi steve vleku jste udržovali (in suspenso) -26 hřixého papeže (antipapam) t. j.
vzdoropapeŽe avignonského v době velikého schismatu západního, od r. 1378 (počínaje Kli-
mentem vII.) _ 27-28 najoyšši rozd,ielce nejvyššl rozhodčí (supremus arbiter) - 28 neaěru
židooskú nevěrné, nevěřící židy _ 34 křehklmi nevážnými' věrolomnými (fragilibus) - 36
Nabuchodonozor II. (605až 562 př. n. l.) jeden z nejslavněiších babylonských králů, kteý
je v bibli líčen jako násilník potrestaný za to šllenswím; o jeho pokoření srov. Dan. 4,30
_ 40 o klejtu kdý měl glejt, t. j. ochranný průvod _ 43 Vaše Slaznost jest přezsrdcena Yaše
Výsost jest svedena (perversa) _ 44 štiepené pěstované (plantatum) _ 47 tltipně s důvtipem
(imaginative) _ 5L zdplata plat, odměna (solarium) _ 55 dětinské třeaice dětské střevíce
- 56 rakozsými obalené stupni dos|ovný překlad z lat.: cancri involutum graďbus' obklopeno
raky _ 60 sthoělostmi nádherami (splendoribus)

CESTOPIS T.  ZV.  MANDEVILLUV

Česhý překlad tohoto nejoblíbenějšího středověkého cestopisu vznikl kolem roku
1400 v okolí krále Václava IV. prací dvořana Vavřince z Březové, lrterý pro dvorské pro.
středí složil také srrríř a světovou kroniku. Vavřinec překládal z německého zpracování
metského kanovníka otty von Diemeringen' ieŽ bylo přeloženo z francouzského origi-
nálu s přihlédnutím k překladu do latiny.

Mandevillův cestopis 'e typické středověké v5pravování, blížící se svou fantastičností
popisům cizích krajin a iejich obyvatel, jaké známe ze soudobé rytířské epiky. Konvenční
rytiřské literatuře se blíží i vloženými episodami a ústřer{ní postavou anglického ry-
tíře Johna Mandevilla, který je v díle označován za autora. Mandeville prý odejel z vlasti
roku 1322' procestoval Evropu, severní Afriku a velikou část Asie, navštívil několikrát
Palestinu, sloužil vojensky sultánu egyptskému a velikému chánu mongolskému; ve sku-
tečnosti je vypravování opsáno z nejrozmanitějších pramenů nebo je dílem čiré fantasie.

Za skutečného autora originálu býval pokládánlutyšský lékař Jean deBourgoigne,
spíše se však zdá, že jím byl lutyšský klerik tean d'outremeuse (ďíve zvaný též des Prez),
úředník při biskupském dvoře (|338až ltt0O).Dílo se přes svou fantastiěnost a neprav-
děpodobnost, nebo spíše právě Pro ni, líbilo; hovělo tehdejšímu ivkusu (líčení nádhery
a bohatswí cizích krajin' vojenských úspěchů a pod.), bylo čteno po celá staletí a stalo se
i živou knihou četby lidové.

DVADcÁTÝ RoZDIEL

praví o iedné potvoře, ienž mí zpósobu člověčí aŽ do pasa'

a  spodek jes t  kozí

V eiipské púšti jest mnoho svadch pústenníkóv a braďí, ienž mnoho věcí
ďwých často vídají. Nebo bieše před iednoho přišla divrrrá potvora iako člověk
s velik;fma ostrýma rohoma, kteréžto na své hlavě mějieše, a bieše podobna k člo.
věku od wchu až do pupka, a zdolu mějieše kozí zpósobu. A když ji zaklína boží
pústenník boží mocí, aby jemu pověděla, co iest' tehda ona odpovědě a vece,
že by bylo smrtecll'.'é swořenie jako i on, a prosieše toho pústenníka, aby za ni
buoha prosil toho, jenž, ie s nebe sstúpil a v tělo panny se vsadil a tiem vykúpil
vešken lidský národ; a inhed zmizela před ním. A potom té potvory tělo bylo nale.
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zeno a ještě maií v Alexandří tu hlavu i s rohy, a jáé sem ji viděla byla mi ukrázána.
A to rozprávěno od ctných kniežat, že se jest tak stalo.

Nadpis: rozdiel oddíl, kapitolai zpósoba podoba, vzhled _ | ejipský eg1ptský _ 5 boží
pústenník sv. Antonín' o jehoŽ setkání s faunem vypravují legendy _ 7 zlsadil se vtělil se

ŠEDEsÁTÝ e  psvÁTÝ RozDIEL

praví  o  t ro jí  Indí  a  kde se  k ř išta l  rodí ,  o  modrých l idech
a o ohni př ie l iš horkém a ostrově, o skále magnetové'

o  l vovém ost rově  a  p řeve l i kých myšech

Z múřenínské země přijedú do Indie skrze rozličné veliké země a hory. A Indie
země jest na tré rozdělena: prvá slóve Veliká, a ta má přieliš veliké horko v sobě;
druhá slóve Střiedmá' a ta nenie velmi horká, třetie slóve Menšie' a ta jest velmi
studená, že v ní voda v křištal se zsťyďá a v kámen. A to jsú ti křištalové, kteréžto
sem přinášeií' a chtie tomu mnozí, že v těch Kištalech rostú diamantové, kteřížto
čísti jsú oleiné barvy a jsú tak twdi, že se s prací připravují a puleruií.

V Indí iest mnoho rozličných království a zemi a zvláštnie obyčejové a vášně
a lidé a zúeřata a ptáci dvorní. A slóveé Indie od iedné vuody,iežto slóve Indus
a skrze ni teče, a lidé vedlé té vuody byďéce sú moďí a škaredí, jako by měli
žlútennici. Také nalézají v té vuodě mnobý úhoř' jenž jest delí nežli třidceti noh
člověčích. V Indí a okolo nie jest na pět tisícóv ostrovóv v moři, v nichžto v každém

iest jiné právo a jiný obyčei a v každém jest iedna celá země lidmi osazena a městnri
a twzmi. Protož v Indí iest bez čísla mnoho twdých hradóv a měst a tak mnoho
lidí. Ale ti jístě jsú rlám nezniimi pro dvoií příčinu: naiprvé' Že nikda nevyjieŽ-
dějí z své země; neb kamŽ by koli přijeli' tu by iim hóře bylo' protoŽ ostávají rádi
v své zemi. Druhá příčina: neb kto z těchto zemí chce jich doiíti' ten musí skrze
mnoho nebezpečných zemí jia' že řiedko kto móŽ tak snadně projíti' neb na cestě
netoliko nalezneš nevěřící lid' ale i mordéře i zhúbce lidské a žiŽaly iedovaté azvie-
řata hrozná a uzké próchody skrze veliké hory v moři i na zemi, v ďchžto mnoho
lodí zahyne i liď.

V Inď iest ieden ostrov' jenŽ slóve Armos, do něhožto někteří kupci z Benátek
nebo z Janova anebo z Marsilie přicházejí. Ten jest tak horký' že ve dne lidé se
až do smrti slunečným horkem upalují. Protož musie se u vodě pohřížeti' jinak
by horka nemohli strpěti. Také tu lidé jsú nemocni a mužie všickni zdolu isú po-
rušeni, takže iim horkem třeva vycházeií. A v té zemi nesmějí Železa trpěti přibi-
tého ani kowy, neb v té zemi jest mnoho skalé magnetového kamenie; a protož'
když by které železo takové bylo na lodí, to skalé svú mocí přitáhlo by je bezděky
k sobě, a tak by lidé i lodie byli ztraceni.

od toho ostrova připlynú k jednomu ostrovu' ješto slóve Chana, a to jest
dobrá země od vína a od iiného ovoce. A byl jest dřéve veliký ostrov a veliké v něm
kupečswie, a|e jIŽ moře jeho uplavilo a podrylo veliký diel a umenšilo té země.
A někdy ten ostrov byl jest královswie také veliké a mocné, že smělo s Velikým
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:m ii viděl a byla mi uldána.

ď-lejipský eg:yptský _5 boži
Í legendy - 7 asadil se wělil se
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ocné, že smělo s VelikÝm

Alexandrem bojovati. A tu jest mnoho lvóv a myši tu také veliké isú, jako zde
někteří psi a lapajíť je s věžníky. A nynieé držie ten ostlov pohané, neb isú ieho

:s dobyli na křeséanech

7 z múřenínské země z Ethiopie (v Africe); přijedú přijede se_3 Střieúná prostřední -
4 zstydd se stydne _ 6 čisti jsú olejné baroy neobsahují olejovou barrnr; s prací s námahou;
puleruji se čistí se _ 7 zlcišně v|astnosti _ 8 ptdci daorni podivnl - L0 deli třidceti noh de|ší než
30 stop (asi 9 m) _ 18 žižaly jedotlaté hmyz jedovaťý _ 21 Annos ormuz (Hormuz),
přÍstav v zálivu Perském _ 22 Marsilie Marseille _ 25 třez;a střeva; nesmějí neodvažují
se - 29 připlynú připluií; Chana Tala (na ostrově Salsetta) na sev. od Bombaje, kdysi
střeďsko obchodu - 3t kupečstaee obchod _ 32 smělo odvaŽovalo se _ 32-33 s Velikým

' Alexandrem Alexander Veliký; makedonský |rcál (356-323 př. n. l.) _ 34 oěžník domácí pes

MARKO  POLO ,  M I L ION

Benátský kupec Marko Polo (narozen asi 1254, zemřel 1324) naďktoval své paměti
z cest asi l |298' kdy byl zajat za válečného nepřátelství mezi Benátshými a tanovskými,
svému spoluvězni Rustichellovi de Pisa v ianovském vězení. Ten upravil jeho diktát
do lidové franštiny a dílo kolovalo pod rozmanitýminázvy, v Italii nejčastěii iako Milione.
Později bylo přeloženo do latiny dominikánem Francesco Pipino (připomínaným v le-
techl2?2-|32l) a z této latinské úpravy byl pořízen na počátku 15. stoleti překlad český.

Marko Polo pobyl na cestách v letech l27|-L295 se sv'ým otcem a strýcem, kteří se
vypravili s lrsty nově zvoleného papeže Řehoře X. k chánu Kublajovi. RoŘu 1271 vyieii
z Akky v Palestině a pak se ubírali přes Armenii poďe Tigridu k Perskému zrílivu a dále
přes lrán, Pamir, Východní'Turkestan a jižní část mongolské pouště do Kublajova sídla
Kambaleku (jak se mongolsky nazýva| Peking); tam došli na jaře 1275. Marko si získal
u chána velikou oblibu, by-l od něho posílén na daleké cesty a zastával po tři léta úřad
správce v provincii Jang-Cu ve střední Cíně. Na zpáteční cestu se Polové vyprar'ili
\ |290 jako pruvodci Kublajovy dcery k iejímu snoubenci do Persie. Prošli východní
Cínou a pluli přes Sumatru a Ceylon do ormuzu v Perském zrílivu; pak se dostali zá-
padním Iránem do Trapezunťu a přes Cařihrad do Benátek.

Své vypravování pojal Polo s hleďska obchodníka, kteý se dívá otevřenýma očima
a kterého zajimá nejen to, co země produkuje a kupuie, ale i způsob života, vzdělání
a náboženství jejích obyvatel. Když se však toto dílo, napsané měšéanem pro městské
publikum' dostalo do jiného, feudálrúho plostředí' které neoceňovalo jeho reálné rys5
nýbrŽ jen fantastičnost a stavělo je do stejné linie s cestopisem Mandevillovým, v němž
se fantastické prvky uplatňovaly v daleko větší míře, došlo pro svou sďízlivost menší
obliby.

KTERAK MARKUS '  sYN PANA MIKULÁŠE,
RosTL  V  M ILoST I  PŘED  KRÁLEM

A tak Marek v krátkém času nauči se obyčejóv a mravuov atarských i také řeči
čtyř jazykuov rozličných, takže v každém z nich psáti uměl i čísti. I chtieše král
shledati jeho opatrnost, i poslal jej pro jednu pilnú věc královswie svého do daleké
vlasti, do nížto přes čtyřie měsiece přijíti nemohl. Tehdy on velmi opatrně se měl
v těch věcích, že to král, což iest jeclnal, vzácně přijal. A kterak libost jmějieše
slyšeti noviny, mrar,y a obyčeje fidské i položení rozličných zemí, a tak Marek, kudyž
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kolivěk jďeše, velmi se snažně dáváše v takové novinn aby se jich naučil a aby skrze
to mohl se královy libosti slíbiti. Pro něž let sedmnáste, vnichžto bieše čeleďnem
královém, tak jemu vzácenbyl,že jej ustavičně po velikých svychvěcí jednríní posie.
láše. A proto tento jeho dóvod jest, proč dřieveřečený pan Marek tak se naučil
navzchodslunečních krajin novin, kteréžto potom dále pilnějšie popsány budú.

L-2 řeči ět9ř jazyhuov nejsplše písmu a řeči mongolské (lamsko.tibetské), arabské, čínské
a ujgurské (turecké) _ 3 shledati jeho opatrnosr vyzkoušeti jeho obezřetnost, rozváŽnost -
3-4 do daleké alasti země Karajam (nyní jihočínská provincie Jůn-nan) _ 4 přes čtyřie mě.
siece v originále i u Pipina se mluví o šesti měsících cesty - 5-6 libost jmějieše slyšeti rlád
slyšel - 7 oelmi se snažně dritldše v takoaé noainy snaŽil se dověděti takové noviny - 8
slíbiti se zalíbiti sei pro něž a proto; čeledín dvořan; zďe zkráceno podle úpravy Pi.
pinorry _ lL naa zchodsluneční východní; pilněj šie podrobněji, pečlivěji

O VLASTI  ARDANDAM

A když již odejde od tej vlasti Karajam za pét rlní cg5ty' naide iednu vlast
iménem Ardandam, jenž podrobena jest velikému kám, v niež město naijmenovi.
tějšie slóve Bukiam. V tei vlasti miesto rázu peněžného dávají zlata váhu, iešto
slóve uncia nebo sagium; ťu unci z|ata dánají neb vyměniji a pét uncí střiebra,
neb nemóž nalézti v tej vlasti střiebra za mnoho mil. A protož tu sjiežděií se kupci,
ješto od nichvyměňuji zIato za střiebro a mnoho ziskují. Také těmi porcelany trh
dějí, jakož přinosie z Indie. Rýžóv a masa vŽivaj1najviec, pití dobré děIají z týžóv
a z jiného vonného kořenie. Mužie i ženy v tej vlasti přikrývají sobě zuby své z|atémi
plechn jenž jsú tak zpósobeny, že se zubóm velmi dobře přihodie. Mužie všickni
v tej vlasti rytieřščí a zpanošilí jsú, s uoděním jedno a s rytieřskú věcí se obchodiece
a s lovy zvieřecími a ptačími. A ženy iejich všeckno hospodářstvie zpravují, a mají
sluhy zakúpené, ješto sú jim v službu podrobeni.

V tej vlasti ten obyčej jest, aby žena, když porodí, poloha svého, čímž naj-
spieše muož, odbyla a hospodriřswie hlédala. Ale muž jejie, ten se musí miesto
nie položiti v lože a čtyřidceti dní ležeti a o ďetěti práci mieti, a rrrríti o dietěti
ŽáLdÍéi práce nemá, jedno že jemu pokrm ďá, a to kdý syn jest neb pacholík. A za-
tiem, doňovadž tak muž leŽí, přátelé její jej navščevují jako šestinedělnici a pravie,
tak Že to proto mužie činie' neb žena' kdyŽ dceru nese a poroď, ďuhý čas a těžce
jest pracovala. Protož podobno b;ý.ti súdie' aby také čtyřidcet dní bez péče synovy
jsúce, odpočinula. Než přesto ona vždy mužovi, doňovadž tu leží, jieďo k loži
nese.

V tej vlasti moď nenie jiných' jedno že každá čeleďtěm se moďé, od kohož se
kto porodil, to iest starostám svým. V lesiechvelikých byďé' kdežto jsú horyveliké
a lesové. Těch hor lidé jiné netríhnú se z jiných vlastí, neb by tam Žívi byti nemohli
cizé lidé pro zlé povětřie nečisté. Písma a listuov nemají, než úmluvy své a zavá-
za''ie o ďuhy jeden s druhém na wubiech mají, tak Že učiniece vrub, i rozščepie
napoly i chová jeden jednéi polovice a druhý druhéi' tak že potom složiece v hroma.
du' přidá se jeden k druhému na najmenšiem vrúbku.
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V tejto zemici a ve dvú dřieve jmenovaných, to jest v Kajdu a v Karaiam,
lékařóv nenie, neŽ když kto z nich uemocen jest' přátelé jeho svolají čaroděníci,
jenž modly následují' a ten nemocný jim svú nemoc vypraví. Tehdy ti čaroděníci
nastro|ie tanec veliký a hudbu i piščbu zjedmji, a tak svým bohóm ke čsti rozlič-
né piesně wořie. A to tak dlúho činie, aŽ některého z těch tanečníkuov ďábel po-
sedne. A tak pak inhed tance nechajíce běŽie k tomu, kteréhož ďábel posedl,
a budú jeho tázati, proč by onenno nemocen byl, a co by měli činiti, aby onen
zdráv byl. Tehdy ďábelz toho obklíčeného bude odpovídati a řka, že onen proto
nemocen jest, že toho neb onoho boha rozhněval. A tak ti čaroděníci prosie toho
boha, aby onomu nemocnému jeho vinu odpustil, slibujíce, že ten jemu bude svú
vlastní krev obětovati. A znamerrrá-li ďábel po kterém znamení jeho nemoci, že
ten nemocný nemóž žív ostati, tehdy die: ,,Tak jest ten nemocnýboha toho velmi
rozhněval, žeť tú obětí ukrotiti jeho nemóžem... Pakli zlamená, že móŽ žív ostati,
tehdy ďe: ,,Musieé toliko a toliko škopcóv zabiti, ješto mají černé hlavy, a iemu
obětovati, a takého pití nadělati' a totiko čaroděníkóv sobě svolati, a pro ně vše-
cky věčší oběti obětovati, a také se ten buoh nad ním smiluje... Tehdy přátelé
toho nemocného to vše učrnie, což ďábel rozkáza|, zabijice škopy, krev jeiich
k nebi vrhú. A sendúce se čaroděníci s svými ženami' zasvietie mnoho svěc
a vešken duom zkadie, a dým z dřievie vonného aloe udělají a maso obařivše, tu
vodu v povětřie lejí, a diel také toho pitie' ješto uděláno z rozličného vonného
kořenie. A opět se ujmúce v tanec' skákají' zpíevajíce na čest tej modle. Potom
opět otáží toho zběsilého, již-li jest tomu bohu dosti učiněno; káže-li co viece,
opět učinie' cožkáže. A kdyžť die: jižé jest dosti učiněno, tehdy ti čaroděníci, po-
sadiec se za stuol, jedie to maso obětované s velikém veselím, a pijí to pitie mod.
lám obětované. A dokonajíce oběd, berú se domuov a zdaÍi-lt buoh, že nemoc.
ný ten zdráv bude, tehdy tito ději,žejej jest ta moďa uzdravila. A tak tu chyt-
rostí zklamáni bývaií dáblem oslepení.

Nadpis. Ardandam správně Zar-dandan (,'Z|até zuby..), záp. část nynější provincie
Jůn-nan (v Milionu Karajam) - L Karajam v. výše 3-4 _ 2 k zselikému kám cbinl; najjme-
novitější nejqiznačnějš1 _ 3 Bukiam Vociam asi Jung-čchang, nyď Pao-Šan v provincii

Jún-nan; miesto rtizu peněžného místo ražených peněz - 4 uncia nebo sagiumvrtce (1/,, iibry)
- 6 těmi porcelany srov. na jiném místě: ale miesto rázu (t. j. ražených peněz) užívají toho
kameníčka,,porcelánóv..,totiž mušliček, vl. ,,prasátek.. (angl. cowries); - 6-7 trh ději obcho-
dují, plaú _ 7pití z rýžóapřipravuje se zrýže alkoholickýmkvašením a přimíchává se do něho
moučka z mandlí, vonných bylin' sušeného ovoce apod. -9 dobře se přihodie dobře přiléhají -

Lo rytieřščí a zpan;ošilí... rytieřskú oěcl se obchodiece bojovď a vojenšt'í... zab1ivající se
zbraněmi a vojnou _ 13 poloh ležení v šestinedělt _ L4-L5 ale muž... se musí,... položiti o lože
mužské šestinedělí, zr;;ámé pod franc. jménem couvaste (obyčej rozšířený nejvíce v JiŽní
Americe a v Ewopě dosud u Basků) - t9 podobno býti súf,,ie pokládají za slušné; bez péěe
synovy bez péče o syna _ 20 doňoaadž dokud _ 22 čeleď rodina - 23 starosty roďče' před-
kové _ 24 těch hor... nettihnú se do těch hor nepřicházejÍ (nestěhují se) jiní |:.dé _ 25 poaět-
řie vzďuch _ 27-28 poton složiece . . .na najmmšiem orúbku originál praví zřetelrrě, Že při spla-
cení dluhu dostane ďuŽník od věřitele druhou polovici úpisu; nesrozumitebrost českého pře-
kladu je zaviněna podivnou stylisací Pipinovou _ 29 zemice zeměi Kajdu kraiina Kien-čang

\---
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v jiŽní části S'-čchuanu - 30 čaroděnici (1. pl. místo 4. pl.) čaroděiníkv - 3L oypraú vypovl _

32 piščba dechové nástroje - 35 onenno onen - 36 obkličený zajatý (ďáblem)' posedlý _

39 znamenti-li pozná-li, zjistí-li - 4L ukrotiti zkrotiti, uklidniti _ 42,45 škopec, šĚop skopec -

46 orhú vrhnou, nechají téci; sendúce se sešedše sq zasaietie rozsvítl _ 47 zkadie kaďdlem
vykouří; obařioše uvařivše _ 48 ?ouětřie vzduch _ 49 ujmúce se a tanec davše se do tance
_ 50 zběsilý posedlý běsem, ďáblem _ 53 zdaři-li dá.li úspěch - 54 chytrost lest, chytrácM
- 55 zklamáni oklamátri

O OSTROVU  ST I LAM

Potom kdyŽ vyndeš od ostÍovu Angaman, přes tisíc mil proti galbinu' najdeš
ostrov Stilam řečenei'jenž jest jeden z naivěčšiech ostrovóv, což iich v světě jest,
neb má v okršli mil dva tisíc a čtyřidcet. ostrov ten kÍále má velmi bohatého,
ienž žádnému v daň podroben nenie; lidé toho ostrovu modlosluhy jsú a všickni
názi chodie, mužie i Ženy, ale kaŽdý.z nich místo hanebné sobě rúchú zakrýe.
obilé žádného nemají kromě ýžóv; masem' rýži a mlékem žívi jsú. Množswie
mají některakého semene sosimam, z něhož olei dělaií. Také ty iisté bryce mají
lepšie, neŽ kde v světě, a ty tu Íostú. víno také z ďievie maií, o němž praveno jest
v královswí Samara. V tom ostrovu Stilam na|ézaji kamenie drahé, jenž slovú ru-
bínové, a těch v jiných vlastech nenaide. lVÍnoho také zafíróv, topazóv' ametystóv
tu jest i rrnoho jiného drahého kamenie. Králtoho ostÍow krašší rubín má, jako
jej kto vídal ve všem světě, iest tlúšěi na pied a šíři na loket. Jest světlý převelmi
a beze všie poškwnn takže se zdá,by oheň horúcí byl. Veliký kám Kublaj posly
své slal k němu a pÍose, aby jemu ten lcámen dal, a chtěl-li iemu tak oddati,
že by suálo za dobré město. A on jemu odpověděl a řka: protože jest byl kámen jeho
předkuov, nechce jeho nikdy žádnému dáti. v tom ostrovu lidé nejsú váleční
ani branní, ale velmi neudatní. A když s kým válku mají, volají žoldnéře z jiných
krajin a zvlášče Saracény.

Nadpis: Stilam Cej|on - L Angaman souostroví Andamany; proti garbinu na jihozápad
(garb in j ihozápadrúvÍtr ) -3vokrš l i vobvodu_5mužie iženyvor ig iná , lumuži ,ďene
ženy _ 7 semene sosimarn semene sesamového; bryce (v lat. originále berci, berzi; u Pipina
birci): s tímto slovem si nevěděli rady ani starší vydavatelé a překladatelé; je to pryzila,
barevné n. sapanové ďevo (ital' verzino) - 8 oíno z dřiezlie... zl králoastzlí Samara v kapitole
o Sumatře lÍčí Marco Polo dobývání vÍna z gomutu cukrodárného (arenga saccharifera Labill.)
_ |2 jako jej kto aídal nežli kdo kdy viděl - |4 a chtěl-li jemu tak oddati v originále: že by
chtěl rubín koupiti, a chce-li mu jei král dáa, Že by jei zaplatil cenou jednoho města; stopy
tohoto znění jsou v českém překladě asi ve smyslu: chtěl-li by mu iei dáti' odplatil by se
takovou cenou' Že by stála za dobré město (Pipinův text je zkrácen do nepřesnosti) _ 18
Saracérry Mohamedríny
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P o z n á m k y  e d i č n í

Př ibík Pulkava z Radenína, I(ronika krá lů českých

Staročeský překlad Pulkavovy kroniky je zachován v četných rkpech (uvedeny ve FRB V,
xIII-Xx, kde isou vypočteny i rkpy latinského originá{u a německého přckladu). Zde
vycházíme z rkpu Rajhradského, dříve Cerronského Hg 22a (R)' ďe jen poďe vydání Ge-
bauerova ve FRB v' 1893, str. 2LÍ-2L2i 220-222: 245-246' protože rkp sám je t. č.
nezvěstný. K revisi textu bylo užito mladšího rkpu Stát. archil'u v Brně R IV 17 (dříve
Štokholmský - Šr), jehoŽ text je, kromě jevů hláskových, většinou shodný s rkpem
Rajhradským. Úvod (ř. |.34) je ve shodě s vydáním Gebauerovým vzat z rkpu Biskupské
knihovny litoměřické (nyní v Kraj. archivu v LitoměřicÍch _ Lit). Mezera vzniklá v R vyříz-
nutím obrázku doplrrěna Gebauerem podle rkpu lobkovického (č. 31l), nyní NUK xxIII
F 2(L). Literatufa uvedena u Jakubce, Dějiny I, str. 193. _Jotace zachována a upravována
v dlouhých slabikách a v krátkých po sykavkách a po ř.

-  Úvod

7 pilností] plností Geb - 40 nakázaným] nakazanym R, L' Lit; doleji: nakaželým
R 6b (Geb), nakazanym Šr _ 67 neznamenité .L] neznamene R (Geb) _ 69-77 poďé. . . . právě}
o R mezera po ayříznutí obrázku; text azat z L (Geb)

-  Počá tky  k ř e sťans tvÍ

17 tepruv] tepru Geó; tepruw Št _ 55 ragusinenském] raguninenském Geó, mgunr
nefkem R - 6l promrhal] promerhal Geó

-  Čty ř i d cě t i  d ruhá  kap i t o l a

37 i s zeměmi,! i doplněno pod|.e Št _ 39 stwzením] stverzením Geó

Vlastní životopis  Kar la IV.

otištěno podle nejstaršího rkpu dříve Štokholmského nyní uloŽeného ve Stát. archivu
v Brně R IV 17, stt. 335-339' 355-358' obsahujícího první recensi stč. překladu. Vydal
J. Emler, Spisové císaře Karla IV., Památky Iv, 1878, str. 9.12, 27-29. Latinské 

'zněď

vlastního Životopisu Karlova, druhá recense stč. překladu a překlad německý isou otištěny
ve FRB III, 323.417. Nejnověji přeložil do češtiny lat. text J. Pavel, Vlastní životopis
Karla IV., 19462 (se studí V. Chaloupeckého). _ Jotace zachovávána a upravována jen v ďou.
hých slabikách.

-  Kap i t o l a  3

Nadpis: franského] ffanfkeo - 5 úfali] vffali, speretis (vzali Em|et) - 19 Karla] krale,
Karoli - 20 Karlovi] kralowi, regi _ 36 u Francii] v ffranczi - 48 tstě] cztie, ctě Emler _ 50
fiskanenský] SyftanenfkR Systanenský Emler (Feskanenský pozn.), fiskanenský FRB'
Fiscanensis - 51 Limovicenský] limoczinenfkn Simocinenský Emler (Lemovicenský2oaa.)'
lemovického pokolenie FRB' Limovicensis_ 52 |éto prvé] léta prvého Ernler- 55 biech]
běcll^ Emler

-  Návrat  do Čech

5 Blance] Blanci - 6 u Francii] v franczi - 10 fransky, vlasky i lampartsky rÉp] fransky
[čili] vlasky i lampartsky Emler' Ga||tcum, Lombardicum, Teutunicum et Latinum - 15

nfíróv, topazóv' ametystóv
'tovu kašší rubín má, jako

n loket' Jest světlý převelmi
l. veliký kám Kublaj posly
chtěl.li jemu tak oddati,

: protoŽe iest byl kámen jeho
ostrovu lidé nejsú váleční
jí' volají žoldnéře z jiných

I
yy1; proti garbinu na jihozápad
l ženy v originálu muži, ale ne
psnae berci, berzi; u pipina

f a překladatelé; je to pryzila'
l! hrdloostai Samara v kapitole
po (arenga saccharifera Labill.)
|..tah oddati v originále: že by
fil cenou jednoho města; stopy
p0y mu jej dáti, odplatil by se
[zkrácen do nepřesnosti) - 18
3 -
t
ř
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nepřijel] nepřišel Emler-25 markrabí]'markabi-29 Pieska] piefeka' Pieseka Emler_36
lepšiece rÉp] lepšiece Ue\ Emler

Dvě zprávy o Vác lavu IV.

obě listiny otištěny poďe rkpu Kap. PraŽ. G 19, fol. L22b-L25a; v českém znění
dosud nebyly vydány. Latinské znění, dochované v témže rukopise (fol. 121b-122b)' otiskl
Fr. Palacký, Formelbůcher, str.'97-99, č. 104 a stf. 102-103, č. r10. -Jotace zachovávána
a upravována jen v ďouhých slabikách.

-  Zptáva o prvním zajet i  krá le Vác lava IV.

8 rozsévači] rofewaczi (bylo by nožno číst též wfewaczi' ale teni jinak doloženo) - l0
upřiemé] nevprzieme - 18 k králově] kralowie _ 48 za] chybí a rkp - 58 žádným] zadnych -

68 dávajícím] dawagiczych - 75 shromazdiv] |romazdiw - 84 s tiem] s ftiem

-  S t ížný  l i s t  panské jedno ty

27 rozumnými] rozumni _ 30 Neronovú] nerownu (podle lat, neronitate) _ 47 vtipně]
wtrpnie (podle lat. imaginatíve)

Cestopis  t .  zv.  Mandevi l lův

Je zachováno 7 rkpů z 15. století; text náš otištěn podle Mus. II c 10, fol. l69a; 193b-
194b. Paleograficky vydal Fr. Šimek, Cestopis t. zv. Mandevilla, Praha 1911, Sbírka pra-
menů I, 1. 9. Tam i popis zachovaných rukopisů a textové varianty. V přepise s opravami
poďe ost. rukopisů vydal téŽ Fr. Šimek, Cestopis t. ř. Mandevilla, Světová knihovna č.
99L-993 (.Suěr). Světová literatura uvedena ve spise Mandeville's Travels, translated from
tbe French of Jean d'Outremeuse, Vol. I. Text, II. Introduction and Notes, London 1919,
L923. - Jotace zachovávána a upravována jen v dlouhých slabikách.

_  Šedesá tý  a  devá tý  rozd i e l
' 4 a v kámen] v kámen Soát _ 14 jístě) gjfte rkp, jisti lidé Soět (zbytečrtě) - 17 snadně pro.
jíti] fnadnye przigiti (sic) rkp, šéastně projíti Soár (chybně) _ 27 na lodí] na |odye rkp

Marko Polo,  Mi l ion

Otištěno podle jediného rkpu čes. překladu Mus. III E 42, fo|. 8b-9a; 81a-83a;
107b-108a. Paleograficky vydal spolu s lat. rukopisem, nyní neapolským, J. Prášek, Marka
Pavlova z Benátek Million, Praha 1902, Sbírka pramenů |' 1, 3 (Pr). V přepise vydali Q. Ho-
dura a B. Horák, Marco Polo, Milion (Památky 8)' Praha L95o (Hod). Tam i starší literatura.
Nověiší studie o Marku Polovi a eďce Milionu zazlamelává M. Mattušová v ČMF 39,
1957, 55-57 .

'. Ve shodě s přepisem Hodurov'ým isou v textu ponechány jen možné ďalektismy
(králozlém,zlatémi, cizé lidé a j.)' ač i zde může jít ien o grafitr<u (l psáno ,,zwatnou.. analogií
místo,). Rukopisné tvafy s nadměrnou iotací byly opraveny (3. p(. ddz.lají m. d&lajie; 3. sg.
leží m, ležie; 6. sg, a králaustlsí m. o krdloastoie)._ Jotace zachovávána a upravována jen
v ďouhých slabikách.

-  K t e r a k  M a r k u s  . . .

1 mravuov podle ost. přípaih1| Írfawuw rÉp 6lidské] lidfkeo rÉp

628

-  O  v l a s t i  A rdanda

I Karaiaml Karal
oietirkp_9zpósobeny
Hod) ze Pr - 43 Prt:.) 1
50 káže-li Pr, Hodf kaz

-  O  os t rovu  S t i l am

I Angaman r&Pl I
- 5 rúchú] ruku r&p, rr
- 12 kto] aYnechdno u
Hod) ltarczemi rkP' f t

--



rkal piefeka, pieseka Emler _ 36

.o|' |22b-|25a; v českém znění
:ukopise (fol. t2lb-122b), otiskl
)3, č. ll0. - Jotace zachovávána

,,i5 ale není jinak doloženo) - 10
í.a r|P _ 58 žádným] zadnych -
i 4 s t i em l s f t i em

ldle lat. neronitate) _ 4? vtipně]

-  O  v l a s t i  A r d andam

l. Karajam] Karayam rkp'Hod- 6 porcelanyřlod]porcellamijrkp,porce||anis-7pití]
pieti rkp _ 9 zpósobeny ř/od] zpofobem rkp _ 29 Karajam Hod)kazayam rkp' Pr - 4I žet rkp'
Hod) ze Pr _ 43 pití] pieti rkp; pro ně rkpf pro nie (tiem) Pr _ 47 a|oe Hod] a|e rkp' Pr _

50 káže.li Pr, Hod)kaze rkp - 52 pijl to pitie] pigie to pietie rkp, Pr, pitie to p1ji Hod

-  O  o s t r o vu  S t i l am

1 Angaman r&p] Anganam Hod- 2,9 Stilam rŘp] Stilan Hod _ 2 jeďel) t.rynechdno u Pr
_ 5 rúchú] ruku rĚp, nlku Hod, opisot'lačskti chyba - 7 sosirnam] Sofyrnarn rĚp, Soffyman Pr
_ 12 kto] vynechtino u Pr _ 14 chtěl-li] chtielty rkp, clttěL-líby doplňuje Hod - |B Saracény
Hodl {tarczemi rkp, I tarczemi (!) Pr; Saracenos

e Mus. II C 10, fol. l69a; t93b_
levilla, Praha l91l, Sbírka ora-
|varianty. V přepise s opravami
landevilla, Světová knihovna č.
lville's Travels, translated from

F:l Td Nores, London 1919,
bbikách.

ět(zbytečně)_ 17 snadně pro-
na loď] na |odye rkp

i E M, fol, 8b-9a; 8la_83a;
neapolským, J. Prášek, Marka
(Pr), V přepise lryaať Q. Ho-
(řIod). Tam i starší literitura.
M. Mattušová v Čtvtp a%

tány jen možné dialektismy
(e psano ,,zvratnou.. analogií

pI, dtiaají m' daaajie; z. íe.
a upravována jen
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LATINSKÁ PRÓZA HIsToRICKÁ A CESToPIsNÁ

KRoNIKA  FRANTIŠKA PRAŽsKÉHo

Kronikář František se narodil kolem roku 1290; vzdě|ánt nabyl v Praze nebo na Vy-
šehradě. R. 1323 byl v fumě, patrně na studiích. Později se stal kaplanem biskupa Jana IÝ.
zDražic. Zemře|_ poďe neověřeného tvrzeni_l 1362.

R. 1341 začal psát latinsky na žádost biskupa Jana IV. kroniku o třech knihách; své
vypravování laváza| na děiepisné zázlamy, které byly při pražském kostele až do r. |282
(potud sahali pokračovatelé Kosmovi). Základem mu byla kronika Zbraslavská (v. zde
su. 238n)' kterou obměňoval a krátil; veďe toho vžil zpráv Letopisů českých, Příběhů
krále Přemysla otakara II. a kroniky Dalimilovy. V ieho kronice isou uěkteré samostatné
a velrni cenné přídavky, zejméla třetí kniha' probíraiící |éta 1333-L353, přináší hojně
zpráv úplně nových.

Známe dvě recense kroniky. První zpracováni (začaté r. l34I a skončené následu-
jícího roku) věnoval František svému příznivci biskupu Janovi IV. Později, asi v letech
l353-L354, kroniku přepracoval a věnoval ji císařiKarlu IV. Toho však nemohla uspo.
kojit zvláště pro četné útoky na jeho otce Jana Lucemburského. Proto bylo později uloženo
Benešovi z Veitmile, aby ji přepracoval ''podle úmyslu pana císaře(..

Naše ukázky se týkaií života a působení biskupa Jana IV. zDražic.

JAK BYL PAN JAN Iv . ,  PRAŽSKÝ BISKUP DVACÁTÝ SEDMÝ,

zVoLEN  Z / r  B ISKUPA  A  PoSVĚCEN

Cenu věcem dodává jejich vzácnost; pročež není v církvi boží nic cennějšího
a nic Žádoucnějšího nad dobrého a uŽitečného pastyře a biskupa, který jako anděl
boží osvěcující' očišéující a dowšující vede své poddané na cestu věčné spásy,
staraje se o ně a rozhoduje v tom' co se přímo týká duše i těla. A o takovém se
rozumějí ona slova evangelia: ''Věrný služebník a rozumný, kterého ustarrovilPán
nad svou čeledí... Z úradku tedy božské milosti ctihodný otec' pan Jan IV., praž-
ský biskup dvacáqý sedmý, Syn pana Řehoře z Dtažic, za v|ády nejjasněišího kní.
žete, pana Václava II., českého a polského krále šestého, léta Páně tisícího třístého
pnmího byl zvolen pražským biskupem. Při jeho volbě král se šlechtou království,
kněžstvo i lid' blahopřejíce si a jásajíce, vzdávali králi nebes přehojné díky. A udě-
lil pan král zvolenému biskupovi zlatý prsten s drahocenným kamenem smaragdo-
výmvhodnotě osmi set hřiven a jím byl při svém posvěcení ozdoben od ordináře.
Řekl také králí oldřich, probošt pražský: ,,Poněvadž pan biskup pražs\ý muže
volně lovit v královských lesích, neché dovolí Vaše Výsost, abych já se postaral
o zvěřinu k slavnosti zvoleného biskupa... Jemu však odvětil král: ,,My sami osobně
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chceme pro něi lovit

zvolenému biskupov:

iiné věci, které byly

důstoiností a poctou

20 za účasti nesmírně :

iakož i všeho kněžst

a iablko s křížem' c

neboli knížetství. K

oana biskuPa, abY P:
25 se čte na neděli dv:

i htuchým dal slyše

Bohu díky za tak ''n

krále nebes. Po skot

fikate a korunovan
30 dvoru, a vzav koně

blasem tato slova: ',
až na věky!.. A po r

se stoly, ozdobí se
máždění mnohých

35 rozmanitostí, okřív

k oslavě památnébc
Když si potol

zpozoroval a viděl t

ktery |eho předchů
40 a spravedbrosti: Že

pastýři, z čehoŽ v'

žili mše a posluhc
nebyla ua místě a

Patrona' bYl okam
45 od svátku svatého

raděii vystaviti sv

Proto se brzo Post
a staraie se o to'

duše své i svých
50 takové faráře od l

zuřivostí a hněve:
bYchom volili znt
po vaší vůli... Ne

a hrůzu, zmíněný
55 potwzovalfaráře

napříště správu d

řádně služby boŽt 5
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I A cEsToPIsNÁ

AŽsKÉHo

H 3ab'l v pqa-29 nebo na Vy_stal kaplanem biskupa Jana IÝ.
r. 

\o$ku.o ďech knihách; svépražskémkostele až dor. 1282
a kronika Zbraslavská (v. zďe
av Letopisů českých, Příběhů
rnilce 'sou uěkteré samostatné
léta 1333-1353, přináší hojně
,:r, 

.|34I a skončené následu.
T:'1I'v. P'ozděii, asi v letech
Y. rono vŠak nemohla uspo.
no. ťroto bylo pozděii uloŽéno
na císaře...
V.zDružic.

DVACÁTÝ SEDMÝ.
IĚcEN

církvi boží nic cenně|šího
t biskupa, který jako andět
uré na cesru věčné spásn
uše i t ě l a . Ao t a kovémse
uý' kterého usanovil Pán
ý otec, pan Jan IV., praž.
a vlády nejjasnějšího kní.
' léta Páně tisícího třístého
aál se šlechtou královsM,
bes přehojné díky. A udě-
ným kamenem smaragdo.
cení ozdoben od orďnáře.
lan biskup pražský muže
sost' abych já se postaral
ltil luál:,,My sami osobně

chceme pro něj lovit,.. ato skutečně vy'konal. Neboť přede dnem posvěcení poslal
zvolenému biskupovi tři,vozy napbaěné rozmanitou zvěřinou a staral se i o mnohé

iiné věci' které byly nezbytné k nastávající slavnosti. A posvěcen byl s velikou
důstojností a poctou v neděli, kdy se zpívá ,,Populus Sion.., v pražském kostele
za účasti nesmírně rozradostněného krále a iiných knížat i velmožů královswí'

iakož i všeho kněŽswa i lidu. Král pak milostivě podal panu biskupovi své žezlo
a iablko s křížem, ozdobeným žlutavým zlatem, uďleje mu tím práva vladařslcá
neboli knížetství. KdyŽ potom byla přinesena kniha evangelií, vyzval král téhož
pana biskupa, aby pravou rukou otevřelknihu; a hle, objevilo se evangelium, které
se čte na neděli dvanáctou a v němŽ bylo obsaženo: ,,Dobře učinil všecky věci;
i hluchým dal slyšeti a němým mluviti... A všichni' kteří na to patřili' vzdávah
Bohu díky za tak vynikaiícího a vznešeného kďžete a biskupa, vzrušeně chválíce
krále nebes. Po skončeď bohoslužeb iel král s panem biskupem, oděným v ponti.
fikílie a korunovaným infulí' a s převelikým zástrrpem panstva k biskupskému
dvoru, a vzav koně pana biskupa za.lzdu, uvedl ho do brránn pronášeie jasným
hlasem tato slova: ,,Hospodin neché ostříhrí příchod tvůj i odchod tvůj od nynějška
až na věky!.. A po veselých a příjemných rozhovorech připraví se hostina, postaví
se stoly, ozdobí se nejokázalejším množswím pokrmů a v onom ctihodném shro.
máždění mnohých mužů' prelátu i kněží, vybraných a okrášlených slovutnou
rozmanitosd okřívaly všechny smysly vnitřní i vnější. Také chudým' kteří přišli
k oslavě parrrrítného dne' dostalo se nejen duchovní, lýbtž í tělesné útěchy.

Když si potom pan biskup vedl řádně a chvalitebně ve svém biskupswí'
zpozoroval a viděl mezi jin1fmi nedostatkynedostatek zvlášé velilý a zawženíhodny'
kteý jeho předchůdcové nedoveďi vyplenit, ani své podřízené wátit v stav spásy
a spravedlnosti: že totiž faráři a správcové kostelů byli takřka uámezdníky a nikoli
pastyři, z čebož vyplývalo obrovské nebezpďí pro duše; neboé oni tenkrát slou.
žili mše a posluhovali církevními svátostmi z autority svých patronů, která zde
nebyla na místě a neměla platnosti. NeuposlechlJi však někteý z farářů svého
patrona' byl okamžitě zabnán od kostela a jiný zase dosazen na dobu jednoho roku
od svátku svatého liÍiaž, do příštího svátku téhoŽ svatého. Avšak pan biskup chtěl
raději vystaviti svůj život nebezpečím a smrtl neŽ trpěti toto ničemné jednání.
Proto se brzo posavilna odpor králi i pánům královsM, vytýkaje jim takovy blud
a staraie se o to' aby zanechali takového nedovoleného konáď a vysvobodi|i tak
duše své i svych poddaných od věčného zatracení; především však suspendoval
takové faráře od služeb božích jako nrímezcl''íky. Jalcýsi pán, rozlícen náramnou
zuřivostí'a hněvem, řekl panu biskupovi před mnoh1ffi pány a šlechtici: ,,Raději
bychom volili znovu se wátit k pohanswí, než abychom připustili takové iednání
po vaší vůli... Než přece ctihodný otec, posflen ctností strálosti a odháněje strach
a hrůzu, zmíněný blud vyplenil z kořene. Potom řádně a zákonitě na podání pánů
potwzoval faráře ke kostelům, iakoŽ přísluší úřadu a hodnosti biskupské, tak aby
napříště správu duší jim svěřených řídili pečlivě z autority pana biskupa, konaiíce
řádně služby boží a posluhujíce lidu církevními svátostmi.
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Když potom ťyto a jiné věci rozumně i prospěšně uspořádal, byl povolan
panem Klimentem, papeŽemV., na koncil vienns\ý. Hoďaje se tam vydat na cesfu,
oblékl znamenitě své rytíře, kaplany i veškeru svoji čeled a kdyŽ tak obklopen
četným rytířstvem a slušnou čeledí dorazil k řečenému měStu' byl uvítán s nej.
větší poctou ode všech prelátů a kněží. Též pan papež uctil samého pana biskupa
velkolepě svymi dary, které mu slavnostně poslal z Vienne do Lyonu. A kd}rž
tam šťastně projednal všechny své záležitosti' wátil se s velikou radostí do své ďe.
cése, kdež zakrátko slavnostně konal synodu; vydrívaje prospěšná nařízení a odvá.
děje kněžstvo od zvrácených činů, ukládal mu horlivé konaní chvalitebných skutků.
Také krále a všechny pány a urozené království vzdělával užitečn;ým napomí-
náním, ukazuje všem sám sebe jako zářiý příklad; též zbožné skutky se zvláštní
horlivostí konal, a nejenže vdovy a sirotky jako zbožný otec podporoval a chráď,
nýbrž také o chudé peěoval, nahé oďval a v urěené dny každému chudému' kteqý
k ieho dvoru přišel, dával denár. A chudobní kněží í laikové v kostele pražském
očelévali jeho příchod s radostí, neboé každému z nich byluštědřen denár mistrem
Michalem, správcem biskupovým. A tak šestero skutků milosrdenswí, stejně tě-
lesných jako i duchovních, vykonával velmi pokorně; pročež Bohu, co božího jest'
dával, a králi vracel, co jest královo. Neboé kdykoli král na qýpravu nebo do války
spěchal, okamžitě se dostavil osobně s velkým zástupem nebo místo sebe poslal
lrybrané rytířsťvo' které na svůj náklad co nejlépe opatřil.

Též mnohé kostely vystavěl ve své diecési, hlavně však na statcích biskup-
ských, a obnovil tvrze, rozličné budovy a stavení. Zv|áště svůj dvůr poblíže praž-
ského mostu opravil velmi půvabně, neboé předtím brána dvora byla vzdělána
hrubým ďlem ze dřev a šraňků a stejně tak i jiné budoly uvnitř dvora; on však
vztyčil v bráně věž nad obyčej mohutnou z kamenů lámaných a otesaných a sýpky až
k mostecké věži s mnoh1ými jinými mohutnými budovami mocně zbudoval a ohra-
dil je pevnými bočnými stěnami. Kapli dal vyzdobit překrásnými malbami
a umístit tam obrazy všech pražských biskupů poďe časového pořadí. Stěny pa-
láce neboli jídelny isou lryplněny nápisy a malbami, jsou tam zapsány četné verše
vzdělavatelné a mravoučné a mnoho erbů knížat, velmožů a šlechticů královswí
je tam slušně namalováno. osobní pak komnata biskupova vyzdobena jest rozlič-
n1ými obrazy a soubor znamení proroků a apoštolů s jejich postavami a nápisy
(iak si to biskup přinesl spolu se zrníněnými verši z římské kurie) je tam proveden
ve skutečné velikosti.

Tehdy se raduje město, když Jan byl biskupem zvolen,
celý národ mu tleská a s větší poslouchá chutí.
Stal-li se biskupem on, má kaŽdý za to, že teď jím

95 nevzejde žalného nic, jen radosti sklízeti budou.
Tak tedy jásá lid a ozvěna hlaholí dvorem,
celý pak chór zní hudbou a zvučnými písněmi kléru:
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radost cítíce v srdci z tak moudrého pastyře stáda,
veškeří kanovníci a duchovní zapěli píseň.

lo0 Steině se veselili jak velcí' tak také malí.
Zdráv buď po všechen života čas ten božský náš pastý,
řiď nás' v dílu měj zdar, buď v životě nade vše šéasten!
Amen.

Pozoruie však ctihodný otec a pán, pan Jan' biskup pražský' že dobrá ďla
člověka oslavují, opatřuiíce mu látku k věčné koruně, a člověka na způsob oděvu
kÍášlí' aniŽ ho na věky opouštějí' rozhojnil tedy skutky spásonosné skutky pro.
spěšnými. Neboť ve čtwtém roce po svém náwatu'od kurie římské a léta Páně
1332, v třicrítém prvém roce svého posvěcení na biskupa, v úterý po sv. Duchu,
povolav k sobě do Roudnice svého ctihodného bratra Přibyslava, biskupa sardon-
ského, počestné azbožné muže, opata břevnovského a postoloprtského, a co nejvíce
jiných prelátů' šlechticů královswí i měšéanů, v ten den za|ožil s velkou slávou
tafrt:ď. v Roudnici klášter neboli kolegiátní kostel k chvále a k slávě Boha všenro-
houcího a svaté Panny Marie a potom jej vystavěl z kamenných otesaných kvádrů
tak, že vyzdvihl zdi do vyše a spojil je pevnou a ozdobnou klenbou. Také okna
vyzdobil dílem polovypouklým' na podiv uměle ďátem tesaným, a překrásnými
skly. A tamtéž ustanovil probošta i jiné pány a bratry řeholní kanovníky řádu sv.
Augustina, kterýmž' jakož i řečenému klášteru, jim založenému, udělil a daroval
pan biskup v přítomnosti již jmenovaných prelátů, pánů i jiného početného zá-
stupu kněžstva a lidu své statky otcovské i jiné statky' které sám koupil a získal
pro svou osobu, jak je obsaženo ve qýsadách zmíněného kláštera. Ten pak zname-
nitě okrášlil sochami, vyteěně umělecky tesanými a zdobenými z|atem i stříbrem,
a téŽ rozličnými malbami vzácných barev, rozkošně a rrrnohorrásobně zpestřených.
A zvenčí kolem oken dal vytesat v kameni a skvěle vyzlatit osobď znak svůj
i znak pražského kostela. A tomuto svému kostelu i pánům kanovníkům při něm
síďícím daroval rozličné knihy i různé drahocenné kalichy a ornáty, vším potřeb-
ným je co nejštědřeji opatřuje.

Vzpomínaný též pan Jan' ctihodný pražský biskup' přemítaje, jak by se skrze
milosrdenství zvláště Bohu líbil - i blažení milosrdď i Že samo milosrdenství
staví se v cestu hříchu a jemu odporuje, osvobozujíc od otročení ďáblu a připoju-
jíc se k věčné slávě -, když tedy sám pozoroval, že se na řece Labi přiházejí lidem'
zvláště chudým' mnohé nehody, škody a nebezpečenství, pohnut milosrdenswím
naříďl tam v Roudnici vystavěti most přes řeku. A poněvadž aní v českém krá.
lovství, ani v sousedních zemích nemohlnajíti zkušených mistrů pro takové dílo,
poslal tedy ke kurii římské pro mistra Viléma, znamenitě zkušeného v umění
tohoto dphu. S ním pan biskup již tehdy' dokud se ještě zdtŽovalu kurie, hovořil
o této věci a mistr mu slíbil, že se na jeho vyzvání odebere do království českého.
Pročež, když nyní mistr spatřil posly a list pana biskupa, přibrav tři druhy'
brzo potom beze všech průtahů se dal na cestu k němu. A léta Páné 1333' roku to
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třicátého druhého od vysvěcení téhož pana biskupa, v den sv. Bartoloměje apošto-
la, s ukazováním ostatků svatych, za veliké slávy a pobožnosti, položili uprostřed
řeky Labe mohutné kameny, upravené pro základy mostu. Zmlněný mistr se sqý-
mi pomocníky dokončil ještě dva pilíře mostu a jednu klenbu. A nrásledujícího
roku se spolu se svými lidmi wátil do své vlasti, hojně obdarován a poctěn od pana
biskupa. S pomocí pak jiných řemeslníků našeho národa, kteří od oněch cizinců
byli dokonale vyučeni' dokončil pan biskup znamenitě a chvalitebně, s nesmírnými
naklady a qýlohami, stavbu onoho mostu ze samých masivních a přitesaných kamenů.

A léta Páně 1340' roku to tříqátého devátého od svého vysvěcení na biskupa,
svolď nadřečené muže, zbožné a ctihodné muže a pánn pražského, kouřimského,
hradeckého a bechyňského arcijáhna, rorměž svého pokladníka, arcijáhna hor-
šovodnského, a mnohé šlechtice království v den Nanebevzetí blahoslavené
Marie, slavné Parrny, a vysvětil osobně kostel v Roudnici, který sám za|oŽi| k poaě
nejsvětě|ší Trojice a k poctě nejsvětější Panny Marie. A ze všech kraiů královsM
přišlo uáramné mnoŽswí lidu k tomuto slavnostnímu posvěcení, při němž měl
veliké qýlohya ruzné útrary. Ktomu ho pohnula láska k Bohu a ke královně nebes.

A téhož roku ctihodný pan biskup, chovaje v sobě cťnost stálosti a vytrvalosti,
která mezi všemi ctnostmi jediná zasluhuje koruny - a v ní spďívá celá spása
duší a veškeré dobré dílo se skrze ni dowšuje _ z tohoto důvodu zÍidi|, slavnostně
a pobožně, tři obročí kanovnická ve svém pražském kostele ke cti a slávě svaté
Trojice a našich tří svaqých patronů a také je štědře a bohatě nadal, že ostatní ka.
novníci ani jiní služebníci kostela nepocítili vůbec újmy ve svých denních přídě-
lech. Na ta obročí vydal 1500 hřiven stříbra, maje s tím mnoho jiných výloh
a převeli\ých útrat, avšak ze statků svého biskupswí newal ani nejmenšího pe.
níze na uskutečněď tohoto díla. První pak obročí udělil panu Pavlovi z Klad-
na' bratru svého pana kancléře, druhé panu Buškovi z Braškova, svému vikáři,
a třetí pokladníku svému panu Zďslavovi, arcijánu horšovskému.

A iežto spása naše spočívá v plnění Desatera neboli deseti přikázáan božich,
a z Íěch jestliže někdo prvá dvě splní, naplnil již i všechna ostatní, poněvadž
na těchto dvouzáIeží zákon i proroci, měltaké aihodný pan biskup lásku k Bohu;
a to projevil stavbou kláštera a mnohých jiných kostelů i jinými mnohými svarymi
skutky, neboé důkazem lásky iest vykonání díla. Měltéž vpravdě lásku k bližnímu,
což se jasně ieví v tom' žekdyŽ viděl' jak v Rourlnici mnozí chudí hladem klesají
a na ulicích hynou, vybudoval pro ně obvyklý chudobinec nablízku svého nového
mostu a jej chvalitebně a dostatečně nadal a obohatil. Neboé ves Vetlou se všemi
jejími. příslušnostmi koupil od pěti bratří, synů Půtoqých, za 700 hřiven a něco
nadto; tito bratří jako sousedé mnoho z|a a neslází předtím působili lidem na jeho
biskupswí. Správu špitálu svěřil pak proboštu sqich řeholních kanovníků. K tomu
však, aby tyto činy všecbny i jednotlivé z nich vykonal, přivedla ho veliká jeho do.
brota, kterou ovšem nelze pojmout v úzké meze, neboé dobro jest rozptylné a sa-
mosdílné, jako jest nejlepší a dokonce nejštědřejší Bůh' jehoŽ pan Jan IV., velebný
praŽský biskup dvacaqý sedmý, rrrísledoval chvalitebně svou laskavostí a štědrostí.
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Bělostné lilie raší a potoky lesku a slávy
mohutně vyrážejí. Buď celého n"iroda chválou
zahrnut př.eslavný biskup Jan, muž skvělý a drahý!

l85 Byl jsi přec vyznamenán a ozdoben velikou poctou'
nrírode, zÍízeúm mostu jsou u všech proslulé Čechy,
iehož stavba je pevná avydtži po všecky věky.
Pro něi se Ewopy východní pás i severní hlásí
ke krajům nevzdělaným - vždyt taký most nedoved swořit.

l90 Zavzot oběti svaté i chrám dal zříditi bískup,
Marii' nebeské matce' i Ježíši, jejímu synu,
zalíbit chtěje se tak. Neché žádá, aby se skončil
blaženě život jeho' jenž ověnčen tolika ctnostrni.
Přispívá k tomu i špital' jejž postavils, svědčící o tom'

r95 že budeš sl5rnout slávou: ieé nešéastným velice drahý.
Tys jej zbudovat daljak pán, jemuž žehnají lidé.
Amen ptovázi konec.

Téhož roku v předvečer svátku Tří králů, o třetí ho.lině, pan Jan IV., pražský
biskup dvacaý sedmý, vykročil z tohoto světa na cestu všeho tělesného, ubíraje se
k Pánu. Když před smrtí churavěl, rozhoď a nařídil, aby byla všem jeho služební.
kům' poěínajíc od prvních, totiž prelátů, kaplanů a rytířů (jimž rozkáza| dáa
po sto hřivnrích)' tak i prostředním a nižším služebníkům určena a vyplacena
částka poďe zásluhy a poďe příkazů statut; a tak všichni měli útěchu a odměnu
za své služby.

o biskupovi Janu IV. zDražic srov. V. Chaloupecký Jan IV. zDražic, poslední biskup
praŽský (Praha 1908)

5 zsěrný služebnik a rozurnný ipodle Mat. 24'45 _ 7-8 za. alá'dy ... Vdtlaoa.ř.I. panoval
v letech L283-l3o5 _ L2 hřivna ve středověku váhová jednotka drahého kovu (nejčastěji
stříbra)' z kterého se razily mince; ordinář zde světlcí biskup, který světí (ordinuje) biskupa
_ L3 oldřich probošt kapituly svatovítské, připomíná se v letech L285-L3o5 _ !9 ,,Populus
Sion,, (Liď Sionský' Iz.30,|9) zpívá se na 2. neděli adventní, v r. 1301 připadla na 10. XII. -
22-23 próz:a aladařskd neboli knižetstai ptažský a olomouc{ý biskup uŽívali titulu knížete,
který byl spojen s určidmi právy uvnitř státu i navenek - 24-25 eaangelium, které se čte
na neděli dvanáctou (správně má býti jedenáctou) po sv. Trojici; citované místo: Mk 7,37
- 28-29 pontifikálie odznaky biskupské hodnosti: roucho, berla, kříž, prsten, střevíce;
infule obřaďnl pokrývka hlavy vysokých církevrrích hodnostářů (biskupů, opatů a i.), mitra
_ 38n nedostateh nltišé aeliký faúři byli tehdy prakticky zce|a závis|7 na sqých patronech,
feudálních pánech - 59 konci-l v jihofrancouzském městě Vienne se konal r. 1311 - 71
dentir denarius parvus, peníz malý n. haléř 13 1g2r{íl od groše (denarius grossus), kte4ý
zaveď Václav II. r. 7300; L2 haléřů platilo groš - 79-80 souj fu;ůr poblíže pražského
rzosta biskupslcý (později arcibiskupský) dvůr u Karlova mostu na Malé Straně zaujímal pro-
stranství mezi dnešními ulicemi Josefskou, Letenskou, Lužickou a Mosteckou _ Lo7 kurie
římsktÍ papežský dvůr, papežská stolice - LLL-LL2 založil... o Roudnici kldšter Jan IV.
z Dražic uveď do 1gurlnigk{bg kláštera, o jehož stavbu sám pečoval, kanovníky

br-.
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řehole sv. Augustina a určil jej pouze rodilým Čechům. Klášter se stal nejen
síďem prqých, nově se ohlašujících tendencí humanistických' které se objevovaly předevšim
v Italii a ve Francii, ale i r1ýznamným střediskem vzdělanosti; velká a cenná byla i kláš.
terní knihovna, zatožená rovněž Janem IY. zDražic _ L32 most přes řeku po praŽském
mostě královny Judity z let 1153.1167 (stál zhruba na místě mostu Karlova a zachovala
se z něho věŽ na malostranském břehu) a veďe píseckého, kteqý dosud stojí, nejstarší ka.
menný most v Čechách; byl zbořen 1910 při stavbě nového mostu_ L48 ctihodné muže a
pdny byli to Tomáš Blažejův, arcijáhen praŽský Bohuslav, arciiáhen koďimský' Havel'
arcijáhen hradecký, Hostislav z Petrovic, arcijáhen bechyňský a Zdts|av ze Šternberka,
arciiáhen horšovský (t' j. z l{oršovského Týna); arcijáhnové byli v té době představení
církevních obvodů, na které se dělila diecése _ L58 obročí kněžský důchod za vykonávání
duchovního úřadu, úřad sám (téŽ beneficium, prebencla) - I73 ges Vetlti pobl1ž Roudnice
n. L. - 2o3 statuta soubory nařízení a ustanovení, zvl. ve středověkém právu, světském
i církevním

NEPLACH,

KRÁTKÁ KRoNIKA ŘÍMsKÁ a ČBsrÁ

Kronikář Neplach, opat benediktinského kláštera v opatovicích, narodil se roku 1322
na dvoře v Hořiněvsi ze starého zemanského rodu. R. 1340 byl poslán do Italie na učení
boloňské. opatem svého kláštera Se stal r. 1348. zdá se, že častěji provázel císaře Karla
IV. na jeho cestách. Zemře|t 1377.

R. 1360 na žádost řeholního bratra Martina, svého strýce, začal psát latinsky Krát-
kou kroniku římskou a českou (zve ji sám Summula chronicae tam Romanae quam Bohe-
micae nebo též Brevis compilatio chronicae tam Romanae quam Bohemicae) a pokračoval
v niaž do r. 1365. Základem jejím je proslulá latinská Ikonika papežů a císarYů, kterou slo-
žil Martin Polák z opavy (t. zv. Kronika Martimiani). K výtahu z této kompilace připoiil
Neplach stručné idajez kronik českých' týkající se hlavně posloupnosti českých panov-
níků a pražských biskupů. Nicméně vyskytuií Se v kronice Neplachově (hlavně pro
koncc 13. století) také zpráry, jejic|:ň původ nelze vyloŽit ze známých pramenů; pro ně,
třebas jejich ýznam není tak veliký' aby podstatně obohatil naše vědomosti o českých
dějinách, má kronika Neplachova jistou cenu jako pramen historický. Její hodnota lite.
rárni ie malá.

NÁsILNosTI  KRÁLE PŘEMYSLA oTAKARA I I .

PROTI ČBsxÝ.nn PÁNÚM A JEHo PÁD

Léta Páně 1277 keátPřemyslSe sblížil s králem Rudolfem a počal srrými lidmi
opovrhovat a cizince zvát do země, pročež svým mnoho násilností činil, odnímaje
jim statky. Neboé vzal Vítkovicům Ústí a Hradec, Čéčovi Budějovice, Tachov
pánům z Krasíkova, Kadaň pánům ze Žebérka, Louny Žerotínům, Kostelec
panu Boršovi z oseka, Velešín panu z Michalovic, Frýďant pánům z Dubé,
olšice, které se nyní Grabštejn nazyvají, odňal nějakému šlechtici, Kladsko pá-
nům z Lemberka, Čásbv panu Blehovi, Foděbrady panu Benešovi z Choustníka,
Klášterec za Kadaní mnichům postoloprtským; vdovrím pak a sirotkům mnohá
násilí činil. Též ce|é kraje' jako loketský trutnovshÍ a kladský, Něrncům vydal,
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svui lid odstrčiv stÍanou. Záviše také a celé ieho příbuzenstvo odsoudil k psanecwí
a ztrátě statků a nedal se oblomit žádrým milosrdenstvim; za polního tažení pak
jejich statky napadla spálil. Hradec odňal panu oldřichovi starému a vykázal mu
za sídlo nějakou ves' zvanou Buk. Panu Čéčovi z Budějovic vzal Hlubokou pro
jeďného zajice, kterého ulovil v královských lesích, a dal mu pozděii za toto panství
Veliš blízko Jičína se vším zbožírn k němu příslušejícím místo dříve jmenovaných
statků. Tyto statky však po zabití Přemyslově ieho syn, král Václav, odňal zase
synu Čéčovu, který slul také Čéč, a dal mu za to dědinu olešnou v horách. Také
Durynčanům a Míšňanům slíbil, že zvítězi-|i,lrydá jim českou zem k věčnému
držení; a zapřisáhl se, že po jeho nríwatu zrudne hora Petřín krví šlechticů. Vdo-
vám, sirotkům a paruuím činil mnohé násilnosti, a co sqim krajanům odňal, to
štědře poskytoval cizincům. Rakušanům pohrozil, že zvítézi-h nad nimi, neušetří
ani nemluvňat v kolébkách. Nadto pak císaři, který mu skrze posly nabízel mír
a ve všem sliboval mu vyhovět' naprosto nevyhověl, nýbrž do války s veškerou
dychtivostí se whl, třebas pro četná násilí, která páchal, neměl již lásky sqých
lidí, jak bylo o tom vypravováno nahoře. Pročež z dopuštění božího byla svedena
biwa dvou králů proti iednomu, totiž Rudolfa, krále římského, a Beln krále
uherského, proti otakarovi, králi českému,v níž kral český zradou svých zabit. Čte se,
že}áchyrn opat před narozením tohoto knížetdlpředpověděl tento jeho osud, slávu
apád,a Anežka, svatá teta téhož krále, řekla mu, když jda do války bral od ní odpu.
štění: ,,Půjdeš, ale nevráťš se, neboé všichni tvoji jsou proti tobě... A po jeho smrti
mnoho zla bylo spácháno v zemi a třetího roku nastďa převelilcí funrtnost lidí'
kdy skoro více než třetina obyvatelstva vymřela.

K obsahu této ukázky srov. Dalimilovu kroniku, kap.92 (ot násilé, ješto král českým
pánóm činil; vyd. B. Havránek-J.' Daňhelka, Památky 18, str. 150n).

I krdl Rudolf Rudolf I. Habsburský, císař německý (|273-L291), zakladatel habs-
burské dynastie _ 3 Ústí v rkp. Usk, něm. Ausk, hrad na Táborsku; Hradec Jindřichův
Hradec _ 4 ptinůrn z l(rasíkoz'n Krasíkov, hrad na Plzeňsku; prinům ze Žebérka v rkp.'
Egerberk, fuad na Žateckli Kostelec Kosteiec nad Labem _ 5 Velešín hrad pánů z Micha-
lovic na Budějovicku - 6 Olšice, které se nyní Grabštejn nazýxají ttad na Boleslavsku' Grafen-
stein (v rkp. Vlsycz) _ 8 mnichúm postoloprtským slavný a bohaý benediktinský klášter
v Postoloprtech, zvaný.\postolorum potta, založený bezpochyby v XI. stoleú některým
Přemyslovcem a zničený za váilek husitských _ L0 Zdtliš Záviš z Falkenšteina, o němŽ viz
podrobněji u J. Šustn Soumrak Přemyslovců a jejich dědictví, České dějiny II, 1 - 13 Buk
ves na Táborsku _ 17 dědinu olešnou zs horóch o kterou z četných českých vsí toho jména

ide, nelze přesně zjistit - 19 zrudne hora Petřín krai, šlechticů srov. ve qýše cit. kap. kroniky
Dalimilovy: Až sě z vojny wácu, zava|'a Čechóm velikú prácu. Chci Petřín pavlakú (t. j.

rouchem balvy nachové) postřieti a na praŽském mostě nebude Čecha viděti; na wcholu
Petřína bylo odedávna popraviště, srov. též v ukázce z Kosmovy kroniky IIÍ,24 (v. zde str.
73) _ 26 bitaa dzlou krcihi proti jednomu tozumí se bitva na Moravském poli dne 28. VIII.
L278i o posledních letech vlády Přemysla Otakara II. a o příčinách jeho pádu srov. podrobný
výklad J. Šusty, Dějiny II, 1 (Praha L935); Bela Bela IV., král uherský (l235-l27q _ 28

Jáchym opat láchym z Floris (de Fiore, Flore), opat cisterciáckého kláštera a zakladatel
vlastní kongregace mnišské v Kalabrii, snaŽil se ve sqých spisech apokalyptického rázu (h1.
v Evangelium aeternum) objasnit budoucnost církve paralelním výkladem starozákonďch
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l 5

i novozákonďch dějin i pomocí různých proroctú. Z jeho myšlenek na další qývoj mystic-
kých představ středověkých působila zvláště nauka o trojím věku' totiŽ věku Otce (zíkon)'
Syna (svátosti a hierarchie) a Ducha sv. (svobody a duchovního porozumění Písmu);
zemřel t. L2o2_29 Anežka blahoslavená Anežka Přemyslovna, zakladatelka kláštera sv.
Františka na Starém Městě pražském (t. zv' Anežského kláštera) a špitálu křižovníků s červe-
nou hvězdou ;5U tDoStU(.; t. j. Karlova; srov. o nÍ J. Votočková-Joachimová' AneŽka Pře.
myslovna (Praha 1940, o jejím vztahu k Přemyslovi II. tamtéž na str' 93n) _ 3| přet:elikti
úmrtnost /z7í o hladomoru v Čechách t. L28|-I282 srov. podrobněji v ukázce z letopisu
o zlých letech po smrti krále Přemysla II. otakara (v. zde str. 80-85).

cEsTA cÍsAŘE KARLA Iv .  Do AVIGNoNU
A IEDNÁNÍ s  PAPEŽEM URBANEM V.  RoKU 1365

Léta Páně l3ó5' dne 13. dubna, nejiasnější kníže a pán náš, pan Karel IV.,
z přizlě boží milosti císař římský vŽdy rozmnožitel, a král český po četných po.
selsťvech' která k němu byl pan papež vyslal, vydal se na cestu k papežskému,dvoru
v Avignonu. Aby tedy průběh a užitečnost cesty toho pana císaře byly všem zievny,
chceme dríti vědět všechněm, k nimž se dostane tento spis' že celým Rýnskem
a Elsaskem byla vzdr{vána veliká úcta císaři a nakonec hrabě savojský cestou přes
celé Burgundsko se k němu podivuhodně a velmi čestně choval. Potom byl od
poslů francouzského krále velmi &ušně a skvěle opatřen na ýohách, konečně
v předvečer Nanebevstoupení Páně přišel k němu z Íozkazu a nařízení pana papeže
v orange ctihodný biskup avignonskn bratr pana papeže' a v samý den Nanebe.
vstoupení Páně zpíval před ním v katedrálním kostele toho města slarmostně mši.
A téhož dne Nanebevstoupení po nešporách opustil císař orange směrem k Sorgues
a mezi Sorgues a Villeneuve vyšli panu císaři s úctou v ústrety karďrÉl boloňsky,
Vilém Soudcův i komoří pana papeže s lidem téhož pana papeže a také osvícený
rmuk samého pana císaře Ludvík, bratr krále francouzského, s hrabaty, barony
a s pďetným ástupem šlechticů; v Sorgues všichni ostatní kardinálové celého
sboru, přišedše k němu, }eho Výsost pokorně i s vážností veliké uctivosti uvítali
a pak pozdě odtud se vrátili k Avignonu. Konečně nrásledující den, v pátek,
všichni kardinálové celého sboru po druhé vyjeli mu vstříc; a boloňský kardinál,
místokancléř, starší biskupové-karcli''álové, též Vilém Soudcův a limožský kar.
dinál i starší jáhni-kardinálové přidružili se k panu císaři u města Avignonu' zatím
co ostatní karďnálové pospíchali k panu papeži, aby sebe i jeho oděli pontifiká.
liemi k císařovu přijetí. Pan papež však poslal mu velikého bílého koně mimo.
chodníka' nádherně pokrytého hedvábnou látkou, zlatem protkanou a označeného
orlem a císařskými odznaky, kterého dal císař před sebou vésti, a na svém vlastním
oři k městu Avignonu pokročil. A před tymž městem přišli k němu v pěším průvodu
s kříži i ostatky a v pontifikáliích avignonský biskup, všichni ostatní arcibiskupo-
vé a biskupové papežského dvora římského a ta\é jiní preláti, mniši i kněží světští,
kteří ho pokorně pozdravili s patřičnou uctivostí, jak se slušelo, při čemž avignon.
ský biskup' ordinář města, četl kolektu v přítomnosti sběhnuvšího se nespočetného
množsM lidu.
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[vrcNoNu
l v .  ROKU  1365

Kdý pak císař přiial tamtéž požehnríď od avignonského biskupa' oblečen
bylv háv císařský; před ním neslhrabě savoiský meč a pak následovala korouhev
s odznaky císařství, totiž s jablkem, které nesl Ruprecht, mladší hrabě-palatín
rynský a vévoda bavorský, s Žezlem, které držel ve svých rukou Barním starší,
kníže štětínský' a pak koruna císařská, která byla vložena na jeho hlavu; kníže
z orange a hrabě z Valencie, jdouce pěškn dtŽe|t za uzdu jeho oře pod zLatým
baldachýnem, který nesli urozenější páni jeho arelatského královswí jdouce pěšky -
a tak přiveďi císaře až ke schodům papežského paláce. A jakmile vystoupili
na ty schody' vyšli jim vstříc z nové kaple paláce aŽ k řečeným schodům karďnrá-
lové s papežem v průvodu, oděni v pontifikálie a zpívai1ce vysokým hlasem:
,rTe Deum laudamus."

A po skončení zpěvu přijal ho pan papď uctivě k políbení míru a potom'
odloživ infuli a stoje, zazpíval vysokým hlasem prosby, moďitby a kolekty pro
jeho spásu a blaho říše' podobně jako činí arcibiskupové a biskupové při vítání
císařů' a uděliv mu slavnostní požehnání, doveď ho středem obromného davu nej-
prve k řečené kapli a potom' kdyŽ oba odložili v paláci svá papežská a císařská
roucha, do jídelny a usadil ho při stole po své pravici. Stul papežův bylpak umí.
stěn nedaleko od stolu císařova, v téže řadě a v steiné vyši; kardinalové pak a ře.
čený vnuk ieho useďi při níže postavených stolech. A na této hostině obsluhovali pa.
peže knížata Bolek opolský a Jindřich Lehnický; císaři pak na zmíněné hostině proka-
zovali službu iiž řečený Rupert mladší iako hrabě-palatin rýnský a nejvyšší jíďo-
noš římského imperia s Rupertem, knížetem lehnick]ftm, lanem, zemským hrabě-
tem z Leuchtenbergu a Ludvíkem, hrabětem z oettingen' při ěemž panu císaři
krájel Bedřich starší, hrabě z Leiningen.

A když se skončila tato nákladná a čestnrá hos 
.na, pan papež, pan císař, kar.

dinálové a Ludvft, jiŽ řečený vnuk císařův, propustivše všechny ostatď' šli na po-
radu a tam nějakou dobu pobyli. Potom se uchýlili do domu avignonského bisku.
pa' kamž zanedlouho, vyspav se a jen s malým průvodem pan papež pokorně s kří-
žem ubíraje se pěšky ulicemi, přišel za císařem. Tam ďouhou dobu s ním setrval
v jednáníctr' a když přijď nápoj a zákusky, vrátil se do svého paláce za doprovodu
císaře, který se k němu připojil. A když od něho císař odcházel, řekl papež:,,Pane
císaři, jiného vlím říci nevíme,leč že rádi učiníme vše, co se vám líbí... A všechnu
poctu a úctu panu císaři pan papeŽ prokázalavzdal.

2 oždy rozmnožitel (t. j. ř{še) poďe staročes\fch textů, které takto překládají latinský
qýraz,,semper Augustus.., původ. od Augusta (Oktavirína) ve qýznamu,,císař, Veličenstvo..;
jméno (augustus - polznesen1i, posvátný) souvisí se slovesem augeo ''rozmnožuji.. - 6
hrabě saoojskll Amadeus _ 9 Nanebezlstoupeni Páně 22. května _ Lo biskup aaignonský, bratr
pana papeže Anglicus Grimoalď' řeholní kanovnÍk sv. Augustina, později kardinál, přízni-
vec Milíčův v jeho procesu s žebra.qimi mnichy - L3 kardintil boloňský Guido de Bolonia
(Boulogne), kardinál kněz titulu sv. Cecilie, obecně řečený Boloniensis _ L4Vilém Soudcúa
Guilhelmus Judicis (de la Jugée), kard. iáhen titulu sv. Marie in Cosmeďn _2o limožský
hardindl se sídlem v Limoges (ve střed. Francii na řece Vienne), Nicolaus deBessia, nepot
papeže Klimenta VI.' karďnál jáhen sv. Marie in Via lata _3o kolekta společnámodlitba

a pán náš, pan Karel IV.,
hál český, po četných po-
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t cíuře by'ly všem zjevnn
spis, že celým Rýnskem
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tně choval. Potom byi od

na vylohách, konečně
a nařízení pana papeže
a v samý den Nanebe-
města slarmostně mši.

lrange směrem k Sorgues
karďnríl boloňský,
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s hrabaty, barony
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veliké uctivosti uvítali
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a boloňský karďnál,
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všech přitomných_ 38 arelatské krtilozssttsi tak se od 10. stol. označovalo územl mezi fran-
couzskými řekami SaÓne, Rhóne a rnezi Alpami a Středozemním mořem; v době Karla IV.
byl uŽ tento státnÍ celek dávno rozdroben na menší izem1 a titul krále arelatského' který
měl zároveň německý císař' byl vlastně formálnl_42 Te Deum laudamusTebe Boha chválíme

ZŘÍZENÍ PRÁvA LEGACE PRAŽSKÉHo METRoPoLITY
NAD  TŘEMI  D IECÉSEMI  V  ŘÍŠI

Rovněž dáváme věděti jednotlivcům i všem vespolek' k nimž dojde toto sepsá-
ní, že pan papež' chtěje podle shora řečeného záměru pana císaře jeho pražský
kostel mezi ostatními kostely zvlášé ozdobiti, v úterý neiblíže prošlé z rady, usta-
novení i za souhlasu všech kardinálů celého sboru, v plné konsistoři a z plnosti
své pravomoci zřídil' ustanovil a uveřeinil' že ctihodný pán' pan Jan, arcibiskup
pražský, a jeho nástupcové mají býti na věky legáry po celé pražské provincii a též
v městech a ďecésích řezenské, míšenské a bamberské' co se dče opravy kněžswa,
počestnosti a dbalosti kněžského stavu i také v jiných áležitostech, které pří.
slušejí úřadu a moci legáta rozeného, vybaviv předtím z jisqých příčin zmíněné
město a biskupství řezenské z |egace arcibiskupa solnohradského. Než toho dne
v plné konsistoři udělil pan papež pražskému arcibiskupovi a ieho ruístupcům na
věky zvláštní výsadu přesahující práva legace,žetottž před řečeným panem arci-
biskupem pražským a jeho nástupci má b.ýti nošen kříž po městech a ďecésích
celé pražské legace a že arcibiskup smí činiti slavnostní blahořečení; taktéŽ že týŽ
pan arcibiskup pražsky a ieho nástupci smějí a mohou míti í svobodně užívati
pallia při vykonávání této své legace po městech a ďecésích. Také praŽským ka-
novníkům vymohl již řečený pan císař na panu papeži, aby směli sloužiti slavnostní
mše se třemi infulemi' jak jest to jiŽ obyčejem při vyšehradském kostele. A na to
pan císař řečeného pana arcibiskupa praŽského uveď v plné držení práva legace
svatého kostela pražského, ne|dříve v městech a diecésích řezenské, bamberské
a norimberské a potom v míšenské _ a to učinil v míru a šéastně doveď ke konci.

5 Jan, arcibiskup pražský o jmenování pražského arcibiskupa Jana očka z Vlašimě a jeho
nástupců stálými legáty a o rozšíření jejich pravomoci nad ďecésl bamberskou (poďéhaiícÍ
dosud přímo kurii)' řezenskou (jeŽ byla částí ďecése provincie solnohradské) a míšenskou
(dosud částí arcidiecése magdeburské) srov. Frant. M. Pelcl, Kaiser Karl der Vierte, ďl II'
su. 304 a J. v. Šimák, Kronika československá I,3, Praha 1925, str. 75Bn' List papeŽův
o té věci vydán 28. května L365 _ 9 legrit rozený ,,legatus natus.., titul papežského vyslance
n. plrromocníka' přidělovaný trvale biskupům někte4fch ďecéý _ |6 pallium vlněná bílá
páska nošená na krku jako odznak nejvyšší moci kněžské; náleŽí papeži, který ji propůj-
čujeiněkteqým metropolitům _18infule obřadní pokrývka hlavy vysokých církevních hod.
nostářů (biskupů, opatů a j.)

BENEŠ KRABICE Z IrEITMILE
KRoNIKA  PRAŽsKÉHo KosTELA

Beneš Krabice z Veitmile pocház-el ze zemanské rodinn ieiíž někteří členové byli
ve 14. století usazeni i iako měšťané v Ceské Lípě. Připomíná se r. L359 a potom r. 1368
jako kanovník pražský (t. j. při katedrálním kostele svatovítském); od roku 1355 byl
ředitelem stavby kostela sv. Víta. Zemřel r, |375.

640
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Pravděpodobně na přímé vyzváttt Karla IV. napsal latinsky kroniku. Začiná rokem
|283 a v prvních třech knihách podává vlastně jen přepracování kroniky Františka Praž.
ského; kniha čwrtá vypravuje o vládě Karla rV. od r. 1346 do r. |374. Na samém
jejím počátku vložil vlastuí Životopis Karlův, dále (poněkud zkráceně) životopis Arnošta
z Pardubic od Viléma z Lestkova a konečně vypravuje samostatně o událostech panování
Krrlova, jichž byl mnohdy očitým svědkem; tyto části knihy čwrté jsou historicky
velrni duležité. Beneš nebyl kronikářem vynikajícím; nedostávalo se mu smyslu pro
děiinné souvislosti. Neměl ani značnějšího vzděláď, ani jako spisovatel není na výši.
Byl však bystrým pozorovatelem a jeho svědectví je celkem hodnověrné.

(ZALoŽENÍ uNlvBnsITY PRAŽsKÉ)

Téhož roku pan Karel, králřímský a český' portnícen byv zápalem lásky boží
a naplněn žátem milovríní bližního' dychtě po tom' aby blaho státu rozhojnil
a chvalitebně povyšil své české království, vymohl na apoštolské stolici vysady
pro obecné učení v městě praŽském a srím pan Karel ze své moci iako král český
povolil nadto studentům téhož uěení mnohé svobody. Povolal také z rozličných
ciách krajin četné mistry svatého bohosloví' doktory církevního práva a muže
v iednotlivých uměních zkušené a vzdělané, aby církev boži a své bližní vzdělávali
ve vědách i mravech. Žaaaie si pak toho, aby učení pražské se ve všem všudy ří-
dilo a spravovalo poďe způsobu a zvyklosti pařížského učení, na němž sám král
kdysi' ještě v chlapeckých letech' studovď, a aby předrrríšející řečení mistří měli
každoroěně po všechny časy jisd plat, nejprve sám král, potom pan Arnošt' první
arcibiskup svatého kostela pražského a kapitula téhož kostela' i všichni jiní preláti
a koleie všech kostelů' jakoŽ i kláštery českého krrílovswí sesbírali dosti velikou
&ástku peněz, a přikoupivše k provedení takového ďla důchody a věčné platy
na různých místech, sloučili je se statky pražského arcibiskupsM a učinili pana
arcibískupa pražského kancléřem učení rozhodnuvše, aby kancléřem byl on i všich.
ni ieho nástupci. Aby to vše trvalo bez porušení na věčné časn pan Karel, římský
a český král, horliqý příznivce a obnoviteltohoto učení, powrdil všechny vysady
a svobody udělené studentům svou zlatou bullou. A vzniklo v městě pražském
takové učení, že mu nebylo podobného nikde v celém Německu, a přicházeli
sem z jiných krajin, tottž z Anglie, z Francie, z Lombarďe, z Uher, z Polska
a z jednotliqých okolních zemí studenti, synové šlechticů i knížat a preláti kostelů
z rozličných končin světa. A česká země se stala pro toto své učení velice proslulou
a slavenou v cizích krajích; avšak pro velký počet žáků se zde poněkud zdtůt(o
živobytí, poněvadž se iich sem sbíhalo náramné množství. Pan Karel pak vida'
že se toto uěení znamenitě a chvalitebněvzmáhá, daroval scholárům židovské domy
a založtlv ltch kolej mistrů, aby v jednotlivych dnech četli a ďsputovali, zřídil pro ně
knihovnu a obstaral jim hojně knih potřebných k studiu. A tito mistři kromě Plaťu'
který dostávají od žáků' mají zabezpečeny pevné roční důchody v dostateěné míře.

4 listina ze dne 7. dubna 1348 _ 26 scholcirům Žákům, studentům; židoaské domy pwnl
universitní kolej zřídil Karel IV. r, L366 v domě Lazara Židav Jáchymově ulici, ústíď do
ulice Maislovy za dnešním kostelem sv. Mikuláše na Starém Městě praŽském

41 . výbor z české llteratuy 641
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(KoRUNoVACE KARLA Iv. NA CÍsAŘE)

Léta Fáně 1355 na svátek sv. Tří králů byl pan Karel, král římský a český,
v klášteře svatého Ambrože v městě Miláně s velikou okázalostí od pana arcibiskupa
mílánského korunován železnou korunou, kterou byvaií obyčejně korunováni
králové italští. Iy zdržel se tam osm dní, jsa velkolepě uctíván. odtud se obrátil
k městu Pise, v kterém ztsta|až do svátků velikonočních, očekávaje příchod zplno-
mocněného legáta od apoštolské stolice, aby s ním projednal svou korunovaci
v Městě. Když pak se ubíral z Milána do města Pisy a přišel k horám alpsk1fm,
za|ožiI v jednom městečku, které se nazývá Terenzo, klášter, a opatřiv iej dů-
chodem, ustanovil v něm probošta a řeholní kanovníky řádu sv. Augustina a jeho
kapituly v diecési kremonské.

Téhož roku, ve středu před hodem velikonočním, pan Karel, zajisté maje
na rnysli, jak se praví v evangeliu: ,,Kdo se ponižuje, bývá povýšen,.. vstoupil
pokorně a pěšky do města Říma, přestrojen jsa za poutníka; ačkoliv mu Římané
přišli vstříc s velikou slávou, přece on, pohrdaje slávou světskou, vešel do svatého
města tajně a po tři dny obcházel skrytě a s velikou pobožností všechny prahy
svatých' a vlastní lidé ho nepoznali. Konečně v sobotu, v předvečer veliké noci
o hodině nešporní, ukázal se nejlaskavější panovník všem v paláci pana papeže,
nedaleko kostela sv. Petra, a dal všem poznat sebe i příěinu své přítomnosti, rozho-
duje a nařizuje, jak má byt zítřejšího dne uspořádána slav:nost jeho korunovace.
Následujícího dne, který byl svátkem tsožího hodu velíkonočního v měsíci dubnu,
na samém úsvitu vyšel pan Kareldo polí mimo město a tam k němu přišli Římané
a ruíramné množství jeho lidu ze všech jeho národů a ze všech končin světa, všichni
sedíce na mimochodnících; oděni zbrojí a v chocholatých přilbách na řetězech,
iakoby připraveni k válce, projevovali svou pohotovost k službám.

Potom' o třetí hodině téhož dne, vstoupí vládce světa, obklopen velkým zá-
sťupem lidu, do města S mocí a vznešeností, mnohé, ba nesčetné bojovníky opásí
rytířskými pásy a na schodech před kostelem svatého Petra uvítán jest radostně
a se vší olézalostí od pana Petra, karďnala ostijského, zplnomocněného legáta
pana papeže, jakož i od veškerého kněžswa města Říma v procesí S ostatky svaoých"
zazpěvu žalmů a písní a za zvuků varhan. Uveden jest pak do kostela a po blahoře-
čení a obvyklých slavnostních obřadech jest při slarmostní mši tymž karďnílem
pomazán a korunován na císaře celého okrsku zemského, zároveň se svou chotí,
paní Annou, shora řečenou dcerou zemřelého vévody svídnického. Nesmírná ra-
dost a nevylíěitelný jásot propukl u všeho lidu českého, když viděli svého krále
sedícího na vyvyšeném trůně a korunovaného císařskou infulí. Všichni volali:
,,Kyrie eleison.. a zapě|i:,,Te Deum laudamus...

Když mše a korunovace skončily, slavný kníže, pan l(arel IY., z přízně
boží milosti císař římsk1ý' vždy rozmnožitel a český král, vsedl se svou chotí,
jiŽ řečenou paní císařorrnou, na ozdobené koně a provázeni zástupy knížat a šlech.
ticů, kteří jeli před nimi a za nimi, všichni s přílbami na hlavách a s meči v rukou,
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tu' v předvečer veliké noci'šem v paláci pana papeže,
:rnu své přítomnosti, rozho-
slavnost jeho korunovace.

konočního v měsíci d'ubnu,
ttam k němu přišli Řrmane
všech končin světa, všichni
ých přilbách na řetězech'
k ďužbám.
věťa, obklopen velkým zá-
t.nesčetné bojovníky opásrí
l,etra uvítán jest radostně
o, zplnomocněného legáta
r.procesí s ostatky svatych,
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stní mši rymž karďnálem
tq zároveň se svou chotí,
vídnického. Nesmírná ra.
1 když viděli svého krále
ou infulí. Všichni volali:

pan Karel IY., z přízně
:rál, vsedl se svou .t'oti,
ni ástupy knížat a šlech.
Lrlavách a s meči v rukou,

připraveni k boji; za velikého jásotu a veselí přešli beze vší překážky most přes
Tiberu pod hradem Andělským a vstoupili do kostela sv. Jana v Lateráněo kde
noqý císař usedl k tabuli v císařském majestátu; přictrázela pak knížata říšská' aby
zastáva|a své uřady při stole, posluhujíce na pokryqých mimochodnících. I(dyž
skončila tato nejokázalejší hostina' vytáhl pan císař, jak iest zvykem, s celým svým
vojskem z města a sám osobně rozbil stan v klášteře sv. Vavřince a lid jeho mimg
klášter, nedaleko města. Uspořádav tam své císařské zá|ežítosti,lydal se druhého
dne na cestu do města Tivoli a odtud zamířil své kroky k městu Pise. Byii pak na
této jízdě a při těch slavnostech s panem císařem jeho věrní z Čech, kteří mě1i
své korouhve nebo praporce: především ctihodní a důstoiní otcové, pan Mikuláš,
patriarcha akvilejský, levoboěný syn nebožtíka Jana, ěeského krále, dále pan Arnošt,
první arcibiskup svatého kostela pražského, pan Jan, biskup litomyšlský a kancléř
císařského dvora, Čeněk zLipé,Pešek z Janovic, Jindřich z llradce, pan Markvarto
biskup augšburský, purkrabí norimbersky, četní vévodové, knížata a hrabata
z Němec a veliká jejich vojska, jichž nebylo |ze spočísti, a ty všechny pan císař
na cestě tam i zpět na svů| náklad vydržoval.

2 arcibiskupa miltirského byl jím Robert Visconti, nástupce proslulého Jana Viscontiho
_7 o Městě t .  j .  v fumě _12kdo seponižuje. . .  Luk.  14,11 a 18,14 _|6z le l ikónocvel iko-

noce - 2o který byl szlátkem Božího hodu zselikonočního t. j. v neděli 5. dubna -28 od pana
Petra Pett Bertranď z Provence, kardinál titulu sv. Zuzany' oď r. L353 biskup ostiiský;
ostia byla ve starověku přístavem Řma, dnes 7 km od ústí Tibery - 36 Te Deum lauda-
mus Tebe Boha chválíme _ 38 rozmnÓžitel v. str. 639 pozn.2 _ 52 pan Jan'biskup litomyšl-
ský lan' ze Střed5 kancléř císaře Karla IV., později biskup olomoucký. Byl ve stycích
s italskými humanisty, zejména s Petrarkou, a měl .r1iznam pro kulturní rozvoj u nás
zejména Í7m, že uváděl ve známost myšlenky humanistické. Byl také sám literárně činný
(psal latinsky a německy) a proslul i jako štědrý podporovatel věd a uměď. Zemřel r. 1380.

(VEL IKÝ  sNĚM zE ,MÍ ČEsKÝcH RoKU 1356)  
:

Léta Páně 1356 pan Karel, římský císař a český král, přemítaje o tom, že se

v jeho českém království páchají mnohá lotrovstva a že zloěiny ničemných Iiď'
jejicÍtž počet přespříliš vzrostl, zůstávají bez trestu, a chtěje proti tak velikému zlu

zakroěiti, svolal veliký sněm knížat, velmožů, šlechticů, vladyků i měšťanů' pří.

slušejících ke koruně českého království' a poďe jejich obecného mínění i s jejich

souhlasem stanovil a vyhlásiljako zákon, který má býtzacbováván na věky, a - aby-

chom použili slov domácího jazyka _ prcíaem nalezl, aby kdokoliv z pánů'

šlechticů, vladyků nebo měšťanů, nebo kterákoli jiná osoba laická jakéhokoli

stavu nebo vynikajícího postavení' která by byla pro zločin krádeŽe' zbojnicwí

nebo loupeže obžalována, pohnána nebo odsouzena a nemohla se z takového obvř

nění v lhůtě stanovené jí poďe práva zemského očistiti, nebo jestliže její přečiny

toho druhu j.ou obecně známé nebo úplně zjevné, aby napříště taková osoba byla

na věky bezectnou,postrádala všeho práva a aby nebyla připouštěna k nižádnému
právnímu nebo čestnému jednání, jak na soudech, tak mimo ně a vůbec kdekoli'
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t5 bez ohledu na to' jestliŽe sám císař nebo jeho dědicové nebo nástupcové, králové
čeští, takovému čiověku, odsouzenému, pohnanému, obžalovanému či vypovědě.
nému jeho přečiny odpustí nebo mu dají milost v jakékoli formě slovní nebo pí.
semné, poněvadž taková milost nebo obnova cti bude pokládána za soukromoprávní.
Rovněž také aby ten, komu byla vrácena čest nebo dána ruíprava z milosti králov-
ské, nebyl ze shovívavosti panovníkovy tÍestán smrtí časnou, jakou by zasloužil
pro svá provinění, přece však aby těm, kterým způsobil škodu, dal náhradu poďe
možnosti svého majetku. A třebas i všechno nahraďl, nicméně aby i nadále zůstal
bezectným a postrádal všeho práva a cti po všechen další ěas svého života. S tím se
shodují svaté zákony a kánony, které praví, že ,,soudce nemůže způsobiti, aby
odsouzeného pro krádež neprovázela bezectnost.., a dále: ,,I když můžeme spasiti
duše pokáním, bezectnost přece jen zrušiti nemůžeme... A když toto ustanovení
bylo slyšeno a slavnostně zákonem prohlášeno, mnozí zanechali loupeží a jiné
donutili k tomu, aby ustali od těchto a podobných zločinů.

IJstanoveno bylo rovněž na témže sněmu, aby chudým, kterým se dosud na zem.
ském sněmu dostrívalo spravecllnosti jen málo nebo vůbec Žá!dÍLé, byla přiznávána
patřičnrá spraveďnost a příslušný qfkon spravedlnosti i vůči bohatym a kter;iim.
koliv pánům. A tak se stalo, že mocní párú a šlechtici bez rozdílu, když byli na
žalobu chuďasovu pohnáni před zemský soud, skutečně přicházeli a opravdu se
řídili soudním vyrokem.

4 svolal aeliký sněm na konci zář1 1355 _ ? práoetn nalezl uvedeno česky v lat. textu-
24 kdnony sbírky rozhodnuti papežů a usnesení církevních sněmů, závazných pro římsko-
katolickou církev

(VYKoNÁVÁNÍ sPRAvEDLNosTI  v  ČECHÁCH)

Téhož času pan císař Karel, milovník spraveďnosti a míru, protože častěji
osobně předsedal soudům, pohnut nrířkem chudých, namířil ostří svého hněvu
a rozhořčení proti zlodějům, lotrům a zvláště proti těm' kdož takové ničemné liď
přechovávali a jim pomáhali. Aprocházeje českým královstvím častokrát twze lupičů
dobýval' ohněm je spaloval a ze záHad:& je vywacel a sám osobně pronrísledoval
zločince, rozličnynni tresty je vyhlazuje, a nikterak nešetřil zlých. Ba i jakéhos
rytíře }ana, řečeného Pancíř, kterého dříve sám jako císař opásal rytířsk1ým pásem,
zajalna hradě Žampachu pro zbojnicM a vlastníma rukama oběsil. A nastalv krá-
lovství českém a ve všech zemích sousedních takový mír, jakého nepamatoval
žádný věk a ani v kronikách se nedočítávitme,že byI někdy v minulosti. Předtím se
totiž veřejně na hradech zďtžovali zběhové, brzy toho, brzy onoho zajímali a po-
sílali do Bavor, Míšně, Polska, do Rakous, aby musil b1it vykoupen, a oni zase
naopak jim. ozbrojení zběhové vystupovali v tlupách, šedesát neb i sto mužů
pohromaclě, a škodili nevinným. od toho času řízením Nejvyššího vše ustalo
a nastal dobrý mír, nejlepší mír v Čechách, a trval po všechnu dobu, pokud žil
řečený pan císař.
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CESTOPIS  ODORIKA  DE  PORDENONE

odoricus, zvaný de Pordenone (de Portu Naonis) nebo de Foro Julii' naroďl se
v severoitalském městě Pordenone a byl snad českého původu iako potomek vojáka z po-
sádkn kterou tam držel Přemysl otakar II. Bezpečně však víme z jeho života ien to,
že vstoupil hodně mlád (satis iuvenis) do řádu františkánského, byl poustevníkem a misio-
nářem, vrátil se ze své veliké pouti r. L330 a zemřel r. 1331 v Udine.

Asi r. 1314 se vydal z Benátek na cestu do Asie přes Cařihrad, Erzerum a města
v Íránu, pak r. 1323 z ormuzu do Tany (Salsetty u Bombaje), aby odtud odvezl kosti
mučedníka sv. Tomáše Tolentinského; poznalzápadní i východní pobřeží Přední Indie'
navštívil Ceylon, Sumatru, Javu a Borneo, Čampu (nyní jižní část Středního Vietnamu)
a některá města čínská, až asi l 1325 dorazil do Pekingu, kde tehdy síďil veliký chán

Jestin TemÍir (|323-1328). Setrval tam asi tři roky a vrátil se přes severní Cínu' Tibet
(navštívil i Lhasu), Kábúl, Bucháru, Armenii, Syrii a Svatou zemi do Evropy. Své vzpo-
mínky z cest diktoval latinsky spolubratřím Vilému de Sologna v Padově a Jindřichovi
z Kladska, jenž vyslechnuv je r. L33I v Avignoně, zapsal je l |340 v Praze. Ačkoli se
odoricus úmyslně omezil ve svém vyprávění na věci neitypičtější, má tato malá knížka
čestné místo veďe Polova Milionu; je půvabná františkánskou prostotou a smířlivostí
a uďvuje širokostí zájmi, iež projevuie autor dobře vyzbrojený znalostí jazyka armén-
ského, perského a mongolského, všímaje si poměru nábožens\ich a národopisných'
národohospodářských a sociálních a sleduie pozorně přírodní bohatswí i umělecké
památky. odorikův cestopis se stal jedďm z hlavních pramenů t. zv. Mandevilla; šířil
še četnými opisy, při čemž byl původní text nevědomostí opisovačů a interpolacemi
porušován.

o  PoDIVUHoDNÉM LovENÍ RYB

odtud jsem po osmnrácti dnech cesty mnohými zeměmi a něsty přišel k iedné
veliké řece a vstoupil do města, v němž vede most přes tu řeku. Ubytoval jsem se
v domě u samého mostu. Můj hostitel, chtě mi učiniti potěšení' řekl: ,,Chceš-li
vidět, iak se pěkně loví rybn pojď se mÍlou.. a vedl mě na ten most. Dívaje se
s mostu' viděl isem dole na jeho loďkách kormorány, přivázané k ďouh1im prutům.
Ten muž jim pak provázkem podvázal hrdla, aby potápějíce se do vody a lovíce
ryby, nemohli je pohltit, a postavil do jedné loďky tři velké koše - jeden na příď
loď, druhý na záď a třetí doprostřed. Když to učinil' odvázal kormorány. Ti se
potápěli do vodya nalovili hromadu ryb; sami ie pak pouštěli do těch košů' takže
byly za hoďnku všechny plné. Kdý byly koše ptrné, sňal iim s krků provázky
a nechal je, aby se porápěli do vody a sami se nakrmili'yb".i. Když jsou ti ptáci
syti, wacejí se na svá místa a hospodríř je aváže,jak byli dříve. Ty ryby jsem jeď

a chutnaly mi vytečně.

Po mnoha dnech jsem viděl na své pouti ještě jiný způsob rybolovu. Lidé
měli na loďce krád, plnou teplé vody; byli nazi a každý měl na zádech pÍivázán'
pytel. Potápěli se do vody,chytali rybydorukou a házeli je do pytlů;když vystou.
pili z vodn ukládali ryby do loďky; potom se, jeden za druhým, šli vždy ponořit
do té horké vodv. Tak nalovili mnoho rvb.
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o BoHÁČI, KTERÉHo KRMÍ PADESÁT PANEN

Když jsem bylv zemi Manzi, přišeljsem pěšky do paláce jednoho tamějšího
občana, ienŽ si zaÍidtl život takto: iV!á padesát dívek panen, které mu ustavičně
sIouží. Když usedne za stolem' aby se najedl, přinášejí mu každé jíďo čtyřilaát
nebo pětkrát, zpivajice rozličné písně a hrajíce na rozmanité nástroje, a podávají
mu sousto do úst, iako by byl ptačím mládětem; mimo to před ním zpivaji, až
jsou všechna jídla snědena. Když ty pmní ďvky odejdou, přinesou mu jiné zase
patero jiných jide|za zpěvu jiných písní a za zvuků pestré hudby. Tak si ten člověk
žije, dokud je na světě. Má ročď důchod 30 tumanů tagarů rýže (tuman znamená
10000 a tagar je Dáklad' jaký unese silný osel). Nádvoří jeho paláce má v obvodu
dvě míle a palác, v němž bydlí, má šachovanou poďahu ze z|ata a stříbra. V nádvoří
toho paláce stojí malá pagoda ze stříbra azez|ata; na ď jsou ještě stříšky a zvoni&y,
iaké si lidé robí pro ábavu. Říká se, že v tomto království Manzi jsou čryři takoví
boháěi jako on.

Znakem vznešenosti u nich je mít dlouhé nehty a někteří si nechávají narůst
nehty na palcích tak, že si je obtáčejí kolem ruky. A krása žen zá|eži v malych
nohou; proto matky mají ten zvyk,že když se jim narodí děvčata, zavazujijim nohy
a nedovolí, aby jim vůbec, byt málo, vyrostly.
: I o zemi Manzi v iiŽnt Čině

KRONIKA JANA MARIGNOLLIHO

Jan (Giovanni) Marigoolli pocházel z urozené rodiny florentské, byl členem tamního
konventu františkánského a byl určen od papeže Benedikta XII. roku l33B v Avignoně
za vůdce poselstva, které mělo po přání velkého chána Toghona Temiira (1333-1368)
pokračovat v misionářské činností v Číně. Ubíral se z Neapole přes Cařihrad a Černé mo-
ře' Saraj nad Volhou, fumalek a Komul ve qichodním Turkestáně a karavanní cestou po
poušti Gobi dorazil r. 1342 do sídla chánova v Kambaleku (Pekingu). Zpátečni cestu konal
ližní Čínou, naloďv se v Zajtonu (rryní Čchůan-čou neuo Ambj;, nařsiiviti tetech 1348-1349
irěkterá města v jižní části Přední Indie, Sumatru a Cejlon, a přes záliv Perský, Mesopo-
tamii a Palestinu se vrátil do Avignonu, kamŽ dospěl až r. I)53. Karel IV., poznav ho
za svého pobytu v Italii l I354l5, učinil ho svým kaplanem a dvořanem. Marignolli
zemřel koncem roku 1358 nebo počátkem roku 1359.

Marignolli sepsal trojdílnou latinskou kroniku světových děiin, rozdělencu na dobu
vlády boží (thearchickou), monarchickou a hierarchickou; v tomto ťámci našly své místo
i dějiny české pro poučení ciziny. Vzpomínky z cest, jistě nejza!ímavější část kroniky,
jsou však nesoustavně a jen mimochodem navázány na historické výklady někde obšír-
něji, jinde jen pouhou zmínkou, na př. na kapitolu o stvoření, o hoře Ceylonu (u něhož
pry byl rájAdamův) ap.Význam ma1í z jeho statí zeměpisných jen ty zptávy, kde se
opírá o vlastní názor a zkušenosti a vyvrací oblíbené v středověku domněrrky o existenci
zrudných kmenů lidských; jinak však lpí na scholastických představách o obyďené zemi
na základě bible.
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vyd. Práškovo, str.
dymus) apoštol ori
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lDEsÁT PANEN

p. do paláce jednoho taměišího
p,| l*.o'které mu usavičně
p9i mu každé jíďo čtyřikrát
Iozmanité :rrístroje, a podávají
fumo to před ním zpívaji, až
Fgdou' přinesou mu jiné zase
ptré hudby. Tak si ten člověk
las.'.i ýe (tuman znamerrá
[ořÍ jeho paláce má v obvodu
pu ze zlata a stříbra. V nádvoří
pisou ieště stříšky a zvoničkn
bvství Manzi jsou čtyři takoví
i
ba někteří si nechávaií narůst

l{.Y': žen ú|eží v malých
pdí děvčata, zavazujijim nohy

i
I

BTLTHO

ťtff:i:!ffil.ffi.*ffil!
l-9ghgor J:yiira ( rJ333_ I 368)
Fjepies Cařihrad a Černé mo-
H::tá.oč' a}a:avanní cestou po
ťekmgu). Zpátečntcestu konal
01,1, navštívil v letech I 348- l349
)a' p-řes 

1áliv PerskýMesopo-
:. 1353. Karel IV., poznav ho
nem a dvořanem. Marignolli

bh dějin, rozdělencu na dobul tomto.rámci našly své místo
l. nqza;imavčjší část kroniky,
r9rigký ví'klady někde obšii-
}nt' O.hoře Ceylonu (u něhož
lsŤh len q zprávy, kde se
$JeRu domněnky o existenci
predstavách o obyďené zemi

V COLUMBU

A pobyli jsme v Kambaleku asi tří léta, odtud jsme zamířili svou pouť přes
Manzi s velkolepými dary od císaře a s asi dvěňa sty koní a viděli jsme slávu světa
v tolika městech, zemích, osadrích a jiných věcech zjevenou, že by to Žádný jazyk
nedovedl sdostatek vystihnout. od svátku sv. Štěpá"a aŽ do Květné neděle jsme

i pluli po moři Indíckém aŽ do Columba, uejslarmějšího města indického' kde se
rodí veškeren pepř,co ie ho nasvětě.A rodí se na popínavých keřích'jď se sízejí
na způsob vinic všude,a keř nejdříve yyhání hrozny květní' podobné divoké révě,
zelené barvy, potom vyhání hrozny plodní, v jejichž vnitřku je červené víno; to
jsem vlastní rukou vymačkal do poháru, uŽívaje ho jako koření. Potom plody zrají

to a usychají na stromě, pepř se suší velikým horkem a pak se suchý srráží hůlčičkami'
takže padrá na plachty a sbírá se.

To |sem viděl na vlastní oči a rukama jsem se toho dodkal po čtrnáct měsíců.
Pepř se nepálí, jak falešně vykládají spisovatelé, aď se nerodí na pouštích' nýbrž
v zahradách, a majiteli zahrad nejsou Saracénové, nýbrŽ křeséané svatého Tomáše,

ts; kteří mají v sqých rukou správu veřejné váhy pro obchod s pepřem; z tohoto pří.

imu připaďo na nrne iakožto legáa papežského měsíčně sto ztaých fanů jejich
měny, nakonec tisíc.

Jest tam kostelkřeséanů latinské víry, zasvěcený sv. Jiří; v tom místě isem se
zdrŽe| a vyzdobil jsem kostel skvostnými malbami a učil jsem svatému zákonu.
A konečně, převyšuje slávu samého Alexandra Velikého, jenŽ tam vzryčil sloup,
já jsem na nejzazším výběžku světa proti ráji postavil kamenrrý památník a polil
jej svrchu olejem, totiž mÍamoroqý sloup, na vrcholu s kamenn1im Kížem, urče.
ným, aby tam stríl aŽ do skonání světa. A vztyčil jsem jej' posvětil a požebnal
za přítomnosti takřka nesčíslného množswí lidu a do kamene jsem dalwyti znak
papežský a svůj a nápis v písmě indickém a latinském. A přední muži oné země
mě nesli na ramenou v nosítkách |ako Šalamouna.

L o Kambaleka nyní Pekingu _ 2 Manzi jižní Čína _ 4 od szsdtku so. Štěpána asi r. L347
_ 5 do Columáa Quilon na Malabarském pobřeŽí Přední Inďe - L3 jak falešně rlykltÍdají
spisoaatelé polemika bud proti Odorikovi, jenŽ píše v kap. 16, že na Malabarech je pepřo-
qi les, nebo proti interpolaci.v textu Milionu Polova, že pepř ťoste na polích i v lesích (v.

vyd. Práškovo, str. 178) _ L4 Saracénozé muslimové; křesťané sz;. Torndše sv. Tomáš (Di-
dymus) apoštol Orientu, jenž pý byl pohřben v Mailapuru u Madrasu _ |6 fan vl' fanam,
jeho cenu je těŽko určiti, poďe zprávy arabského cestovatele Ibn Battúty ze 14. stol. 100
fanamů činilo 6 ďnárů, t. j. asi 6 benátských dukátů _ 20 přezlyšuje slátsu AlexandraVelikého
narážka na legendární zbudování oltáře nebo sloupuAlexandrova kdesivPřední Inďi (poďe
Mandevilla u zď ráje). Existence sloupu Marignolliova je dosvědčena ještě z roku L662 _

27 postaoil kamenný pamtÍtníh Gen.28'18 
.

L

647



Poznámky  ed iční

Kron i ka  F ran t iška  P raŽského

První recense kroniky Františkovy se zachovala v rukopisu Kap. PraŽ. G 5 a druhá
je dnes v černínském archivu v Jinďichově Hradci. Vydal ji J. Emler v FRB IV (Praha 1884),
stt.347-457\ tam na str. XXI n. přehled dosavadních eďc. Literatura u Č. Zibrta, BČH II,
č. 12|4,2668' L738. - Překlad pořízen podle první recense; naše ukázky jsou z kn. I,
kap. 16' str. 366-368; kn. I' kap. 3l, str. 384-3861' kn. III'kap. 16, str. 436. PřeložilR. Ho-
linka, verše F. Stiebitz.

Neplach '  Krátká kronika ř tmská a česká

Rukopis známe dnes jediný' v Lobkovické knihovně pražské,nynívNUKXXIII F l95
poďe něho vydalkronikuJ.EmlervFRB III,str'443-484(podleněho je pořÍzeninášpřeklad).
Hieron. Pez zna| rukopis kroniky z knihovny kanonie sv. Doroty ve Vídni a vydal ji poďe
něho v Scriptores rerum austriacarum II (L725), str. 1005-1042. Rukopis tento se lišt
od Lobkovického jen nepatrnými variantami. Text kronikn kteý objevil Petr Tobiáš ryt.
Vokoun a kteý vydal G. Dobner v Monumenta Bohemiae historica IV, str. 95-|23, je
pozdní snůška rozličných zptáv z kronik českých (některé z nich jsou však velmi zaj1mavé
a iinak nedoloŽené) a z kroniky Neplachovy. Srov. k tomu Fr. Palacký, Vúrdigung der
alten bóhmischen Geschichtsschreiber, str. l55n (kroniku příliš podceňuje), J. Emler
v cit. eďci, str. 445-450' a zvláště E. Nohejlová, Přtběhy kláštera opatovického (|925),
kde v III. exkursu je kritický přehled kroniky (str. 91-100). _ Naše ukázky přeložil
z eďce Emlerovy (str.476' 482-483,484) R. Holinka.

Beneš Krabice z Vei tmi le,  Kronika Pražského koste la

Jediný rukopis je chován v Kapitulni knihovně praŽské (H vI/3). PoslednÍ eďcc
J. Emlera v FRB Iv' 1884' str.459.548,kde i o staršlch vydánÍch; ukázky pojaté do Výboru
jsou tam na stt. 517-518' 522-523,524-525. Nejdůležitější část kroniky přeložil F. M. Bartoš
(Beneš Krabice z Veitmile, Panování cÍsaře Karla IV., Praha 1940). Naše ukázky přeložil
R. Holinka; při úpravě jeho překladu bylo přihlédnuto i k překladu F. M. Bartoše.

Ces top i s  Odo r i ka  de  Po rdenone

Kritické vydánt odorikova cestopisu dosud není; cenné příspěvky k němu a k Životo-
pisu odorikovu podali H. Yule a H. Corďer, Cathay and the Vay thither, Vol. II. (London
1913) a Girolamo Golubowich O. F. M. v Archivum Franciscanum historicum X, 1917,
sn. 17-46.

Hypothesa o českém původu Odorikově zak|ádát se na označení ,,frater Odori-
cus Boemus de foro Julii.. v rukopise pařížské Bib|iothěque nationale, |at. 2584, a na
zptávé uveřeiněné v Monumenta ecclesiae Aquilegiensis Argentinae 1746, p. 866. Uzná.
vait ji z badatelů o odorikovi P. Teofilo Domenichelli, H. Yule, H. Corďer a René
Grousset. - Naši ukázku (kap. 31 a 46) přeložil z citovaného vydání Yuleova.Cordiero-
va' stÍ. 31ln a 329'K. Hrdina.

Ltčenl o boháči parafrazoval Mandeville; k srovnání obou textů podáváme úryvek z verse
zachované v českém překladu: ,,A ústavněl má padesáte Žen krásných jako anjelóv, oděných
v zlatohlavy a drahým kamením okrášlených, kteréŽ jemu k loži i k stolu přisluhují a činie
všecko, coŽ onrozkáže, i zpievají i tancují a všecku jemu rozkoš činie' jako která Žena muži
svému; neb krájejí před něho i krmě jeho, myjí se s ním v |ázni' jakož ráčÍ' a vymýšlejt jemu
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60. Zrcadlo čloaěčieho spasenie
(rukopis ze začátku 15. stol. _ knihovna Národního musea, Praha)

..]
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rozkošné krmě ... A tohoť l

tam byl, ten muž lhostajný
1stále-2rozmaři lý

K r on i k a  J ana  Ma r i g n t

Jeďný dochovaný ruk

vydal jei J. Emler v FR

K. Hrdina, je tam otištěn

cestopisu' Sborník čs. spo



rozkošné krmě ... A tohoť sem já často vídal, ano jemu panie k stolu slúžie ... A když sem
tam byl, ten muž lhostajný, slúl Aelnoch... (Fr. Šimek, Cestopis t. ř. Mandevilla, str. 188n).
1stále _ 2 rozmařilý

K r on i k a  J ana  Ma r i g no l l i h o

Jeďný dochovaný rukopis latinské kroniky Marignolliho je v NUK I D 10, fol. l-102;

rydal jej J. Emler v FRB III (Praha 1882), str. 485-604. Naše ukázka, kterou přeložil
K. Hrdina, je tam otištěna na str. 496. Srov. článek B. }Ioráka, K ýkladu Marignollova
cestopisu, Sborník čs. společnosti zeměpisné 28'L922' stÍ. l93n.

nusea, Praha)
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LITERATURA RoZJÍuevÁ
e NÁsoŽBN sKY vzDĚraverprNÁ

Středověká latinská literatura měla mnoho mravoučných a věroučných traktátů; v dru-
hé pclovině 14. století jsou uváděny i do češtiny azájem o tuto literaturu stále roste. Pře.
kládají se jednotlivá závůrrádi|a(Komestor),ale spojují se v celkyidrobnějšípráceruzných
autorů (Výklady na ez;angelium Matoušooo) a vznikají rozsáhlé sborníky (Václazla s Po-
řiečie, Musejnl). Tato literatura řešila i růizlé otázky praktické filosofie, a tak připravo-
vala půdu pro vznik českého písemnicwí vědeckého. S hlediska středověkého ovšem nei.
vyšší oblastí vědy byla theologie. Theologie byla dlouho pokládána za oblast,v které se
mohou uplatnit jen kněží a jejiznŽjediným jazykem smíbýtlatina.Průlomdotohotonazí-
rání učinil Tomáš ze Stítného, který je vyvrcholením staročeské literatury rozjímavé a
nábožensky vzdělavatelné, tvůrcem prózy filosofické, a tím dovršitelem úsilí doby
o zpřístupnění všech oblastí kultury českému člověku neznalému latiny.

PETR KOMESTOR (MANDUCATOR)

HISTORIA  SCHOLASTICA

Sďedověcí studující bible musili číst pro porozuměď biblickému textu dlouhé vý.
klady. Aby toto stuďum usnadnil, Petr z Troyes (t1l79) složil přehlednou dějepravu
z nesčetných knih, které ,,spolykal.. (odtud jeho příjmení Comestor, Manducator).
Učebnice jeho byla hojně užívána až do reformace a nahrazovala vlastně bibli (také se jí
říkalo bible).

Z biblických knih vybral Komestor všecky děie v neiširším slova smyslu; vy'kládá
poimy' doplňuje a srovnává údaie, zejména s údaji Dějin války židovské a Starožitností
židovských Josefa Flavia, iehož jmenuje prostě Josephus nebo Žid,a přih|iží také k děii-
nám světovým. Vynechává jen knihy roziimavé,mravně poučujíci,jako Žalmn Píseň písní
a podobné.

objemné a těžké ďlo přeložil leznámý duchovní koncem 14. nebo na samém po-
čátku 15. století do češtiny, zápase nesmírně s filosofickými a vůbec vědeckými názvy;
mimo to má spis četné nářeční prvky. Přesto se překlad těšil značné oblibě. Z pěti
zachovaných rukopisů je jeden - dochovaný jen ve zlomcích - psán hlaholicí.

o  KAMENoVÁNÍ NABoT PRo VINNICI

(Knihy Královské třetie, kapitola 21)

Pak Nabot }ezrahelitský měiieše vinnici poďé domu králova. I vecě mu kral:
,,Daj mi slú vinnici,abych v nie| učinilzelnú zahradu,a dám tobě za ni lepšívinni-
ci aneb peniezě... An vecě: ,,Buď mi milostív pán mój' abych nedal dědicwie otcóv
mých tobě;.. jako by řekl: ,,Nemohu; dědicwo mi jest ostaveno ot mých otcóv'
abych také ostavilsqým potomním budúcim... A smútiv sě králwže sobú v lože a
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nechtieše jiesti. I posíli ho Jezabel řkúc: ,,Buď dobré mysli' já tobě dám vinnici
Nabot... I psa listy tajně jménem Achab, jeho prstenem zapečětěné, k súdciem
Jezrahel, aby sě sebrali a postili, jako by súd boží měli učiniti, a aby podpustili
svědky proti Nabot a ti aby řekli: ,,PochválilNabot boha a krále,.. točíš klel poďé
židovské řěči, a súdiece ho vinna velebnosti, aby jej ukamenovali. I sta sě uk; i by
ukamenován Nabot z města Jezrahel. A když uslyšě Achab o srnrti Nabot, iide do
vinnicě, aby ji obdržal. I potka ho Eliáš Tesbites a řka: ,,Toé praví Bóh: ,Zabi| si
a nad to osěď si.... Židmá: ,,ZabilLsi a po tom teď budeš děditi.* Na miestě tom, ješto
sú lízali psi krev Nabot, také budú lízati krev tvri, točíš v tejž kraiině. Neb sě nemá
rozuměti v térnž miestě jednostaině. Achab vecě: ,,I zdas mě nalezl nepřietelem
tqým; točíš, proč mi nepřěješ?.. Heliáš vecě: ,,Proto, že jsi prodán ďáblu, aby činil
zlé přěd bohem; proto pán bóh požne tvé potomky a dá dóm tvój jako dóm Jero-
boam a Baasa... Ale i o Jezabel pravi pán bóh: ,,Psi snědie lezabelna poli Jezrahel.cc
A Achab boje sě velmi, rozdřě rúcho své a přikry sě žíní a spa v pytli a choď
spustiv hlavu. I vecě bóh k Eliam: ,,Proto, žeť sě jest Achab pokořil přěde mnú,
neuvedu té zlosti za ieho dnóv, ale za dnóv syna jeho... Snad mu jest otpuščen
hřiech pro nynější spravedlnost. I minuchu tři léta bez boje mezi Syriam a Izrahel
pro tu přiezeň' ješto sú mezi sobú učínili.

Nadpis: Nabot cizl slovo, jako v lat. neskloňováno - L Jezrahelitský leztee|skýi Jezrahel
(Jezreel) město na qých. okraji stejnojmenné roviny, sídlo králeAchaba_3 anaon_4ostazleno
zanecháno_ 5 smútizl sě zatmoutiv se; orže sobúlaodil sebou- 6Jaaabel matůe|kakrále Achaba
_7 Nabot Nabotovu; jménem Achaó jménem Achaboqým_ 7-8 k súdciem Jezrahel soudcům
jezreelským - 8 aby podpustili' aby nastrčili _ 9 Nabot Nabotovi - L0 oinna aelebnosti vinného
urážkou vznešenosti (královské) - lL o smrti Naóor . ' . Nabotověijide šel - 12 aby obdržal aby
měl v moci, vláď ií; Tesbites Tesbitslqi (přídomek poďe rodiště) _ L3 osědl si uváza| ses v ni;
Žid losef Flavius, děiepisec z l. st.. n. l., napsal Dějiny války židovské o 7 knihách a Staro-
žitnosti židovské o 20 knihách _ |4 Nabot Nabotovu _ L5 jednostajně stejně (singulariter) _

|6 nepřěješ mi nejsi mýrn přítelem (inimicaris mihi); aóy činil abys činil - 17 požne pokosl,
vytrubí (demetet) _ 17-18 dórn Jeroboam a Baasa dům Jeroboamův a Baasův (Jeroboám 1.
král izraelskýi Báza 3. král izraelský, wah Jeroboámova syna, zakladatel druhé dynastie) -
18 na poli Jezrahel v rovině Jezreelské _ 19 rozdřě roztrh|; přikry sě žíní ob(ékJ se v ží:rěný
šat _ 20 k Eliam k Eliášovi (podle lat. ad Eliam) _ 2L zlost zlo (malum) _ 22 mezi Syňam
a Izrahel mezi Syrií a Izraelem (podle lat. inter syriam et Israel) _23 přiezeň přátelství
(foedus)

EVANGELIUM sv. MAToUŠE s VÝKLADEM

V tomto díle jsou k samostatnému přetlumočení evangelia rozděleného na menší
úryvky připojeny výklady vybrané z významných vykladačů této biblické knihy. Autor
chtěl sqým ďlem poskytnout kazatelům látku pro kázált. Do díla přeial také překlad kap.
IL až 13 životopisu Karla IV., obsahujíci výklad podobenswí z kap. 13. Neirozsáhleiší
výklad je na pašije, překlad 9. meditace (De hrrmanitate Christi, o lidswí Ježíšově),
domněle Bernardovy (známé pod jménem Stimulus amoris), vskutku však Ansel-
movy. ,,Tyto knížky' ješto slovú oštnec milosti, neb těmi řečmi svaqý Bernart pobádal
k milosti srdce svého i jiných také' rrzpomínaje k nám ve1ikú boží milost.., četl dětem i sobě
Tomáš ze Stítného a vepsal je k Velkému pátku do sqfch Řečí svátečních a nedělních.
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Je pravděpodobné, že původcem tohoto Výldadu evangelia ie Jan Milíč z Kroměříže.
Prameny' výběr a způsob zpracování Výkladů je totižťýž' jaký nalézáme v jeho kázál;Lch,
a dále o Milíčovi víme, že podobné sbírky výkladů sestavoval pro nastávaiící a mladé
kazatele. Také přibrání homilie Karlovy (Milíč byl úředníkem císařské kanceláře, než se
stal kazatelem) a převzetí pašijí ctitelem Milíčovým, Tomášem ze Stítného, jakož i ně-
které zvláštnosti jazykové podporují tuto domněnku.

( Kap i t o l a  2 5 ,  v e rš  | 4_30 )

Druhú také pověst jim povědě: Člověk jeden, jda na pút, pozva sqých
slúh i da |im své sbuožie; a jednomu dal pět závaží a druhému dvě a třetiemu
jedno, každému podlé jeho rozšafenstvie, i bra sě inhed preč. Tehdy ten, ješto
bieše vzaL pět závaŽi, i těžě jimi' i bieše získal druhých pět; takéž i ten, ješto
bieše vzal dvě, získa druzie dvě. Ale ten, ješto bieše vzal jedno, šed i vkopa je
v zemi i skry penieze pána svého. Tehdy po ďúhém času vráti sě pán těch
slúh í položi s nimi počet. Tehdy přistúpiv ten, ješto pět závaží příjal' i ofě-
rova druhých pět a řka: ,,Pane, pěts mi závaží dal; toé jsem druhých pět nad to
získal... I vecě jemu jeho pán: ',Měj diek, sluho dobrý a věrný! Proto' žes
v maléj věci věren byl, nad mnohú tě ustavím. Vendi v raduost svého pána...
Přistúpi pak ten' ješto bieše dvézávaživza|,í vecě: ,,Pane, dvěs mi závaŽí dal; toť
druzie dvě utěžal sem... Vecě jemu pán jeho:,,Měj díek, sluho dobrý a věrný!
Nebos na maléj věci věren byl' nad velikú věcí tě ustavím; venď v raduost svého
pána... Tehdy přistúpi i ten, ješto bieše jedno závažíe vzal i vecě: ,,Pane, viem
žes člověk wrdý' žněš tu, ještožs nesál, a sbieráš tu, ještos nerozsypal; a buoje
sě, šel jsem i skryl jsem tlté závůíe v zemi. Teď jmáš to, cožé je wé. Tehdy od.
pověděv pán jeho vecě.. ,,Z|ý sluho a léní! Věděls,že já Žni tu, kdeŽ jsem nesála
sbierám tu, kdež jsem nerozsypal jměl jsi s právem ďáti mé střiebro peněžní.
kuom; a když bych já se wátil, byl bych své i s lichvú zasě vza|.,, Tehdy vecě
k svým sluhám: ,,Vezměte od něho závůie a dajte tomu' ještoť má desět á-
važí. Nebo ktož imá' tomu bude dáno, i bude dosti imieti; ale tomu, ktož
nejmá' i to, což rná, bude jemu odjato. A neužitečného sluhu uvrzte v najvěcší
tmu' tu bude pláč a škřehtánie zubuov...

Na toto čtenie piše svatý Řehoř, papeŽ Římanín:

Svaté čtenie, bratříce milá' abychom snažně znamenali, nás napomíná, aby-
chom my' ješto jsme nad jiné lidi některé dary na tomto světě příjali odstvuořitele
světa, tieže proto súzeni nebyli. Nebo čím je kto viece daróv přijal' tiem musí věcší
počet vydati. A protož každý jmá býti tiem viece pokoren a hotovější ku buoží
službě, čím sě viece vidí pÍivázána ku vydání počta.

Teď člověk' jenž jest na pút šel, svých slúh pozval a jim závažie, aby dělali,
rozděliv dal. A po ďúhém času pak, aby s nimi počet vzali učinil, vrátiv sě. Ty'
ješto byli dobřě dělali a zisk utěžěli, obdařil, ale sluhu, ješto byl léní k těžění, na
vězenie odsúďl.
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Ktož iest tento iistý člověk, jenž jest na pút šel? Jediné nráš vykupite|' jenž

v tom člověčství, ješto byt přiial' šél do nebes. Nebo vlastné miesto člověčstvie jest

země; a tehdy jest jako na pút šlo, když s našírn Spasitelem na nebe jest posláno

i posazeno. Ale tento člověk na pút jda svým sluhám své sbuožie poručil' když věr.
nému křesťanstvrr vláštích daróv jest požičil. A některému jest dal pět závaží, někte.
rému dvě a některému iedno. Pět zajisté jest smyslóv našeho těla, to jest viděnie'
slyšěníe, okúšěnie, voněnie, dotčenie; protož skrzě pět závaži dar pěti smyslóv sě
znamenává. Ale skrzě ďvé zipažie rozum a dobrý účinek sě znamenrívá; ale skrzě
jedno závažie jedno sám rozum mámy rozuměti. Ale ten, ješto byl pět závaží
vzaI,zís|<aL druhých pět.Nebo jsú mnozí na tomto světě, ještoaěPísmusvatému

hlubocě rozuměti nemohú, avšak což z svého sprostenstvie mohú uznamenati,
to jiné, jelikož muohú, uěie. Nebo kteréž věci na tomto světě pěti smysly svymi
poznávaji,v těch sě nekochaií, ale pro buoh té rozkuoši ostávají. Aby jiní též činilí'
radu jim dávají, A jsú někteří, ješto sqím rozumem u Písmě hlubuocě rozumějí'
a jakž rozumějí, poďé toho i skutkem činíe, a rozumějíce a činiece, též iiným nauče-
nie dávaií, a protož dvuoj získ, to vieš, dvuoii odplatu zato jnaji.

Ale ten, ješto byl jedno zásažíevza|, šed i vkopal střiebro pána svého v zemi, ten
závaŽie v zemi vkuopává, jenŽ vzem od buoha dobrý Íozum, jediné na úžitek a na
rozkoš tohoto světa jei ztti*i a obracije, zisku duchuovníeho nehledá a od rozkuoší
tohoto světa nikdy nepozdvíhá srdcě svého. Nebo mnozí jsú, ješto sú dar dobrého
rozumu od buoha přijali, ale skrzě ten dar nic jiného, jediné rozkoši svého těla hle.
daií. o nichžto svad prorok praví: ,,Múdří jsu' aby z|e činili, a dobřě činiti ne.
umějí... Alé pán, jenž, je závažie mezi sluhy rozdělil, aby od nich počet přijal' sě

wacije. Nebo ten nynie milosdvě dary své rozdělije, ten pak den súdný, kak jest

kto, ty dary jmaje, zasLúžil, věděti chtietí bude.
Sluha, jenž jest dvuoje závažie vzal, zasé navrátil, od pána pochválen jest a do

věčné odplaty jest puštěn, když uslyšal od svého pána: ,,Měi ďek, sluho dobrý
a věrný, nebos v maléj věci věren byl, nad velikú tě věcí ustavím. Vendi v raduost
svého pána!.. Nebo malá jest věc všecko sbuožie tohoto světa, kak sě kolivěk veliká
vidí. Ale tehdy věrný sluha nad velikú věcí ustaven bude, kdyžto zbuda všie ža.
losti, věěnú radostí v nebeském přiebytcě sě bude radovati. Ale sluha z|ý,jenŽjest
zátvažimtěžěti nerodil, k svému pánu, omluvuje sě přišel a řka: ,,Ale viem, že isi
člověk tvrdý, žněš tu, ještos nesál... I jest znamenati tuto' že neužitečný sluha pánem

tvrdým jej nazyvá,avšak jemu těžěti netbal. A praví, že sě bal tiemzávažim těžěti'
a měv sě s právem jedno toho báti, aby svého závažie k svému pánu bez zisku ne-
navrátil.

Jsú mnozí v svatéi cěrekvi, ješto podobensťvie tohoto sluhy na sobě nosie. Ti

dobrých skutkuov činiti sě strachují a v hřiešiech smrtedlných ležěti sě nebuojie;
a když sě hřiešníky znaji, po svaqých cěstách počieti sě chuoditi ubávají. Jichžto
dobřě svatý Petr, donidž iešče svrchován nebyl, podobenswie na sobě nosil, jenž,

uzřěv div v rybnérn lovění, k synu buožiemu vecě: ,,Jď ode mne, hospodine,
nebuoé jsem člověk hřiešný... Když sě, Petře, hřiešníkem znáš, potřěbie by

', ida na pút, pozva svých
lí a druhému dvě a třetiňu

$ed preč. Tehdy ten, ješto
thých pět; takéž i ten, ješto
!.vzal jedno, šed i vkopa je
ém času wáti sě pán těch
št0 pět závaži pfijat' i ofě-
oé jsem druhých pět nad to
dobrý a věrný! Proto, žes
tdi v raduost svého pána...
|ane, dvěs mi závažíáal; toť
diek, ďuho dobrý a věrný!

vendi v raduost svého
vzal i vecě: ,,Pane, viem

ještos nerozsypal; a buoje

'tq cožé je tvé. Tehdy od-
žni tu, kdež jsem nésál a
i mé střiebro peněžní-
zasě vzal... Tehdy vecě

ještoé má desět zá-
jmieti; ale tomu, ktož
sluhu uwzte v najvěcší

nali, nás napomínrí, aby-
světě příiali od stvuořitele

a jim závažie, aby dělali,
aI i učinil, vrátiv sě. T5

přijal, tiem musí věcší
a hotovější ku buoží

byl léní k těžěď, na
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bylo, aby od sebe hosporlina nezapuzoval. A protož tomuto sluzě inhed takeŽ
odpověděno: ,,Sluho zlý, věděls dobřě' že jáz žnt tu, kdež jsem nesál; jměl jsi dáti
mé střiebro peněžníkuom.,, Z sých slov vlastních tento sluha jest odsuzen, kdý
pán vecě: ,,Žli, kdeŽ jsem nesál, a sbíerám, kdežto jsem nerozsYPal,.. jako by
zjevně řek: ''Když já potřěbuji toho, jehožto jsem nedal, na zisk, jabžty sámpravíš,
velmě viece potřěbuji toho, ješto jsem byl dal za získ těžěti; protož jměl jsi
s právem mé střiebro dáti peněžníkuom, a já přída' byl bych s lichvú svého zasě
potřěboval.6. Střiebro zajisté peněžníkuom dáti jest uměnie svatého Písma naučiti
ty, iešto by ráď i slovenr i skutkem jeho požívali. Ale lénieho sluhu, kterým súdem
jej odsuzuje, to uslyšme: ,,Vezměte, praví, od něho závažie, dajtež tomu, ještoé
má desět závaži.,,

Velmi by podobné bylo, když od lénějšieho sluhy jedno závažie vzato, aby
bylo dáno radějše tomu, ješto jměl dvě závaŽi, nežli tomu, |ešto jich iměl pět. Nebo
tomu s právem jmělo dáno býti' ješto j' jměl méně, nežli tomu, ješto j' jměl viece.
Ale, jakž je dříeve řečeno, skrzě pět závaži pět smyslóv, to vieš, poznánie zjevných
věcí sě znamenává; ďe skrzě dvě závaŽí rozum a účinek poďé toho rozumu muoŽ
znamerrán bytl.A viece jměl ten jest, ješto měl dvě zíwaží,než ten, ješto pět jichbyl
vzal. Neb ten, ješto skrzě pět závaži pozrrránie zievných věcí jměl, ten ješče rozumu
vnitřnieho a hlubuokosti svatého Písma nevěděl. A protož jedno závažie, skrzě
něžto rozum sě znamenává' tomu mělo dáno býti' jenž zjevných věcí, pěti smysly
poznaných' buohobojně jest užíval. A to na každý den v svatéj cěrekvi vidíme, že ti,
ješto zjevných věcí buohobojně poŽivaji, skrzě milost ducha svatého k hlubo-
kému rozumu duchovních věcí přicházějí.

obecnie pak odsúzenie praví a řka: ,,Každému, ktož má, bude jemu dáno,
i bude dosti jmieti. Ale tomu' jenž nejmá' í to, což má, bude jemu odjato... Nebo
ktož má milost ducha svatého' má ten také jiné dary, í bude jmieti. Ale ktož mi-
losti ducha svatého nemá, také ty dary, ješto sě zdálo, by iměl' všěcky ztratí. A pro-
tož potřěbie jest, bratříce milá, abychuom při všěch našich skutciech milosti ducha
svatého ostřiehali. A milost pravá jest, abychom milovali sě v buozě a nepřietele
pro buoh. A ktož kolivěk té nemá, všecko dobré, což má, to ztratí; závažie,ješto byl
vzal, toho bude zbaven a poďé súdu božieho v najvěcší tmu bude vržen.

A jest niím to věděti' Že žádný léní bezpečen nenie, by sě jemu též nepřiho-
dilo. Neb nikte nemuožřéci: ,,ZávaŽiejsem ižádného nepřijal, protož nejsem povi-
nen z ničehuož počtu vydati... Nebo skrzě závažie najmenšie věc, jižto který koli-
věk člověk od buoha přijal' má rozuměna b1ý.ti. Nebuo některý jest rozum svatého
Písma přijal' a to jmá iiným pro buoh vykládati; některý jest sbuožie tohoto světa
přijal' a toho má chudým ščedřě udieleti; a některý pak ani rozumu v svatém Písmě
ani sbuožie světského přijal' ale však některému sě řemeslu naučil, jímžto sě Živí,
a to iemu za závažie bude počteno; a některý pak ani seho ani onoho přijal, ale však
má známost a ochotensťvie u buohatého' a to jemu bude počteno za závt.Žie. A pro.
tož' ktož má rozum, buď snažen, aby nemlčal; ktož má sbožie, viz, aby milosrdné
skutky činil; ktož umie řemes|o, viz, aby úžitka jeho svému bližniemu udělil; ktož
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lŽ tomuto sluzě inhed takež
kdež isem nesál; jměl jsi dríti
nto sluha jest odsúzen, když
o jsem 

.nerozsypal,.. jako Ěy
ut,.1a zisk' jak<ž ty sám pravíš,
l zisk těžěti; protož jměl jsi
byl bych s lichvú svéio zasě
měnie svatého Písma naučiti
lénieho sluhu, kterým súdem
závažie, dajtež tomu, ještoé

hy jedno závažie vzato, aby
nu, ješto jich jměl pět. Nebo
zu tomu' ješto j' jměl viece.
':,o ui.:, poaránie zjevných
:k poďé toho rozumu muoŽ
tží.ry3 ten'iešto pět jich byl
věcí jměl, ten ješče rozumu
0rotož jedno závažie, skrzě
l z,evných věcí, pěti smvslv.svatéj cěrekvi viďme, ze ti,
t ducha svatého k hlubo-

T'Ši bude jemu dáno'
, oucre temu odiato... Nebo
ibude jmieti. Ale ktož mi-
riněl, všěcky ztratí. A pro-
ch skutciech milosti ducha
ali sě v buozě a nepřietele

1to 
zlratí; závažie,ješto byl

fuu bude vržen.
l, by sě jemu též nepřiho-
přijal, protož neisern povi-
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I jest sbuožie tohoto světa
Ei rozumu v svatém Písmě
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lbožie, viz, aby milosidné
bu bližniemu udělil; ktož
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má ochotenstvie u buohatého, neradí-li jemu, aby milosrdenstvie skutky činil, zle
své závaŽie vživá, nebude bezpečen na každý den na svém srdci. Poěítaj' co ie
přijal! A júzajisté ten ěas sě blíží' aby ten, jenž šel na pút, juž sě vrátil. Na pút
zajisté šel' nebo z teito země, ag níž sě narodil, daleko a vysoko na nebesa vstúpil;
ale zaiisté skuoro sě vrátí. A nebudemy.li svým závažim snažně těžěti' budem od
něho proto těžký súd trpěti. Léní zajisté sluha, kdyžto pán juž chce počet jmieti,
tepruv své závaŽie z zemé pozdvíhá; nebo mnozí lidé' ješto tepruv rozkoší a to-
hoto světa ostávaií' kdyžto juž pánem buohem na věčné zatracenie odsúzeni budú.
Protož bud'mež snažni o svém závůi, abychom jím tak těžěli' jako bychom byli za to
duostojni s věrnými sluhami vníti v radost našeho pána hospoclina do nebeského
kralovstvie. Jehožto mně i vám doponrráhaj otec, syn' svatý duch. Amen.

l pozlěst podobenství; poúdě pověděl; pút cesta _ 2 sbuožie majetek, peníze; zdaažie
váha, hřivna stříbra (talentum) - 3 ješto který, jenž _ 4 těžě těžil' pracoval' obchodoval - 5
druzi'e dzlě (duál) druhá dvě; zlkopa zakopal _ 7 položi počet zučtoval.' oÍěrolla poďal _ 9 měj
diek dtk, dobře (euge) _ L0 ustaaínl ustanovím; oendi vejdi - L2 utěžal sazz lrydělal' získal
jsem_L5 ještožkdež;nesál nesil- 16 teďtaďy,tu- 17 léniL|ný;žnižnu_t8spráaem správně,
poďe povinnosti - 19 lichz:a ltrok' ziski zasě zpět - 23 škřehtdnie skřípění
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34 tento jistý,ten (iste\ jediné jen (nisi) - 35 člozlěčstzsle člověčenswíi xlastný vlastní

(proprius) _ 37 poručil svěřil - 38 z:ldšti. zvláštní (specialis); požičil propůjčil' poskytl - 39
úděnie zrak _ 40 slgšěnie s!uc|t; okúšěnie ch.uti aoněnie čichi dotčmie hmat - 4l znamendod sě
označuje sei účinek konání, skutky (operatio) _ 42 jedno jen _ 44 sprostenstÚie prostota;
uznamenati poznati, pochopiti _ 45 jelikož pokud _ 46 ostfu:ají zanecbávaj7 _ 49 to ,uieš to
věz, touž

5L gzem vzav _ 52 obracije obracuje, obrací - 55 o nichžto a o těch - 57 z:racije sě wa-
cuje se, l'rací se

62-63 kak sě koliaěk . . . oidí iakko|t se zdá _ 65 nerodil nec}l.té\ omlutsuje sá omlouvaje se
_ 68.69 k szsému pdnu. . . nenazsrdtil poďe lat. ad dominum reportaret

70 a cěrekoi v církvi; podobenstzie podoba _ 72 ubávají sě sttachují sq jichžto a těch -

73 donidž dokud; sorchoatin k dokonalosti přiveden, utvrzen - 74 rybné lopěnie loveď ryb
- 76 inhed ihned _ 78 z sloo poďe slov _ 80 potřěbuji žádám, poŽaduji - 84 požíaali uŽívali

87 podobný správn1i, náležitý _ 88 radějše raději - 89 ještoj, jměl jenž (iest) měl _ 90.
9| zjeané aěci vnější věci (exteriora) - 93-94 rozumu onitřnieho vnitřního smyslu (ab intellectu
interiorum vacuus) - 94 hlubuokost hlubší srnysl - 97 milost za |at' gratia _ 97-98 k hluboké.
mu rozumu za|at. aď intellectum mysticum

99 obecnie odsúzen,ie obecný soud (generalis sententia) - 101 a l03 milost za lat. cha-
ritas

108 nikte nikdo _ |l0 rozum porozumění (intelligentia) _ |tÍ pro buoh pro boha - 114
počteno počítáno, považováno; seho toho _ tL5 ochotensrple důvěrné, přátelské sryky _ 122
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RÁJ  DUŠE
Tak říkáme sborníku mravně vzdělavatelných a nábožensky poučných pojednání

poďe prvního spisku tam vzdělaného. - Sborník má čtyři části. V první je volně přeložen
Rój duše (Paraďisus animae) nebo Enchiriďon de virnrtibus veris et perfectis (Rukověé o pra.
vých a dokonalých ctnostech) přičítaný Albertovi Velikému; probírá 42 ctností, a to tak,
že u každé ctnosti ukazuje, co k ní vede a po čem se poznává, naproti tomu pak staví na
konci opak ctnosti se znamením, poďe něhož se nepravá ctnost pozná od pravé; český
zpracovatel předlohu upravil volně' několik kapitol vynecbal, některé doplnil výkladem
jiným a podobně. - Druhá část sborníku (kap.37-48) je podobně volně přeložený latin-
slcý spis Penaldův (Peralt' Paralt, Paraut) Summa zlirtutum et zlitiorum (o ctnostech a
neřestech).-Třetí část woří drobné kapitolky, jež najdeme v tištěném Passionále na Zele.
ný čtvrtek' a k nim se připojuje jakési zrcaďo zpovědní pro obecnou, generální zpověď.
- Poslední část sborníku je vzdělání spisku De triplici zlia (o trojí cesgě)' připisovaného
sv. Bonaventurovi (spisek má i jiné názvy; později jej vzdělal také Stítný v knížkách
ostnec svědomie).

Sborník náš byl psán duchovním pro osobu ženskou, pauně jeptišku' neznalou la-
tiny. Síly překladatelovy však na úkol nestačily.

PoČÍNAJÍ  sĚ  KN IEHY  o  VŠĚL IKÝCH  CTNoSTECH

VELMI UŽITEČNÉ

Svaty Jan Z|atoustý vykládaje čtenie svatého Matěje í ďe takto: Jsú někteří
lidé owrácení podobni licoměrníkóm pokrnÍ'n. Nebo ti, což kolivěk vidie, vše ve
z1é obrátie a zle súdie. Nebo činíJi kto co pokory ďe, dějí: Pokrytec jest. Aě kto
pro mďobu sebe posíliti chce, dějí: Lakotný jest. Pakli jest upěIivy a dobrotivý
v stravě, dějí: Stravný jest. Čini-lí co spravedlnosti dle, dějí: Hněvivý iest. Pakli
bude pokorn;i, dějí: Blázen jest. Jest-li múdrý' dějí: Pyšný jest; a jest-li kázaně vesel,
ději: Zaby|ý iest. A jest-li pak nábožnn dějí: Nepřieteliqý nebo nepřívětiv'ý jest,
chodí jako odjarý. Jest-li přívětivý; dějí: }est světský a ješitný. Chce-li pak kto b1ý-ti
zóÍiuý' dějí: Truchlý jest. Jest-lí tichý' dějí: Neveselý jest. Maií-li lidé milost
k němu, dějí: Pochlebný jest. Hledá-li spasenie lidského a spasenie svého co dle
činí' dějí: Chlubný jest nebo chlúby hledá a pro své veličenie ěiní. Jest-li nábožný
a bohu rád slúží, dějí: Neudatný jest a jako odjatý chodí, nebo: Nálicha jest' dějí.

Slušie nám znamenztt, že některé vášně sú zlí obyčějové, že budú tak velmi
podobni k dobrým a jsúce z|i, jakoŽ již nynie tohoto času úpornú mysl počítají za
spraveďnost, nesličné tovařišstvo za veselé tovařišstvo, ješitenstvie za duchovnie
veselé; léniemu dějí: Chytrý jest, nestráví sě přielišnú stravú; za šlechetnost a za
čistotu přielišné okrášlenie sebe mají; ktož přieliš mnoho čeledi má a té hÍdě chová,
dějí: Ctně sě má; ktož dává co svého marně nebo ješitně, toho mají za štědrého;
lakomému na sbožie dějí: Chovateďný jest a mzývaji jej všickni strýcem; ktož stojí,
upra svú mysl, tomu dějí: Ustavičný jest. Pokniřenstvie za Svatost a licoměrstvo za
náboženstvie mají, aby točíš boha milující zdáli sě. Ktož kolivěk netbá na to, coŽ
zlého činí přieliš, ten slóve trpěliqý a dobrotivý; ten, ješto jest přětwdý na súdě,
ten slóve praqý poprávcě; ten, ješto nesmie tresktati žádného neb zlého staviti, ten
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ť!9že.n:!y poučných pojednáď
rn ca:tl. V první je volně přeložen
s'vens et perfectis(Rukověé o pra.
emrr;,probírá 42 ctností, a to.ak,
znava' naproti tomu pak staví ná
l111lo'!.oo'ná. od- pravé; český
rccbal'. ně-které doplnit výkladeň
c pdobně.volně přetožeňý tatin.
Uum ej z:itiontz (O ctnostech a

slóve pokojný; a ktož jest iešitný tomu dějí: Ctný jest; netbanlivý' ten slóve dobro.
tiv.ý.

Zlanenajž,že těmito činy nezaslúží žádný věčné mzdy. Také sú někteří mravi na
některém člověku, že jest iako od přírozenie pokorný nebo dobrotívý nebo skrovný
štědrý' lítostivý' pokojný a také tichý; těmito aké věcmi žádlý nezaslúží věčné
mzdy ani odplatn donidž milosti božie člověk nemá. Ale když člověk má boží
milost v sobě, tehdy vším od boha odplatu vysluží. Nebo pohané i židé jmievají
tyto ctnosti dobré,avšak věčné odplaty nevyslúžie jimi, nebo božie milosti,jenžto
jest kořen i základ všie odplaty imzdy, té nemají.

Také sú některé vášně dobré i dobří mravové, ale pak mají je za z|é vášně;
iakožto někteří blázlt spraveďnostnazyvaií hroznost a lítnost, nebo, bude.li kto
maličko spravedln1ý, dějí: Mstí sě; činí.li kto co pro náboženstvie, děií: Chvály
hleďá ješitné, nebo ještě někak jinak to obrátie. A chce.li kto zóřivý býti' dějí:
Hořké mysli jest a trpkého srdcě. Učiní-li kto co pÍo pravú milost, dějí: Pro závist
nebo pro nerrríviděďe, ano pro milost a pro lásku to sě stalo; ješto iest iístě pro
buoh a dobqým úmyslem, to oní jinak obrátie ve zlé a jiného ieště mnoho k tomu
přičinie. A proto, že jest tak nesnadno tozeznai dobrých mravóv ote zlých, proto
chci pověděti, co sú praví a swchovaď mravi, a najprvé, co jest pravé a svrchované
milovánie boha. Nebo milost, od niežto milovánie božie pochodí, to jest mátě
i koruna všěch mravóv, nebo ona salna okrašluje vše jiné a bez nie ižádÍý jiný mrav
nenie bohu vzácen, ale ona sama jiné všěcky uzácly čiď. Protož o nie pďnem
psáti. Naiprvé chvala buď bohu mocnému, jenŽ je kraluje a bude kralovati.

l čtenie sllatého Matěje evangelium sv. Matouše -2 otordcený zvrácený, přewácený;
pokrytý pokrytecký - 3 pokory dle pto pokoru, z pokory _ 4 lahotný chtivý' lačný - 5 strazla
náklad na Život; stravný nákladně' nádherně žii(cl_ 6 kdzaně t*ázněně - 7 zabylý b|ázniý,
potřeštěný; nepřietelizlý nedružný, nepřÍvětivý _8 odjatý (t. rozumu) u vytržení; iešitný
marniqi _ 9 a 36 zóřivý hor|tý' urputný (zelus); milost |áska, zalíbení _ Lo pochlebný jest

dává si pochlebovati; spasenie szlého co dle čint pro své spasení něco činí _ LL chlubný vy.
chloubavý; aeličenie zvelebení _ 12 ruilicha prudký; přepjaqý člověk

|3 zldšeň vlastnost - |3 -|4 zli obyčějozsé' dobří ob1tčějozlé chybn ctnosti (vitia, virnrtes) -

|4 úpornd mysl urputnost, zarputilost, bezohlednost, tvrdost (severitas) _ 1 5 neslíčný nepěkn;i'
špatnýi ješitensrzie marnivost - |6 nestrdlsí sá nevyčerpá se - 19 chozsateilln,ý šetrný' spořivý -

20 upra wú mysl jsa umíněný; ustaoičný stálý; vytrvalý; pokniřensnie pošmournost, pokry.
tectví' poéouchlost - 2L ndboženstole náboŽnost - 23 praoý psoprót.lcě spravedliqý soudce;
nesmie neodvažuie se; zlého stazsiti zabrániti zlému - 29 donidž dokuď

34 hroznost ukrutnost; lítnost ptudkost - 40 přičinie přidají _ 4L sorchooaný dokonalý
_ 42 pochodí pochází; mátě matka _ 43 ižádný žádr:ý - 45 je kraluje kraluje (je kralujlcí)

o TRPEDLENSTVÍ

Pravé trpeďenswie jest, když kto trpí nesprávně a nevinně kakyž kolivěk ne.
pokoj nebo smute\ jakož svaqý Job praví: ,,Neshřěšil sem, avšak trpím zamúce.
nie... Kakž jest zrimutek nevinnému člověku těží trpěti než vinnému, však móŽ

ne v tištěném PassionáIe na Zele-
lpro obecnou' generální zpověď.
b (-o'trojí ces!e;, pripisovaneno
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CTNOSTECH
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jesq a jest.li kázaně vesel,
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ý. Chce.li pak kto býti

jest. Majili lidé milost
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ěenie činí. Jest-li nríbožnÝ
nebo: Nálicha iest, dějí.

r úpornú mysl počítají za
iďitenswie za duchovnie

že budú tak velmi

; za šlechetnost a za
nrá a té hrdě chová,

toho mají za štědrého;
i strýcem; ktoŽ stojí,

svatost a licoměrstvo za
kolivěk netbá na to, což
jest přětr'rdý na súdě,
neb zlého staviti, ten

I
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1 5

taždý člověk radějí trpěti nepokoj tělesný i zámutek srdečný pro nevinu než viny
ďe' jakož praví svaqý Petr: ,,Ijednomu ne zákon trpěti jako zloději neb jako vraže-
dlrríku. Nebo lépe iest trpěti neviny dle než trpěti provinivše... - Ale buoh vrím
chce z toho otplatu dati' když trpěti budete pro svój dobrý život nebo strast, nepokoj
nebo smutek' míle trpěti a pokorně, když vem budú láti. - Tehdy jest trpěďenswie
většie chvály dóstojno, když kto trpí ot přátel než od nepřátel, nebo tieže člověku
trpěti od těch' ješto sě činie nebo sdají dobří nebo přietelé. Neb tak jest božie
přietelnicě mezi dcerami jakož lilium mezi trním; a kakž kolivěk bode trnie lilium,
však proto ono nic nepotratí své bělosti i barvy; a čímž jest u boďivějšiem trní, tiem
věcši vóni jmá, a čínž, je viece bode, tiem kráše jest i šlechetnějše, nebo krásný
květ mezí trním kraší sě sdá i viece svietí; takéž dobrý člověk mezi zlými. A kakŽ
kolivěk protívno jest dobrým lídem mezi z|ýnú,však on proto nepotratí své bělosti
nic ani krásy' ale vždy chová života světlosti údóv svých i nravóv sv'ých i všěch
dobrých vášní.

Ten jmá pravé trpeďnestvie, ktož netoliko srdcem trpí protivnú věc, ale ktoŽ
jie viece žádá jmiei, jakož praví prorok ,,Čakal sem a žádal protivensťvie a ža.
1osti."

Pravý trpěďný nepovrtře nic, když trpí, ani treskce z toho' co rraň přěpušče-
no. Jakož svatý Job právě níkdy nepovrtlal ve všem v tom' coŽ bóh byl naň přěpustil,
ale vše míle trpěl a bohu děkovalze všeho, i z dobrého izez|ého i z protivného.
Praqý trpěďný nezpravuje sě nikdn ač ieho otíeží o jeho nrísilí nebo protiven.
ství, neb jemu sě sdrá, by to dóstojně trpěl. A také vše on trpí míle a to poručí bohu
po všě časy; nebo on jmá zjeviti vinu i nevinu a toho otplatiti poďé zaslúženie.
Jesus Kristus přěd Pilátem, když ieho otáza|,nechtěl sě zpraviti a moha tiem smrti
zbyti. A také ktož žaluje své násilé lidem, tiem sobě oblehčí na srdci a trpeníe umní.

Troie věc mohla by ny k trpělenství přichýliti' bychom míle trpěli: Prvé jest,
ež našimi zlými skutky zaslužili jsmy věčnú muku pekelnú a tu my meškáme po.
korú a utrpením získati. - Druhé, že Jesus Kristus ďúho trpěl, a nevinný, veliký
nepokoj pro ny hřiešné lidi a vinné. A proto zákon nrim; jemu rovně otplatiti, jímž
tiemž; jako on trpěl míle, takéž my. _ Třetie, nebo proto věrný bóh a dobrý chce
každému zaplatiti podlé mnoŽStvie utrpenie, podlé hořkosti úsilé, jakož iest často
trpěl úsilé hořlcí' takéž sladké chce tobě dáti; a čím viece úsilé pro bóh trpěl, tiem
tobě radosti viece a rozkoši; a kaŽdého trpenie pro buoh že tisíckrát viece odplatí
jemu.

Znamenie pravého trpenie tehdy jest, když sebe člověk nemstí a maje moc toho
pomstiti, a také když toho brání všěm jiným i radí, aby sebe nemstili' iakož král
David zapovědě všěm svým přátelóm jednoho zlého slova mužě, jemuž ďechu
Semej, aby jeho nezabíjeli, jenž bieše iemu lál a bieše jej vražeďníkem nazval a
blátem naň metal i kamením.

Pravý trpěliqý prosí boha za své nepřáteln jako Jesus Kristus prosil za ty, ješto

iej ukřižovali, a jako svatý Ščepán za ty, iešto jej ukamenovali. Také trpěliqý člověk
nutí buoha, že sě musí nad ním smilovati, jakož pravi Mojžieš, když k bohu vecě:
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7 sebe nemstili, jakož král
lova mužě, jemuž diechu
iej vražeďďkem nazval a

lKristus prosil za ty,ješto
lvali. Také trpěIiqý čIověk
lojžieš, když k bohu vecě:

,,Nebo odpusť tomuto lidu vinu, nebo shlaď mě s sqých Živých knib v nichŽs mě
napsal... Tito třie uslyšáni jsú v svéj modlitbě.

Znamenie nepravého trpelenstvie jest' když člověk moha netbá pro svój ne-
pokoj, jenž sám sobě učinil svynď skutky, dobrych děl' jenž k bohu příslušějí, pak

so toho dá uŽiti nevinnému bohu a sám sobě to učiniv; také nepravé trpělenstvie nebo
hněvivé srdce sotně sě muož sdržěti, by sě neprodřělo některým pokázaním nebo
v sloviech nebo na skutciech nebo někter;1im znameďm, a toho hněvu dá užiti ne-
vinnému bohu, sám sobě nepokorným srdcem učiniv.

Nadpis: trpedlenstvie trpělivost _ I fiespráÚně neprávem; kakýž kolit:ěk jakýkoliv - 2
zamúcenie zarmoucení, záfmutek _ 3 kakž ačkoli, třebasi zdmutek zármutek; těži těžši, uže
- 4.5 ainy dle pto vinu - 5 ijednomu ne zókon trpěti nkdo aé netrpl - 8 oem vám _ 11
přietelnicě přitelkyně; kakž kolioěk jakkoliv; bode bodá _ 12 bodlioý píchaqf, ostnatý - 13-14
krtiše, kraší krásnější _ L6 žizlota saětlosti lesku, z lat. candorem bonae conscientiae (překlad

chybný) - L7 aášeň vlastnost _ 18 trpedlnen'sroie trpělivost
2L trpědlý trpělivý; nepozlrtře (k poartrati) nezareptá _ 22 nepoz.lrtlal (k poartlati) ne-

zareptal; přěpustil dopustil_23míle ochotně _24nerprauujesěneospravedlňuje se,'otieží
otáŽí se _ 27 zpraoiti sě ospravedlniti se - 27-28 smrti zbýti zbavia se' uniknouti smrti
_ 28 oblehči u|evi; trpenie u/nni uttperr1 zmenšl' ulehčí

29 ng nás_30 ež že-32nepokojznepokojování; ztÍkonruimismepovinni,máme_32-33
jimž tiemž stejně, stejnou měrou

40 zlého slooa z|é pověsti _ 45 praoi pravil (za lat. fecit) _ 46 nebo... aeóo buď... anebo
50 dti užiti bohu svede to na boha _ 5L sotně sotva; óJ sě neptodřělo aby se neprodralo,

neprojevilo; pokdzanie projev, známka

sBoRNÍK RoZJÍMAvÝcH sPISÚ vÁcrave s PoŘIEČIE

Sborníku se říkalo Zread7o sv. Augustina podle iednoho ze spisů v něm obsažených.
Ponecháváme mu název Ztcad|o sv. Augustina, iak se nazývá v českých i latinských

rukopisech, v nichŽ větší část textu na začátku se shcduje s (Pseudo)Augustinoqým spisem
Manuale, Speculum manuale (Rukověť), ďe konec je jiný. Je vzat ze spisku zvaného
u Migne De interiori domo (o vnitřďm domě), otištěného mezi spisy Bernardovými; není
ve skutečnosti Bernardův, ani Huga Svatoviktorského, jemuž se také někdy neprávem při-
pisuje (jako 3. kniha ze čtyř knih De anima, o duši).

Sborník je neúplný a má poruchy v textu (písař mechanicky opisoval za sebou texty,
které k sobě nepaďily). Václav s Pořiečie ie ýž písař' jenž opsal spisy Stítného ve sbor-
uíku Vyšehradském. Ani-rríz některých spisků našeho sborníku neodporuje možnosti
vidět v nich stopy práce Stítného.

obsah woří několik roziímavých spisů obsahově příbuzných:
l. Neurčený dosud spisek o milozlánt Boha (De diligendo Deo), neprávem připiso-

vaný Augustinovi, jenž na začátku doslovně přejímá celé části z Hugova spisu De arrha
aniňae @ schránce duše). České vzděláď jeví jistou shodu se spisy Štítného a zlomkem
Vratislavským (}.Tehringovým).

2. Kapitolou 2L začiná spisek Bonaventuovi přičítaný Soliloquium de quattuor men-
talibus exeicitru (Samomluva o čtyřech duševních cvičeních), také zvaný Imago oitae (obraz
života) nebo Dialogu.s. }e to rozhovor duše a člověka, zlaný v českém vzdělání Rozmlú-
oanie d.ušě s svědomhn. (Mimo tento sborník dochoval se nám spis ještě ve sborníku Mu-
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seiním III B l0; také ve zlomku Vratislavském rozmlouvá duše se svědomím, ale obsah ie
podobný jako ve spisku 1.)

3. v kapitole 82 je kus Anselmova Proslogion (kap.I'jež se shoduje s Anselmovou Me.
ďtací 2t).

4. Na témž řádku, kde končí Anselmus, uprostřed kapitoly bez iakéhokoli označení
začíná se předmluva ke spisu neprávem počítanému mezi Augustinovy spisy, Manuale
lebo Speculum manuale; teprve kap. 83 má nápis Zrcadlo. Ze jde o Manuale, poznáme
teprve v polovici kap. 90' protože potud Manuale dopisovalo doslova Anselmovu Meď.
taci 14 (i předmluva je úplně stejná). Manuale ie íiný spis než Speculum peccatorrrm;
aázev Ztcad|o hřiešníka, jenž se někdy dával našemu překladu, je tedy chybný. Text je tu
přeházen, z Manuale ie jen 24 kapitol; k tomu se bez označení připojuje z traktátu De
interiori dorno nebo De conscientia aeďficanda (o vzdělávání svědomí) neprávem pďí-
taného mezi Bernardovy spisy (je to 3. kniha ďla De anima) překlad posledních čtyř kapitol
(38 až 47), ale text je tu přeházen. Po sté kapitole je ukončení: ,,A tak isú skonány knihy,
jimž řiekají Zrcadlo svatého Augustina, v létě božiem tisíc tři sta devaddesát osmého . . .
rukú Václava s Pořiečie.. atd.

5. Jako ve sborníku Vyšehradském' tak i zde po zakončení připojil písď další spis.
Noqý spis je Soliloquium sv. Augustinovi podvržené, česky nazvané Samomluoenie lrll.
Augustina.

6. Na konci na potrhaném listě je Anselmova meďtace De terrore iudicii (o hrůze
soudu). Pak je několik českých neurčených excerpt.

Jazykem i slohem tyto překlady vynikají nad pruměr.

RoZMLÚVAN IE  DUŠĚ  s  s vĚDoMÍM

(ÚvoD)

Nábožná dušě, milostí boží jsúc zaŽžena, když chceš své mysli v myšlení po.
držěti užitečném, najprv skloň kolena své mysli přěd trónem blahoslavené a nesstih-
nulé trojicě svaté, tluc pokorně a žádaj ústavně od boha otcě té moci' iež by tebe
posí[la' aby tú prací nezhynula; od syna boha té múdrosti, aby bludem nebyla
oklamána; od boha ducha svatého té dobroty, jež by tě utěšila, ať by tebe teskná
rozpač nepřěmohla. Neb všecko'dobré obdarovánie od vrchnieho otcě pocházie
a iakož praví svatý Augustin: ,,Všecko naše dobré aneb jest buoh, aneb jest od
boha... Protož ve všelikém počátcě dobrého skutku správně ku pomoci ten má
vzýván býti' od něhož vše dobré pocházie a po němž má vše dobré byti pósobeno
a k němuž vše dobré konečně rná býti přivedeno. A toé je ta nevýmluvná trojicě
svatá' otec, syn, duch svatý' vše jeden buoh.

A tak nábožná dušě, kdyŽ chce přěmyšlevati ty věci, iešto jsú jiej velmi po.
třěbnn vzdadúc poklonu svému bohu a Žádajicjeho pomoci, má svój úmyslnajprv
obrátiti ke vnitřniej věci své' znamenajíc, kak jest najprv bohem swořena podlé
svého přirozenie a kak sě iest svú vinú zšeředíla a také kak jest opravena boží mi-
lostí. - Druhé má svój úmysl obrátiti ke všěm věcem, k těm, ješto s ní jsú na tomto
světě, a má znamenati všicku světskú nestatečnost. - Třetie, jenž má svú myslí
pílně znamenati' k těm věcem obrátiec ďvanie své, ješto jsú pod ní: kak nelzě
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smrti zbýti ižádnému' kak poslectní súd přijde v pravé spravedlnosti a kak muky
pekelné jsú ukrutné. - Čwrté má také své myšlenie vnitřním dívaním obrátiti
k svrchním věcem' aby poznala a chut jměla nebeské radosti pro tak přielišnú dra-
host a rozkoš tak nevýmluvnú a věěnost ovšem nekonečnú. - A to mysli dívaníe,
když jest pravé,kak velmi jest úžitečno'že z něho pocházie věčné ščěstie! Neb
z prvého počne člověk bohu děkovati,že jej swořil i vykúpil; z druhého bude v lep-
šie svú mysl a milost obracovati, vida světa tohoto nestatečnost; z třetieho strach
úŽitečný pocházie, že súdného dne a smrti nelzě minúti; z čwrtého b1vá dobrá
žádost a k bohu pravá milost sě roznrríhá' kdyŽ sě kto rozchuttá, mysle pílně o tej
radosti.

Protož tyto knížky pro sprostnějšie jsú napsány, aby sě svú myslí zučili o těch
věcech přěmietati, jenž sú k náboŽenství úžitečny; a tiemto jsú obyčějem vymyšle-
ny, jako by dušě otazovala a svědomie odpoviedalo. Protož na poěátku této řěči
najprvé dušě otazuje a řkúc takto:

(KAPITOLA 1)

Pověz mi, mé svědomie, kdyby mi dáno bylo ot mého boha, že bych mohla
o tom mysléc, kak sem sťvořena a kak lestný jest tento svět a kak hrozná věc jest
sÍnÍt a muky pekelné a kaká jest nebeská radost, v tom své mysfi podržěti' jsúc jeho
mocí posílena' ieho múdrostí osviecena a jeho dobrotú utěšena, kterým bych řádem
to počala, abych v tom prospěti mohla a své prácě neztratila? ',Neb ktož čeho ne-
umie zpořiediti, ten v tom učiní veliký rozbroj,.. jakož pokládá svatý Bernart a tak
pravě, že ,,pravého uměnie ten nejmá, ktož vie, co mrl činiti' a nevie, kde má po-
čieti...

Pak svědomie odpoviedá a řka: ,,Ó duše, tvé znamenávanie od tebe od samé
má sě počieti, aby sě darmo jiným věcem nedivila a neznajíc sama sebe... Jakož
svat'ý Bernart praví: ,,Mnozí mnohé věci věďe, a sami sebe nevědie; na jiné hlédaií'
a samí sebe neznají a netbaií; boha hlédají po zevnitřních věcech a netbajíc věcí
vnitřních. Protož,.. praví, ,,od zevnitřních věcí ke vnitřním sě vráci a od vnitřďch
vzejdu pak k vyšším, abych mohl poznati, odkud sem přišela kam jdu; odkud jsem
anebo co sem' a tak poznáním sebe k boha poznání sě přiblížím... Svatý Jan Kry-
zostom také praví: ,,Nemaláť jest múdrost samému sě poznati... Protož: ,,Ó duše,
život svój, kak jsi Živa, tnjpwé opatř a ústavným přěmyšleváním, mnoho-lis pro.
spěla v náboženství, znamenaj, aneb ub1ývá-liť žádosti dobré. Viz' kaká jsi v obyčě-
jích' k čemu-li tě žádost tiehne, a čím si k bohu podobna, čím-li nejsi; kak-lis jeho
bliz či kak daleko, a to vždy pomni, žes velím lepšie i většie chvály duostojnějšio
když poznáš sama sě, než by netbajíc sama sebe, běhy všěch hvězd, moci kořenie
rozličného nebo lidské přirozeníe, podlé těla kto je kterého viece přijal elementu'
neb přirozenie kterýchž koii jiných zvieřat dómyslně zla|a, a než by všěch věcí
zemských i také nebeských poznánie jměla. Protož vrať sě sama k sobě a nemóŽeš-Ii
vždy, ale asa některdy panuj nad svú žádostí, pósob své činy a oprav svú cěstu...

br---
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A najprv znamenai, kak si duostoiného swořena přirozenie. A to duostojenswie
najviec jest v tom, že tobě k wéj ozdobě poďé přirozenie wiščen jest svaté trojicě
obraz, iakož praú Anzelmus: ,,Zlám to, hospodine, a děkujiť, žes mě swořil po-
dobna k tvému obrazu, abych pomněl na tě, myslil o tobě a miloval tě... Praú také
svad Bernart: ,,Poďé vnitřnieho člověčstvíe, točíš poďé dušě, troji věc v sobě na.
|ézám, jíž boha vzpoměna znamenáviím a tak žádám. A jest toto to tré: pamět,
rozum a chtěnie, vuole. Když pak boha vzpoměnu, v něm sě kochám; a rozrrmem
znamenávám, kak jest v sobě nesstihnuty, neb bez koncě a bez počátka iest; kak
ve všem stvoření jest přědivný že vše mocně tvoří, múdřě pósobí a dobrotívě své
dary všěm rczdává. Když pak boha svú volí miluji' iako sě veň obracije...
Poznajž, má milá duše' kakť je veliké duostojenstvie býti netolik sled svého swo-
řitele, ješto jest obecně dal všemu stvoření, ale také zvlášče býti obraz jeho; a toho
nerozumné swořenie nejmá. Protož chval, duše má, hospodina. Probuď sě a chval,
vesel sě a raduj sě, nebs znamenána obrazem božím, jehos podobensťvím ozdo-
bena, a jsi účastna rozumu a věčného blahoslavenswie móžeš dojíti.

Ale ať by to malá věc nebyla, chval a děkuj bohu, že tě s tiem dalnesmrte-
dlnost a vŽdy věčně trváti budeš' neb sě wá podsat nikdy nemóž porušiti. ',Ne-
byla by obraz věčné trojicě svaté, kdyby smrtí konec vzalra,,, praví svaty Augustin.
,,Ó duše, znamenaj, že wój Swořitel dav tobě býti i dal tobě věčně býti a dalé
jest žívu byti' číti' Íozeznati' čitedlnoštěmi tě ozdobil a osvietil tě jest múdrostí.
ProtoŽ svú krásu znamenai a viz, kakú máš krásu milovati. Pakli sě sama, jakož slu.
šíe, nemóžeš znamenati, proě pak' co by sě do sebe domněla, po jiném toho ne-
znamenáš? Chotě máš přěkrásného; když by pak své krásy nevěděla, vzvěděti by ii
po tom mohla, že tak krásný tak zpósobný a také jediný syn boží tvým uzřěním
nebyl by popaden, kdyŽ by ieho krása tvá, mimo jiné věci divná, nepřitáhla...

A ať by ješče sě to málo nezdálo, ó duše, ješěe třetie slyš své duostojenswie
ďvné, že jsi také jednostajnosti, že nic nemóž do domu mysli tvé vníti' jeďné jed-
nostajnost trojicě svaté. Hleď' coé wój chot praví: ,,Já a otec mój přijdem k němu a
byďiti u něho budem... Neb vjíti v mysl nelzě jest jinému' jen samému bohu' jenž

ii jest swořil. oné jest, jakž toho svaý Augustin doličije, jenž jest vnitřnějí tobě
neŽli které vnitřnie věci tvé. Protož raduj sě' ó ščastná duše, že takého hostě
móŽeš býti hospodyní. Svaý Bernhart praví: ,,Ó ščastná duše, kterríž na však
den své srdce čistí, aby v své byďo boha přijala. Ten hospoďíř v ničemŽ
nejmá nedostatku, kterýž má v sobě toho hostě, jenŽ vše dobřě činí. Ó, kak |est
to blahoslavená dušě' v nieŽ hospodin odpočívá, neb móž dobřě řéci: 'Jenž mě
stvořil, v mém stanu odpočíval jest.. V nebesiech odpočinutie nebude moci od.
pověděti tomu' jenž jemu iest sde v svéj mysli připravil odpočinutie...

Ješěe znamenai svói čtv.ty dar, točíš, že tak mnoho móžeš obsáhnúti' že nic
nemóž wé žádosti nasytití' jeďné sám buoh sebú. Jakož praví Hugo: ,,Všěcka chut,
všěcka rozkoš, všěcka moc i všěcka hojnost stvořenie všeho srdce člověčie mohú
rozdrážditi, ale nemohú jeho nasytiti... Svatý Anzelmus také die: ,,Všechno stvo-
řenie, ješto nenie buoh, mně jest chudoba... A jistá jest to pravda, jakož svědčí
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bl tobě věčně býti a dalé

100 svaqý Řehoř: ,,Dušě člověčie, iešto jest k tomu, aby boha žádala, učiněna, což koli
menšieho žádá, než buoh jest, málo jiei jest a v pravdě na tom dosti nejnrrá, coŽ
buoh nenie."

zdátrrrlsě, ó duše, žekdý pílně znamenáš tyto věci, eŽ móžeš v nich poznati
tyto věci, točíš své duostojenswie, jenž jest duostojno veliké chvály. opatřiž také
svú moc nad jinými věcmi, ješto jsú tobě dánn jakŽ to Hugo praví: ,,Ó duše, co je
tobě dal buoh wój? opatř svět tento' všeckoé stvořenie k tomu tiehne, aé by wému
užitku posluhovalo a wéi bolesti ústavně pomocno bylo...

(KAPTTOLA 2)

}JlédajŽ, má milá duše, že wói stvořitel i wój chot i přietel wój okršlek všeho
světa zpósobil k wéj službě. Hlédai' andělé čistie a rozněcijí tvri žádost, osvěcijí
Íozum a tebe samého ostřiehají. Veliké iest duostojensťvie to jmieti také strážě a
utěšitele! Ó duše, by mohla viděti, s kakým ygsglím a s kakú radostí isú oni při
uás, když my sě moďímy aneb kdý o svém blahoslavenswí co myslímy, kalšým
snaženstvím ostřiehají nás v dobrém a kakú žádostí čakají nás k našemu spasení
věčnému! Nebeé aké slúží vším sqim během i všěchny hvězdy tú mocí, iakúž iim
buoh dal. Slunce tobě den ěiní, měsiec také noc osvěcije, oheň shřievá povětrnú
studenost' a pověďie rcnilaŽije přielišnú ohnivú horkost. Voda taé šeředswie
rozličné očištije a žiezn hasí a také zemi' aé by plodna byla, rozvlažije. Země pak
ta tě drží svú twdostí a živí sqým plodem a také těší svú krású. Aj' má milá duše,
brzos přěběhla všěcky věci a nalezlas, že vše stvořenie božím povolením k tomu
tiehne, aby služilo tvým potřěbám a bylo tvé teskností polehěenie. Ale střěz sě,
milá duše' aby neslúla z|i koži, kdý by viece dary milovala než toho žádost,
jenžtoé je dánáz ptavé milosti. Svatý Augustin praví: ,,Hoře tobě, duše, blúdíš-li
v sledu wého boha' kdýto miluieš miesto něho, po němž on sě ďává poznati, aby
zisk těchto věcí zdejších měla. Nechceš znamenati, coť miení to blahoslavené světlo,
iešto jest rozum čisté mysli' iehoŽ sled a k sobě ponučenie iest všeho swořenie
ozdoba... Pakli snad, jako Šalomún zpievá, nezníš sě, ó najkraššie z žen, vyiď
a idi po sledu strídném, tďíš znamenaj swořenie nerozuÍnné' toť jest sled stvo.
řitele, ale ty isi obraz troiicě svaté. PÍotož všeho stvořenie toho vyššie jsí i duo.
stojněišie. A pas kozly své podlé stanóv pasýřových' točíš obrať svá myšlenie
tělesnrí iako kozly neskrovné k kóróm andělským je přirovnaiíc, k nimž si někak
podobna přirozením a jich tovařiška budeš u věčné chvále.

L zažžena zapálena _ 2 nesstihnulý nepostižitelný - 3 ti,staoně ustavičně, vytrvale _ 6
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34 lestný tstivý - 36 řód pořádek - 38 zpořiediri spořádati, rozvrhnouti; rozbroj potu-
šení, zmatek

4l znamendaanie rozj7máni, rozvažování (consideratio; definici má Bernard, Do consi-
deratione kn. II, kap. 2: intensa ad investigandum cogitatio vel intentio animi vestigantis
verum) _ 44 zeonitřnl vnější (exterior) _ 45 zsrdci sě vrátím se _ 47 Jan Kryzostom Jan Zlato-
ustý (Chrysostomos) _ 49 opatřpřehlédni; ústavn! vytrvalý stálý- 50 obyčěj mrav _ 5L tiehne
táhne (qualis sis in affectionibus) - 52 bliz blízko; aelím ve|mi _ 54 element žive| _ 55 dom1-
s/zá důvtipně - 57 asa aspoň; některdy někdy, občas; pdsoÓ řiď (dirige actus)

58 duostojného přirozenie důstojn1ý, vznešený (generosus); duostojenstaie důstojnost,
vznešenost (generositas) _ 62 člooěčstale člověčenství (secundum interiorem hominem) -

63 ozpoměna vzpomena (recolo); znamenávdm pozoruji (conspicio) _ 64 boha Ozpoměnu
na boha vzpomenu _ 65 nesstihnu'ý nepostižitel\ý - 67 sě aeň obracije v něj se obraceje - 68
sled stopa (vestigium) _ 7L jehos jehoŽs, jehoŽ jsi

74 podstat substance _ 77 čitedlnoštěmi smysly - 79 by sě do sebe domnělabys o sobě mys-
lila, soudila . 8L zpósobný sličný (formosus)j uzřěnie spatření, vzezřen| (aspectus) _ 82 divný
podivuhodný

84 jednostajnos' iednotnost (simplicitas); oníti vejlti _ 87 doličije dosvědčuje _ 89 hospo.
dyni hostitelka (hospita) - 89-90 na xšah den každý den _ 90 hospoddř hostitel (hospes) _

93 odpoaěděti odříci' odepříti
95 točíš totlži tak mnoho móžeš obstihnúti tak mnoho můŽeš pojmouti (tantae capacitatis

es) _ 98 rozdrdžditi podráŽditi (afficere) _99 chudoba nedostatek (inopia)
Í04 opatřiž pohlédni

L08 hlédajž hleď, viz; ohršleh ošeho soěta celý svět (totam machinam munďalem) - 110
také strdžě takové stráŽce _ ||2 blahoslallenstzlie blaženost _ |L3 snažensruee horlivost
- 115-1ló poaětrnd studenost chladné povětři' vzduch _ LL6 pozlětřie vzduch; rozolažije za-
vLažujq šeředstz;ie nečistota _ L2| zlá kóžě nevěstka (adultera) _ |22 hoře běda - I25 rozum
čisté mysli chápání (purgatae mentis intelligentia); ponučenie ponuknuti (nutus) _ L27 po
sledu sttidném za stády _ |29 pastýřooý pastýřský _ l30 neskroazý nepokojný' divoký _ 131
chpdla s|áva

(KAPTTOLA 25)

(Svědomie:) Ó duše, j1Ž vizi někak' že je dobré wé poznánie' a to z tvé řěči
znamen.ávám, že mé napoměnutie daremné nebylo. Zdá't ÍÍI1 sě, žes někak světlem
božie milosti osviecena a pohnuta jsi dotčením pravého světla' jakož praví svat'ý
Řehoř, že každý, ktož dotčením pravého světla osviecen bude' sám sobě bude
ukázán, aby tiem poznal' co ie pravda' a srozuměl tiem také, co jest hřiech' jímž
slep b1ývá. Protož svatí a dobří lidé čím qýše přěd bohem v duostojenství všelikých
šlechetností prospievaií' tiem dómyslnějie' že jsú neduostoini byli' mohú poznati.
Nebo kdyŽ bliz u světla budú, to, což vnich dřéve skryto bylo, to naleznú. Protož,
ač si dřéve, má duše, svého duostojenstvie byla netbava znamenati' již světlem
pravdy jsúc dotčena' znáš svój hřiech, jímž svého Stvořitele rozhněvalas a vidělas,
kak si duostojného byla swořena přirozenie. Viz také, kaks sě svým hřiechem zšeře-
dila. ,,Protož rozpoměň sě na své hřiechy a vzveď až k nebesóm pláč a stonánie
své! Pomysl' cos učinila! Ostala si čistého svého milovníka, nebeského si boha
rozhněvala a nectilas svého stráŽě, anděla svatého. Bylas někdy cfuám ducha sva-
tého, chot Jezukristova. Kaks sě brzo proměnila! Z božie choti učinilas sě zprzně-
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nie ďáblovo,,, jakož praví Svatý Anzelmus v knihách o žělení panenstvie. Vzpo-
měň' ó duše, proč si prodala krásu svú, pIoč sí odv'rhla čest svú! Proč si Svú wář tak
šeředně zšeředila, ješto si tak mnoho dobrého za tak malú věc prodala.

(KAPTTOLA 26)

(Dušě:) Znám to, ó svědomie, že pravdu mluvíš a duostojně mě treskceš z tak
velikého zablúzenie.

Svědomie odpoviedá: Ó duše, pročs sě oblúpila z tak mnoho dobrého? Proč si sě
nadarmo zbavila tolik ctí? Proč si tolik dobrých skutkóv obmeškala? Proč si tolik let,
tolik dní, tolik hodin b eziůitk'aživabyla? Darmo-liť pravieše svaťy Bernart: ,,Ó hos-
poďne, bože mój, kolik časóv přěběhlo, v nichž sem bez úžitka , ja|<Ž vizi,živ byl! Kak
stanu, kak hlédati tehdy na tě smieti budu, když všěchny mé dni kážeš počísti,
lúédaje, činil-fi sem v nich co užitečného? Ó hospodine' proč sem kdy přěstal, že
sem tebe nejměl v svém srdci, vší myslí že sem tebe vždy nedržal, že sem sě vešken
vŽdy nekochal v wéj sladkosti? Mé všěcky věci kde tehdy biechu, když s tobú ne-
biechu, ano od tebe nrrí všecko stvořenie' což koli rnrí k žádosti, k chvále aneb
k chuti podobného...

(Dušě:) Ó hospodine, již rozuměji, ač sě i poznati stydím: krása a ozdoba
swořenie oklamala oko 5né a neznamenalsem, že ty jsi kraší než stvořenie všecko,
iemuŽ si ty jen jeďnkú krópějku wé nevýmluvné krásy udělil. I kto iest ozdobil nebe
hvězdami, povětřie ptačstvem, vody rybami, zemi dřievím a kvietím? Avšak si ty,
milostivý otče, to vše swořil, tebúť sú také oni nebeských duchóv zástupové rozlič.
n;ými dary okrášleni. Však Serafín v tobě plápolí milostí; Cherubín svietí sě umě-
ním tqým darem; Tróni súdie tvym obdarováním; Panstvie, iešto slovú Domina.
ciones, panují tvú silú; ti andělé, ješto slovú KněŽswo, isú nad iinými wú mocí; ti,
ješto Moci slovú, ďáblové moci zbranijí; a wú skrytú mocí ďvy činie ti andělé,
ješto slovú Síly nebo Šlechetnosti a latině Virtutes; tvym kázaďm Archandělé
velikým dějí veliké poselstvie a Andělé menším zlámy činie menšie věci. A co je to
iiného než tvé krásy malitká jiskerka? Ó spasiteli, odpusé m| že sem tvú tak
drívnú krásu já hubený tak pozdě poznal, iešto jest stuc{nicě plna všie krásy a že
sem jí tak léně miloval a protož sem tak daleko zablúďl. Ty věci, milý hospoďne,
drŽiechu mě daleko od tebe, ješto by ovšem nic nebyly, když by v tobě nebyly.

I tlizi vidtmi někak nějak (aliqualiter) _ 2 znamendatitn poznávám3 daremné marné
(frustra) -6 duostojensruia důstojnost, hodnost (dignitas) -7 šlechetnos' ctnost (virtus); dó-
myslnějie jasněji, důvtipněji (subtilius) - 8 bliz blízko _ 9 netbaaý nedbalý _ 1I duostojného
přirozenie důstojný; kaks sě zšeředila jak ses poskvrnila - |2 ozaeď povznes (perduc); stonánie
lkání, naříkání (lamentum) _ t3 pomysl pomysL; ostala si opustilas _ L4 nectilas úcry ne-
mělas (irreverentef tfactasi); strdžě (m.) stráŽce _ 15 zprzněnie nevěstka (scortum)

L9 duostojně zaslouženě; treskceš trestáš _ 20 zablúzenie zabloudění, blud - 22 tolih ctí
tolika poct (tot honoribus) _ 23 darmo.liť zda bez příčiny, nadarmo - 25 stanu postavím se
(subsistam); hlédati vzhbžeti; počisti počiltau _ 26 hlédaje zkoumaje; přěstal ustal (intermisi)
_29.30 k žddosti' k chaále aneb k chuti podobného (desiderabile, laudabile, delectabile)

3L rozuměji rozumím, vyrozumívám _32 kraší krásnější -34 pooětřie ovzduší (aer);
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dřieoie stfomoví _ 36-4L Serafín' Cherubín, Tróni, Panstoie (Dottinationes), Kněžst,tlo, Moci,
Síly nebo Šlechetnosti (Virtutes) názrry kůru andělských _ 39 zbraniji zabraňují, překážejí -

40 kázanie rozkázárú, tozkaz _ 43 ddvný od dávna trvající; hubený bídný - 44 léně liknavě

ZRCADLO SV .  AUGUSTINA

KAP ITOLA  lOO

Ó, kak potřěbie jest vzníti k srdci vysokému a vzpovzdvlženú myslí naučiti
sě zjevením božím, co iest to, jehož mámy žá'darla k němuž povstati rnrámy
a k kakému svÍchovánJ mysl svú připraviti mámy a přivyklu učiniti. Neb kdý
bychom iedinkú i tej světlé chvále andělské výsosti byli připuštěni a k tomu byďci
božských paprslkóv přijíti zaslužili, kakú bychom žádostí, kak velikým a neqýmluv.
ným stonáním a vzdýchaním' kak ústavnú a libú pamětí a jako nemněnú silú
vzpomínali a myslí přěmietali' to v srdci majíc, tomu sě dívajíc, až bychom sě pak
někdy v to podobenstvie i obrátili světlem v sYětlo aneb jako božím duchem.
Avšak když vrátiec sě z akého myšlenie k sobě přijdem' to, což smy nad sě
viděli' v též pravdě neb iasnosti, iakož smy dřéve viděli, ku paměti přivésti
sobě ovšem nemóžem. Kakžkolivěk něco v paměti držímy a jako skrzě někaké
zastřěnie a prostřěd mlhy to vidímy. Ani nynie takež vidímy iako dřéve a móžem
na to \zpoměnúti' kak smy dřéve viděli; a divným čineni vzpomínajíc, nemóžem
vzpoměnúti' kdyŽ jako vidúc neviďmy, přihlédajíc nepřihlédrímy a pflně patřiec
nepatřímy' až i myšlením povstaneme v to dívanie neqýmluvné a v divné mysli
proměněnie. To vzdviženú myslí dívanie pravdě počíná sě v žívotě tomto, ale
v budúciem Žívotě sstojí věčností úsavnú. Tiem ďvaním bude člověk naučen
pravdě a pak dokonán bude také k chvále. Ten dar dívanie vzdviženú myslí učistí
srdce ote všie světské milosti a svatu učiní duši a roznieť ji k milování nebeských
věcí. Ktož božím vdechnutím a osviecením k tomu daru dívanie toho bude povzdvi.
žen' ten kakés sladkosti okusí onoho života budúcieho' kdež pak viec v tej slad.
kosti, v ďvaď jasném ostane věčně. Ktož pak chce sě dívaní tomu uprázrlniti,
potřěbie mu jest, aby sě zučil odpočívati, netolik od skutkóv z|ých, ale také i od
myšlení daremných. Neb mnozí, ač umějí životem prázdníti, avšak myslí nemohú
púzdni bytí' neumějíc učiniti ze svátku svátek, protož toho, co j' v žaltáři řečeno,
naplniti nemohu, iešto die ,,Uprázdněte sě a vizte, kak jest pochotný hospoďn.
Ti, ktož prázdni jsú životem a všudy neprázdni myslí, nikakž toho nebudú hocl.i,
by okusili, kak jest pochotný hospodín a kak dobrý buoh izrahelský jest těm, ješto

isú srdcě pravého... A pÍotož to jest, Že sě nepřietelé posmievají jich svátkóm' točíš
tomu uprázdnění od skutkóv, a snad dobrých, když nepotřěbným myšlením jako
cěstami bludnými neopatřiiíc sě, kak by k tomu dobrému spieše přišli' jehoŽ žádají'
i sěm i tam točiec myslí, ďvnú brzkostí veěas přěd sě' večas jako za sě běžiec
blúdie.

A tak donidž jsmy na tomto světě, našě žádost uždy běží dríle mimo tu radost,
kterúž přěd sobú v ta doba mámy. Neb bez počta viece jest těch věcí' jichž žádámy'
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TINA

;

než móžem v tomto životě jsúc pochopiti. Ale tam ono svaté množstvie nebeských
duchóv nic viece nežádá mimo tu radost, kterúž mají, avšak nesmiernosti toho
ščěstie přěvelikého nikakéž nemohú sstihnúti zeskrz; jakž jest, úplně sám sobě je.
ďný znám jest; úplně nesstihnulý' sám sobě zútmzúnim nesstihnulým. Ale těch

4o kuoróv, točíš duchóv, věčně sboru blaženého zástupové mají radost netolik upřěvše
mysl svým dívaním v stvořitele, ale také jeho swoření sě dívajíc radost mají a útě.
chu, ka\ý pak jest to div, že všudy ďviec sě ve1iké skutky vidie toho, jehoŽ milují'
když jej ve všěch jeho skutciech dívně viďe? A takž naleznú netolik v stvoření ne-
tělesném, ale také i v tělesném, jemuŽ sě ďviti mohú, a diviec sě chválé a ctie Stvo-

as řitele. Neb ústavně všěcky věci myslí jsú obchopili a obchopivše i divili sě a diviec sě
i veselé sě; že každý bohu upřěv svú mysl pílně sě dívá, a to je každému líbo. A že
sě spolu vidie v takém ščěstí, tiem sě jimveselé přispářie; a tělesné věci znamenajíc,
tiem sě jako potvrzijí.

Nauěmyž sě také i my vzdvihnúc myslvzhuoru diviti sě a ďviec sě vzhuoru
so mysl vzdvihnúti, neb ti měštěné blahoslavenstvie věěného, to, coŽ iest pod časem,

úsavně vidie a což jeden v druhém viď, to vie, proč iest anebo kdy' aby z svého ne.
rozďelného tovařišstvie a z té milosti, iiž k sobě jmají' viec bez koncě radost iměli;
a v tom vidění jasnosti božie nikdy sě nemohúc nasytiti' vždy iako znova sě rozně-
covali. Niď nenie rozkošnějšieho, ani jest co užitečnějšieho než komuŽ dána jest

55 milost v tom dívaní vzdvižené mysli. Neb čím sě viece kto v tom rozchutnává a roz-
chutnávaie sě i ďví sě, tiem by chtěl radějí v tom déle byti 

" 
tiem snažnějie vše

ziadati chce a tíem osviecen bude hlúbe; vždy nalezne, čemu by sě mohl diviti a
z čeho by mohl chut mieti. Nikdiež nenie rozkoši většie příčina a užiteěnějšie.
Protož v tom své vŽdy měj dívanie i svú rozkoš' aniť jest třěba, by jiného hledal

óo dívanie myslí miesto toho,kteréž máš, jako by jiné bylo užitečnějše, a tak myď byla by
rozbrojna. Než však ze všěch věcí buoh poznán móž býti' a pozuínie boha jest
plnost věděnie a plnost věděnie toho iest plnost chvály, a swchovánie všěch daróv
i všie chvály iest Života věčnost. A k tei plnosti věděnie toho potřěbnějše iest
vnitřnie skrúšenie neŽ hluboké smysly zjadovánie a vzdýchanie než doličovánie,

65 slez viece třěba než hlubokých smyslóv, moďenie než čtenie, nebeských věcí myslí
znamenánie než při zemskéi ueprázrlni mieti utěšenie.

A tak jsú skonány Hhy, iimž řiekají Ztcadlo svatého Augustina, v létě božiem
tisíc tři sta devaddesát osmého v úterý na svatého Vincencie v hoďnu iako ve
čtrnádstú rukú Václava s Pořiečie, někdy řečeného Duchoně Libenského syna.

70 Anno Domini MoCCCXCVIIIo per manus Venceslai Pragensis Tituli.

l zlzntti vystoupiti _ 3 wrchootinee svrchování, dokonalost (sublimitatis habitus) - 4
jedbtkú jenom jednou (semel); chvála s|írya (gloria); bydlce (zdtob. k bydlo) bydliště (habita-
culum) _ 5 neoýtnluzsný nevýslovný (inenarrabilis) _ 6 stondnie sténáď; ústaÚIÚ stálý (assi-
duus);nemněnl sill netušenou, nepředpokladatelnou silou (insperatavirtute) _7 romu sě dlvajic
o tom uvaŽujíc (contemplando) - 8 podobensnsie obraz _ lo ku paměti přioésti vzpomenouti
si _ 1| ozlšem zcela (omnino) _ L2 zastřěnie závoi (velum) _ t3 dianým činetn dtvným způso-
bem (mirum in modum) _ L5 dízlanie uvažování (contemplatio) - 15 -16 v mysli, proměněnie
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sě v životě tomto' ale

bude člověk naučen
vzdviženú myslí učistí

ji k milování nebeskvch
ie toho bude povzdvi-

kdež pak viec v tej slad.
dívaní tomu uprázclniti,

zlých, ale také i od
i, avšak myslí nemohú

to' co j' v žaltáři řečeno,
jest pochotný hospoďn.

otřěbnýn myšlením iako
spiďe přiš|i, iehož žá,dají'

toho nebudú fi6rtni,
izrahelslrý jest těm, ješto
ievají jich svátkóm, točíš

vďas jako za sě běžiec

dále mimo fu radost,
těch věcí, jicbž žádámy,
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\Ť.tržení mysli (auenatio) _ 16 az&iženú mysli diuanie uvažovánÍ (contemplatio) _ L7 sstojí
ostane, potrvá (iugi perpetútate celebratur) - L8 dar milost (gratia) _ 22 uprdzdniti sě
uvolniti se * 23 zučil sě naučil se _ 24 žiaotem prdzdniti tělesně odpočívati (corpore) - 25
prtizden býti nepracovati, odpočívati - 26 pochotný libý (suavis) _ 29 praoý spraveďivý _ 3l
cěstami bludnými scestím (per devia); neopatřijíc sá neohlížejíc se (sine respectu) -32 točiec
myslí přem7tajic; brzkost hbitost (agilitas); tečas ',. oečas tu... tu (nunc... nunc)

34 donidž dokud _ 35 z; ta doba v tu dobu, tehdy _ 38 sstihnúti postihnouti; aes&rz
veskrze _39 nesstihnulý nepostlžitelnýi zntinie poznání _ 40 kuoróu andělských kůrů - 44
netělesný' tělesný nehmotný, hmotný (incorporeus, corporeus) ._ 45 ústaaně nepřetržitě'
souvisle; mgslí obchopiti přemýšleti (contemplari) _ 47 přispářie přispořuje, přibývá

49vzdzlihnúti pozdvihnouti _50 pod časem časné, zde na světě (sub tempore)-5L-52ne-
rozdieln^j, nerozdělitelný (indissolubilis) ' 55 rozchutntiz:ati sá chuť, rozkoš míti, rozkochati se
(delectari) - 57 zjadati probádatí' prozkoumati (perscrutari); hlúbe t'louběji _ 58 chut mieti
rozkoš míti' kochati se (delectari); nikdiež nikde - 6L rozbrojný roztěkaný' rozptýlený (ďs-
currere) _ 63 aěčnost věčné trvání (perpetuitas) _ 64 skrúšenie pokora; hluboké zjadolstinie dtr
kladné zkoumání (profunda investigatio); doličoadnie dokazování (argumentatio) _ 65 hlu-
bokých smyslól'l sentencí (sententiis) _ 65-66 m1slí znamendnie uvažováni (contemplatio) - 66
zemskd neprcizdz pozemské zaměstnání - 70: Léta Páně 1398 rukou Václava s titulem Pražský

SAMOMLUVENIE  SV .  AUGUSTINA

KAPITOLA 10

Tato i iiná mnohá dobroďenie učinil si mi, hospodine' o nichž vždy mi sladko
bude mluviti, vždy mysliti avždy tobě dieku vzdával, abych mohl ze všěch daróv
chváliti a milovati tě vším svým srdcem a vší svú duší a vší svú myslí a vší svu
silú a také ze všeho mozku vnitřka mého srdcě i všeho spoienie mého, dobré řku
sladkosti o tobě' bože mój, i všěch' ktož v tobě mají rozkoš. Ale mé nedokona.
nie viděle sta oči tvoji, oči tě, jež jsta velím světlejšie než slunce, jež spatříta
všěcky cěsty lidské i hlubokost propasti, jež m každém miestě patříta na dobré
i na zIé. Nebo když jsi nade vším, všecko naplniješ' vešken vždy všudy jsi' o každé
duši péči jmaje (točíš každú po třiedě), ještos swořil' jenž ničím nezhrziješ'
co si učinil. Tak mój chod i mé stezky znamenáš' i ve dne i v noci nad mú
stráží bďš' všěcky mé věci znamenávaie, věčný isi špehéř, právě, jako by všeho
svého stvořenie, nebě i země zapomanul, jen mě samého znamenával a jako by
o jiných netbal. Aniž roste světlo neproměnijícieho viděnie wého (točíš silnějšie
nenie), když tolik na jednoho patří' ani jest mdlejšie 'když patří na vše a na rozličné
věci. Nebo jakož jedno a vše spolu úplně znamenáš, takež každé, kakž koli rozličné,
věci obezří tvé viděnie. Ale tak vše, jako jedno; tak jedno, jako všeliké věci, vešken
spolu pojedni bez rozdělenie neb proměněnie neb uméněnie tak znamenáváš.
A tak vešken ty vešken čas bez času všeho mě spolu vžďy zlamenáváš, jako by nic
jiného nejměl znamenávati. Protož já tak stanu pod tvú stráži, právě jako by ty'
všeho jiného zapomanuv' mně samému chtěl sě dívati. A vždy mi sě skyteš,vždy
sě hotova ukazuješ, ač mě hotova nalezneš. Kamž koli pójdu' ty mne' hospodine,
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neostáváš' jen ač bych

abych všudy, kamž sě c

tebe,když bez tebe b1fi
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neostaváš' jen ač bych já tebe ostal. Kdež koli budu, neodejdeš, neb všudy isi,
abych všudy, kamž sě obráci' nalezl tě, skrzěňž býti mohu' abych nezhynul bez
tebe, když bez tebe byti nemohu. Jístě to zÍám'že což koli učiním (neb kteréž koli
věci)' to přěd tobú učiním; a to, což čiďm, ty lépe viďš, co jest to, než já' jenž
činím. Nebo což kdy činím, ty také vždy jsi při tom jakožto věčný přihlédač všěch
myšlení i rozličných mysli rozkládaní a rozpomínaní a kochání, účinkóv mých.
Přěd tobú' hospodine, jest vždy všěcka má žádost a přěd tobú všecko mé myšlenie.
Ty viďš, odkud duch přijde, kde-li jest anebo kam jde' neb jsi ty všěch duchóv
važič. A iest-li kořen sladký nebo hořký' z něhož vně krásné listie vychází' ty viďš
vnitř najlép, a lépe ty mě znáš a stržen kořene najprojatějie zjaduješ; a netolik
úmysl, ale kořene jeho vnitřní stržen rozezlaLe v tvého světla spravedlnosti sbieráš
i opatříš i znamenáš, aby odplatil každému netolik poďé účinkóv aneb úmysla, ale
také poďé toho neproměněnie, skrytého ve strženi kořene, zněhož pocházie úmysl
toho, jenž skutek činí. Když co činím, kam sě mój úmysltiehne a což kolivěk
myslím a v čem sě kolivěk kochám, ty vidíš' woji uši uslyšíta, woii oči znamenáta;
znamenáváš, pozoruieš a znamenítě píšeš v tvych kniháct5 leč-li zlé, leč dobré
jest' aby za dobré dal odplatu a pomstu za z|é, když budú knihy otevřěny a budú
súzeny ty věci poďé toho, iakž sě nynie v knihách píše. To snad jest, ještos
ni,rn jlE řekl, hospodine: ''Budu znamenati í poslednie jich činy;.. a opět, ješto i'
řečeno o tobě: ,,Neb on všěch věcí znamená skorránie... Neb ty ve všěch věcech,
jež činímn viece skonánie úmysla hlédáš' než toho skutku, kterýž čiďmy. A když
to pílně znameuám' hospodine bože mój, hrozný a spraveďný' báznt a hrozným
sě zaprálaďm zahanbuji; neb velikú pilností přikázráno nám právě Žívu býti' neb vše,
což činímn přěd očima toho súdcě, ienž vše vidí' činímy.

2 dieka dlky; ze ošěch daróa za všechny daty _ 4 mozk mozek, morek, neihlubší nitro
(medulla); spojenie vazba' kloubn ústrojí (compages) _ 4-5 dobré řku o tobě dobrořečím
tobě (beneďcam te) - 5 mají rozkoš (deleclantur); nedokondnie nedokonalost (imperfectum);
oiděle sta (duál) viděty _ 6 tě (duá|) tyi jsta (dual) isou; zlelirn mnol;ler:": _ 6 -7 spatřita, patřita
(duál) spatříte, patříte _ 9 točiš totiž; každú po třiedě o každou jednotlivě; nezhrziješ
nepohrdáš _ LL špehéř sliďč' pozorovatel (speculator) _ 12 nebě 2. pád k nebe; znamend.
zlal pozorova| _ |3 neproměnijicí neproménitelný - L4 tolik toliko, jenom _ L5 takež tak (sic);
hahž koli jakkoti (licet) - |5.L6 každé,.. oěci každou jednotlivou věc (singula quae.
que) _ 16 ašeliké z:ěci všecko (omnia) - 17 pojednú najednou, zároveň; uméněnie umenšení
(ďminutio) _ L9 stanu budu státi - 20 díoati sě pozorovatii skyteš sě vyskytneš se (te
praesentem exhibes) _2L hotoz;ý připravený (prratus) _22 neosttžoáš neopouštíš; jen ač
bych... ostal |eč, leda že bych... opustil - 23 skrzěňž skrze něhož - 26 oěčný přihlédač věčný
dohližitel (perpetuus inspector) -27 mysli' rozklddanie uvažování (meditatio); kochánie
potěšeď (delectatio); účinhóv skutků (operationum) - 30 oažič kdo odvažuje (ponderator) _

3L stržen dřeň (medulla); najprojatějie nejpronikavěji (subtiliter); zjaduješ zpytuieš, probá.
dáváš (perscrutari) - 32 rozeznale rozezlávaje, rozlišuie (discrete); sbieráš sbíráš (colligis) -

33 opatříš spatřuješ - 34 neprotněněnie leproménnost, (intransmutationem) - 35 tiehne sě
tíhne _ 36 uslyšita, ., znamenáta (duál) uslyší... uvidí - 37 znamenitě zřete|něi leč-li.,. leč
ať... aé -38 pomsta pokuta _42 skonánie úruysla uskutečnění (finis intentionis); hléddš
patřÍš' přihlížilš _ 44 zapálanie zatďěl1, červenáď studem; 1tór:ě spraveďivé

STINA

o nichž vždy mi sladko
mohl ze všěch daróv

a vší svú myslí a vší svú
ie mého, dobré řku
Ale mé nedokorrrá-

než slunce, jež spatřía
miestě patřía na dobré
vŽdy všudy isi, o každé
jenž ničím nezhrziieš,
dne i v noci nad mú
právě, jako by všeho

znamenával a jako by
wého (točíš sílnějšie
na vše a na rozličné
kakž koli rozličné,

všeliké věci, vešken
ie tak znamerrríváš.

jako by nic
právě jako by ty,

mi sě skyteš, vždy
ty mne, hospodine,
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SBoRNÍK MUsEJNÍ 1rnumrovsrÝ;
Sborník tento (Mus. III B 10)' vynikaiící skvělými miniaturami' nemá té jednot.

nosti jako sborník Václava s Pořiečie. obsahuie kusy: 1. Zrcadlo lidskéko spasenie (s nád.
hernými obrázky jako podstatným doplňkem textu), 2. Rój duše, 3. Kterak ná čloaěk
znamer't.ati soé hřiechy,4. Bonaventurovi přičítané Soliloqúum (Samomluveru) o čneru
užitehtém nyšleni, známé nám ze sborníku Václava s Pořiečie, 5. Člm se má čloaěk
lepšiti' vzdělání ďla De perfectioge animae ad sorores (o dokonalosti duše k sestrám)
připisovaného Bonaventurovi, 6. Stítného vzdělání části Susova ďla HorologiuÍn sapien.
t,iae aeternae (orloi věčné moudrosti), 7. téměř stejné pozdější vzdělání téhož ďla.

Ukázky z Ráje duše a Bonaventurovi přičítaného Soliloquia byly otlštěny iiž výše
(su. 656n a 660n) a ukázka Stítného vzdě|ált Susova ďla je zařaděna ke Stítnému. Zde
podáme úryvek z nejdůleŽitějšího traktátu, Zrcadla člwěčieho spasmie; je to vzdělání
spisu Speculum humanae salvationis od neznámého dominikána, složeného snad v Suas-
burku pro lidi neškolené a snad jako podklad pro kázání kazatelům chudým. obsahuje t.
zv. typologické vypsání biblických dějů od stvoření světa přes pád prvních liď až po vy-
koupení a seslání Ducha svatého; spisovatel si vybral vžcly jednu ,,pravdď. z Nového
Zákona a k uí připojil tři ,,figury.. z historie starozákonď i světské' iimiž se uto
r:praVda(( předobrazovala. Text je podkladem pro vyobrazení ýew' ja\ýsi stručný slov-
ní doprovod k obrazu. originál je psán rýmovanou prózou.

ZRCADLo ČLovĚČIEHo sPASENIE

(ÚvoD)

Na počátku všeho swořenie biechu Adam a Eva v nahotě, studu ižádného ne.
majíce mezi sebú pro své údy k lidskému národu od boha zpósobené, nebo hřiechu
ještě byli nepoznali, ani zakusili kterého nedostatku na těle anebo na duši, neŽ
upřiemé srdce k bohu mějiechu. Protož stud neb1ýváť než pro zlé uěiněnie, anebo
by zIé nebylo učiněno, b;fuá ubávanie; obo|ieho toho studu Adam a Eva nemějiechu
poznánie. Protož ďábel závidě iich takému zííezeni, mysfil, kudy by je k hřiechu
připravil a k studu skrzě to. I znamenal, že Adam iest člověk velmi múdrý, nebo
by ihned jeho chyrosti srozuměl, a tak Evu i všěcky budúcie naučil, kterak by sě
lsti ďábelské ostřiehali. Pozna|, že ženské pokolenie jest menšieho rozumu, přě-
vážnějšieho udatenswie i pospěšnějšieho oklamánie pro lehké u mysli vzdržěnie.
Vzal wárnost hadovú až do pása, hlavu, rucě i břicho Ženy krásy výborné, i všed
do ráje k tomu dřěvu, jehož ovoce byl pán bóh Adamovi a Evě pod smrtí jiesti
zapověděl, jim odpustiv, aby všeho jiného ovocě kromě toho požívali; a uhlédav
Evu, ana sama sě tulá v ráji ovoci sě ďvajíci, zavolaljie i jal sě jie mluviti a řka:
,,Proč nejiete ovocě tohoto dřěva, ješto slóve dřěvo poznánie zlého i dobrého?..
KterémuŽ Eva ochotně odpověděla, neb na něm svú tvář ženskú viděla, a řkúc:
,,Nebo nám buoh přikázal, abychom snad nezemřěli... Ďábel uznamenav' žeEva
řekla ,,snad.., jako by tomu úplně nevěři|a, což pán buoh jístě pověděl, udatně ji
v to pochybenie uvedl, lest přiloživ a řka: ,,Jezte, nikoli nezemřete, než skrzě toho
ovocě jedenie budete mieti tak veliké jako bohové poznánie a uměnie o zlém i o dob-
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IASENIE

rém... Kteréž slovo má dvój rozum. Prqý tento: budete tak mnoho umětl' skutečně
poznaiíce, což iest z|éa co dobré, iešto nynie iedno dobré zrrríte skutkem, ale o zlém
nic neviete, jako m5 iešto smy sě chtěIi bohu rovnati v nebi, i jsmy pekelní bohové
znajíce velikú radost, kterúž smy ztratili a velikú biedu a strast, v kteréiž smy sě
již obyďili. Druhý rozum taký: tak zřěimě budete mnoho uměti jako buoh sám,
ješto vás i všecko swořil. Prqý rozum ďábelměltoho slova; a v tom pravdu pověděl,
by tiem úmyslem byl mluvil; neŽ toho taje, druhým mluvil, na pťvy mieně. Protož
jest zklamal' iinak řěčí mieně nežlí srdcem. Eva uslyšěvši, že řekt ,,Nikoli ne-
umřete,.. tomu ihned uvěřila a slib ďáblóv upatřivši, poŽádala' aby bohu rovna
byla v umění, a tak toho slova měla druhý Íozum' v kterémž úmysle iablka toho
požádala. A ďíbel utrh i dal iie bez meškínie. ProtoŽ jala sě ieho jiesti í na našě i na
své neštěstie. To sě stalo v starém zákoně.

Skrzě Evu od ďábla oklamanú znamenrívá sě člověk iako žena křeblý, které.
muž ďábel radí pána boha přikázanie lehcě vrížiti pro jeho milosrdenswie veliké
a dobrovolenstvie' na kterémž ělověk často sě zapomíná a tady mnohého sě břiechu
dopustí skrzě ďíbelské oklarnrínie.

Když bieše jtŽEva shřěšila' zakusivši iablka z:pověděného, v tu dobu poznavši,
že jablko sličného vzezřěnie í chutného hryzenie, šla jest k Adamovi a jala sě jemu
mluviti slovy ochotnými tak dlúho, aŽ Adam jie nechtě rozhněvati i jeď také' od nie
vzem jablko, maie dobřě na paměti, že jesti to proti božiemu přikázaď. Než ruílo
sobě vážil' bohu úplně nedóvěřě, by pomstil' skrzě to znamenie, že Evu viděl, ana
žíva ještě ostala' jakž bóh byl jima řekt ,,Kdý koli jiesti budete to ovoce' ihned
zemřete... Než pán buoh tiem tozumem pověděl to iest ,,Nebudete.li jiesti' nikdy
nezemřete, neŽ na věky žívi budete; pakli zakusítg tehdy smrteďnosti poddáni
budete, ač pro mé milosrdenswíe ne ihned umřete, ale však pro vaše neposlušen-
swie smrti neujdete, když najúec sě střieci budete, neb té čakati budete bez po.
chybenie."

Kdý naispieš Adam s Evú ovocě zakusivše zapověděného shřěšili' ibned sě
svú nahotú styděli. Protož sobě věníky učinili' iimiž svú hanbu zakrylí, poznavše iiž'
že ďáblem oklarrrráni. Uzřěv pán buoh Adamovo s Evú shřěšenie v ráií' zavolal na
Adama, řka: ,,Adame, kde jsi?.. Adam hlas boží uslyšav, skryl sě mezi dřievím.
Kteréhož druhé zavolal řka: ,,Adame, kde jsi?.. Tehdy Adam odpověděl řka:
''skryl sem sě proto' že sem náh... Pán buoh mienil řka: ,,Kde isi?.. točíš ,,v kterús
biedu upaď, nebo v tei s sqým nrírodem ostaneš,.. mieně na smrtedlnost. NeŽ
Adam poznav to na své nahotě i tíem sě zlým účinkem styděl. Tehdy pán buoh

iemu řekl ,,Ktoť jest ukázalzapověděného ovocě zakusiti a mé přikázanie přěstú.
piti?.. Adam nepoznal sě, než na Evu a na boha svói hřiech obrátiv i řekt ,,Žena,
kterús mi dal, ta mi dala, a iá nechtěl iie hněvati; vzem i jedlsem... Tehdy buoh
otáza Evy a řka: ,,Pročs to učinila?.. Tehdy Eva nedavši sě za vinnu, na ďábla
počtla a řkúci: ,,Had mi da|, a já vzemši i jedla... Had potom na ďábla svú vinu
obrátil. Tehdy buoh dal všěm zlořečensťvie' řka Adamovi: ,,Proto, žes přěstupil
mé přikázanie a žes uposlechl hlasu ženy tvé viece než mého, těžlcým potem a veli-
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kým usilováním s sqým národem chleba budeš užívati a dobývati... Také dě Evě:
,,Proto, žes přěstúpila mé kázanie, a svéhos mužě oklamala' v jeho báznta pod jeho
rukú budeš a on tobě bude panovati, í v těžké bolesti budeš děti roditi... Hadu pak
řekl, ješto dřéve hlavú vzhóru choďL ,,Proto, žes to učinil a ženu oklamal, musíš
na svú prsí hemžě choditi a na brišě, i ohavnější s tvým plodem nade všecko budeš
stvořenie, a ona tě zahubí a tvú hlavu zetÍea tobě bude panovati po všě časy...
To jest mieniltiemmatku milú Mafiji,zkteréž syn boží mělsě naroďti; že Eva skrzě
ovoce přěstúpila' když okusila,tehdylid vešken umořila, ale Maria, matka božie,když
jest plod' drahé ovoce, syna božieho narodila, tehdy ďábla přěmohla a všecken lid
obživila a od ďábia vymohla. Chvála bohu otci, synu, svatému duchu! Amen.

L iždd?Ú žádný _ 2 lidský národ rozen7, plození lidí _ 4 upřierný přimý, upřímný; učiněnie
čin, skutek - 5 by nebylo učíněno aby nebylo učiněno; ubdaanie stydění, stydlivost - 6 zřiezenie
uspořádání, stav; hudg jak _ 10 přěvdžnějšieho udatenstvie odvážnější smělosti; pospěšný
kvapný' rychlý; snadný; u mysli ozdržěnie dodržení úmyslu _ LL tadrnost tvářnost, po.
doba _ |2 dřěao strom - 13 odpustizl dovoliv _ L5 zlého i dobrého zla i dobra - L8 udatně
směle - Í9 pochybenie pochybnost -20 uměnie vědění _2L rozum smysl,význam _22jedno
jenom; skutkem skutečně _ 24-25 smy sě obydlili usadili jsme se _ 26 slolso véta _ 27
by byl mluvil kdyby byl mluvil - 28 zklamal oklamal, selhal - 29 slib upatřiaši uvěřivši stibu;
požádala zatoužila po. . .

35 dobrouolensruie laskavost (benevolentia);na hterérn.ž pro něŽ
37 zakusitlši okusivši _38 chutného hryzenie chutného k jídlu (ad vescendum suave)-

39 ochotný lahodný, lichotný _ 40 azem vzav - 4L nedóaěřě nedůvěřuie; by pomstil aby od.
čiru|; skrzě to znarnenie pro to svědectví - 42 jakž ač _ 43 tiem rozumem vtomsmyslu
.46-47 bez pochybenie nepochybně, jistě

48 když najspieš jakmile _ 49 z:ěník svazek větviček (peridzoma) - 51 dřiezlie stromoví -

52 druhé po druhé - 54 ndrod potomstvo _ 55 tiem účinkem za ten skutek _ 57 nepoznal sě
nepřiznal se; obrdtia svaliv _ 58 azem vzav _ 59 ottiza otázal se; nedaaši sě za oinnu lepíi.
znavšisekviné-60počtla svedla- 6L zlořečenstaiezlořečení,ptok(etl-63dě řekl-64 kázanie
pÍikázán| _ 66 hlaaú vzhóru s hlavou vztyčenou (srov. dáIe az&sihnutě) - 67 na saú prsí (d,láI)
na sqich ptsou; hetnžě (k hemzati) plaze se - 70 umořila zniči|a, uveďa v záhubu - 72 ob-
žiaila život da|a; zlymohla vybojovala

UsTAvÍM sToLIcI  svÚ  NAD STRANÚ PÓLNocNÍ a  novpN BUDU
NÁvYŠŠIEMU

Počínají sě knihy, jenž slovú Ztcad(o člověčieho spaseníe, v nichž sě zjevuje
padenie člověčíe i obyčěj navrácenie k spasení. V tomto Zrca'dle móž poznati
čIověk, proč stvořitel ráčil člověka wořiti. Také móž člověk tuto věděti, kak ďábel.
skú lstí zatÍacele a kak skrzě utrpeníe božie nawácen k milosti. Luciper vzdvihlsě
proti svému swořiteli, věčnému bohu, a proto v okamžení s výsosti nebeské do
propastí pekelné svržen. Proto buoh člověka ráčil tvořiti, aby naplnil Luciperovo
padenie s jeho anjely. A protož ďábel člověku závidě, jeho lákal i nutil jej' aby přě-
stúpil božie přikázanie. Přirozenie hadové sobě k uosobě byl ďábel zvolil, neb had
v ten čas panenskú hlavu měl a vzdvihnutě chodil. V toho hada ďábel všel,lstiqý
pokladač, a v jeho osobě lstivú řěč k ženě mluvil, vzkušuje ženy, Že jest méně než
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[ocNÍ 
A RovEN BUDU

l )

muž opatrna. Vzkúšěl také Adama, mužě opatrného i múdrého, ale přistúpil
k ženě' když sama bez mužě byla, neb ji sttríze přělstil ďábel než při muži .Takž tehdy
ďíbel přělstilEvu, matku naši, přivodě na všecko pokolenie člověčie ukrutnú smrt.

Znamenati nám, že muŽ stvořen v Damascenu velikém a od boha v ráj roz-
košný přěnesen. Ale žena v ráji jest stvořena z řebra mužského, kdyžto spal. Bóh
jie zvláštně byl poctil, Že jí v rozkošném miestě wořil. Neučinil jie jako mužě
z hlíny zemské' ale z řebra uštrechtilého mužě Adama i z tě|a jeho. Neučiněna
z nohy, aby jí muž ÍevzhÍzěl' ani z hlavy, aby nad mužem nepanovala, ale stvořena
jest z boku manžela svého Adama, muži za manželku a za tovařišku k boku při-
jednanú. By byla ve cti sobě dané tíšě přěbývala, žáLdÍLé by nuzě od mužě netrpěla.
Ale že ďáblu věřiec, bohu sě Wovnati chtěla, proto zaslúžíla, aby ji muž tÍesktal
i zamucoval, neb žena uvěřila dáblu' ale ne muž; všakž muž povolilženě, ač i nerad.
Žena nástojieše muži, aby s ní ovoce hryzl' a on tak ji miloval,žeÍuyz|, aby jie
nesmútil. Šalomún pro milost ženskú moďám sě klaněl, avšak věděl, že nejsú
moďy bohové, jakož i Adam pro milost ženskú s ní jeď, však věděl, že bohu roven
nemóž býi. Tehdy žena viece nů,muŽ shřěšila' že sě domnievala bohu rovna b1ýti.
I iiný hříech veliký nad to přičinila, že mužě k hřěšení lahodně přinutila. Nebo ač
iiž v biblí zjevně sě psáno nenalézá, však jísto jest, že mužovi pochlebně lahodila.

Ó muži, znamenaj, kaká jest lest ženská, chovaj sě ženy lahodné a přělštěn
nebudeš. YzezÍi na Adama, boží zpósobu' a na přěsilného Samsona a hlédaj Da-
vida, mužě podlé vóle božie a přěmúdrého Šalomúna! Poněvadž také i toliké lidi
přělstila chytrost ženská, kakž pak ty, muži, nejsa taky' ni toliký' přěd Ženú chceš
b1ý.ti bezpeěen? Mužě Adama, o něhož sě ďábel nesmělohroziti, toho žena, ďábla
udatnějši, směla přělstiti. Ďábel ženu přělstil a žena mužě i vše praštědie jeho
smrti poddala. A by bylčlověk setrvalv božiem přikázaní' nikdy by smlti ani muky
okusil, Žádné by mďoby netrpěl, ani ustiívanie, žádné by nemoci netrpěl, ani by
usechl; beze lkánie, bez bolesti, bez truclúosti byl by nošen; bez pláčě, bez tesk.
nosti, bez úsilé byl by narozen. Bylby nepoznal kvielenie, ani kterého smucovánie,
ani by hanby trpěl, ani kterého zahanbenie. Uši ieho nikdy by neohlechle a zubi
jeho nikdy by laskomin netrpěli. oči by sě jeho byle nezakalile a nohy by nevzklé-
cěly. Ni řěky' ni studuicě mohly by jej utopiti, ni oheň, ni vedro slunečné mohly by
jei spáliti. Nižád''á zvěř ani pták jemu by přěkazili, ani vietr ani povětřie iei by
smútili. Nikdy by lidé mezi sebú sváruov neměli; iako bratříe spolu by sě milovali.
Bylo by poddáno člověku zemské stvořenie. Vždy by v radosti živ byl' beze všie
péčě' avšak bohu stvořiteli svému byl by sě líbil. I s tělem i s duší do nebe byl by
jej buoh vzal. Nesměj toho žádný člověk smyslem dostihnúti' proč buoh člověka
wořil a věda, že padnúti má, proč-li aniely chtěl wořiti ' jícbž padenie přějístě
věděl, a proě srdce krále Faraona chtěl zatvrditi a srdce Marie Magdaleny ku po-
kání obměkčiti. Proč Petrovi, jenž ho třikrát zapÍě|, skrúšenie dal a Judašě v jeho
hřiechu zúfati přěpustil. Proč iednomu lotru milost k obrácení vedchl a jeho to-
vařiši takéž milosti netbaldáti. Proč iednoho hřiešníka táhne k sobě a druhého ne.
táhne. Žadny, kakŽ koli múdrý, nesměj toho dostihnúti, nebo tito skutci boží i jim
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rolmí člověčie múdrosti sú skryti. Taká tázaníe svatý Pavel na krátcě rozprawje
a řka: ,,Kohož chce, buoh zatvÍdia nad kým ráčí, sě smiluje...

Nadpis: pólnocní pulnoční, severní; ndayšši nejvyšší _ L čloaěčí lidský' lídi _ 2 padenie
páď; obyčěj způsob _ 4 utrpenie útrpnost (misericorďa) _ 6 naplnil nafuadil _ 8 přirozenie
hadozlé hadí přirozenost, podobu; sobě k uosobě (k osobě) jako svou osobu _ 9 azdzlihnutě vzty.
čeně, s hlavou vzhůru _ L0 pokladač klamač, svůdce (deceptor) - 10, 11 azkušuje, azkušěl
pokoušeje, pokoušel

L4 znamenati ndm (jest) máme si uvědomit (notandum est); zl Damascenu zlelikém m. la
poli Damašském (v. pozn. na str. ó81) _ 15 z řebramužského z mvžovažebra (viri dormientis)
. L8 nevzhrzěl nezača| pohrdat _ L9.2o tozlařiška k boku přij ednaná družka jemu po bok při-
pojená (socia collateralis) - 20 núzě obtíŽ' příkoří (molestia) _ 2L tresktal trestal _ 22 zamu-
coual tlmoutil. _ 23 ndstojiaše naléhala, dotírala (insistere) _ 24 nesmútil nezarmoutil; nilosÍ
ženskó láska k ženám- 27 lahodně |ichocením _ 28 lahodila lichotila

30 zpósoba stvoření; hlédaj viz _ 3L také i toliké takové a tak veliké _ 33 nesměl ohroziti
neodvážil se pokoušeti_34 udatnějši odváŽnější; praštědie potomstvo _35 by byl setraal
kdyby byl setrval _ 36 mdloba slabost; ustóaanie únava - 37 usechl uschl, sešel, zemřel - 38
úsilé námahai smucoatinie zármutek _ 39 neohlechle (dual) neohluchly _ 40 laskominy ttantl
ztlbtý nezakalile sě (duá|) nezakalily se; neazklécěly nezchromly _ 42 přěkazili překáželi,
znepokojovali (infestare) _ 46 nesměj neodvažuje sq smysl rozum _ 49 skrúšenie lltost'
pokáni - 50 přěpusu7 dopustil; aedchl vdechL _ 53 tdzanie otilzkyi rozpraz.;tje pojednává

zÁKoN DESATERA PŘIKÁZANIE DÁN oD BoHA MoJŽIEŠov l

Hod padesátého dne, jejžto nynie viera křesťanská slaví, někda jako pod zpó.
sobú v židovstvrr dálo sě. V padesáqý den' když Židé z Ejípta vyšli, desatero při.
kázanie na hořě Sinai od hospodina vzěli. Takéž v padesád den' kdý sme my
z pekla vykúpeni, přijeli učeďníci ducha svatého. Tehdy všěcky věci, kteréž sú sě
židuom dríly' zpósoba byly a znamenie, ale křeséané ty všěcky věci v pÍavdě při-

ieli.
L hod padescÍtého dne padeútý deli pod zpósobú pod obrazem, podobensMm

ROZDTEL 23

V ďěvniem rozdíelu slyšěchom, kak Kristus kříž svój nesl; potom slyšmy, kako
za své ukřižovatele buoha prosil. Cělú noc a cělý den porúhaním a posmievaním
a bitím tak byl umďen, že té těžké klády sám nésti nemohl. Tehdy přinutichu ně.
kakého, jménem Šimona Cyrenenského' aby pomohl Kristovi nésti jeho křížě.
A když přiiidechu k huořě Kalvárie a viděli jej ustalého, dali jemu octa se žlučí
smiešeného a vína s myrrú. To pitie zlost židovská Kristovi bieše smiesila' jakož
dávno skrzě žaltářníka o nich bieše prorokováno. A vzemše rytieřstvo kříž' položi-
chu na zerÍi a obnaživše Krista, rozpěli jei na něm. Prvú ruku ke kříži hřěbím
přibichu a druhú pťovazy táhnúce k druhéj dieřě rozpěli. A když ji přibichu'
nohy takéž provazy áhli a jedniem hřěbím obě nozě přikovali. Toho roz-
pětíe doqýká hospodin v žalmu a die o něm: ',ZryIi rucě moji i mé nohy' zečtli
všěcky kosti mé... A když Ježíš trpieše tu přěuklutnú hořkost, ukázal jim svú mi-
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lostivú lásku, neb za

chom nepřátely milo.'

15 prosímy, ukazuiem, že

abychmy nepřáte$ m

mohli. Nenie to veliká

vatí protivníky a nepřl

za Žíva s křížem vzhó:
20 Ta moďiwa' ješt

byla na Jubal, bratrt

byli, ienž nalezači ř

kladivy zvuk činieše'
k takéi notě a k klaďt

25 lév kovánie. Neb kd1

notu za ně otci svét

činie. Neb nevědie, Ž'

hané věděli, že ležiš
sě jemu posmievali.'I

n tilo sě lidu tři tisícě. I

nríni; neb ten obyčěj l

hřěbími byl přibit' aJ

noťy Jezukrista znam,
nejedno za své křižo

35 Žádostně žádal. Ač |ii
litby ani skrzě oběti
velikým a uslyšán ies

NadPis: tozdiel oc

ustalý vlavený-6 n;

vzavše; rytieřstuo ýoiilc

dobroděj cě dobrodince i

22 nalezač vynáll<

kladianý kladiva, klaď

ukřiŽovali (Krista) - 3i

P e t r  K omes t oÍ '  H i ]

Dílo je dochován.
ný do r. 1404 a Štokh.

třetí v NUK xvII D
gruntovní knihy (Stát
v klášteře na Slovant

|iné rukopisy.
PaleografickY Pot

Historia scholastica, I

43r
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|.a-vel na krátcě rozpravuje
niluie."

čloaěči Lidský, tidi - 2 Dadenie
naplnil nattadi| _ 8 přirozenie
lvou osobu _ 9 azdtihnutě vztv-
ptor) _ 10, !| ozkušuje, ozptial

st);o Damascmu oelihém rn. na
muŽova Žebra (viri dormientis)
dnand dtužka jemu po bok při-
- 2l tresktal trestal - 22 zamu_
24 nesmútil nezaÍmoutil r,,'7os'
ichotila
r tak veliké _ 33 ncsměl ohroziti
potomstvo - 35 b, byl setraal
zsec}/ uschl, sešel, zemřel - 38
ohluchly - 40 laskominy ttnut!
omly _ 42 přěkaziti přelciželi,
. lozum _ 49 skrúšenle lítost'
otázky i r oz pr aouj e pojednáwá

BoHA MoJŽIEŠovl

I slaví, někda jako pod zpó-
z ljípta vyšI.i, desatero při.
|e$,y den, když sme my
dy všěcky věci, kteréž sú sě
[ *e.ry věci v pravdě při-
I

fcm, podobensMm

i

lostivú lásku, neb za ně svého nebeského otcě pÍosil a nám příklad dal' aby-
chom nepřáteý milovali. Nebo když našě nepřátely milujem a za lě buoha
prosímy' ukazujem, že smy synové buoží a bratrové Kristovi. Nebé jest tomu učilo
abycbmy nepřátely milovali, abychmy synové otcě ieho, jenž na nebi jest' bfii
mohli. Nenie to veliká věc milovati dobrodějcě a přáteln ale veliká věc jest milo-
vatí protivníky a nepřátely. Potom rytieřswo Krista na zemi ke kříži přibivše' iei
za Žíva s křížem vzhóru vzveďi.

Ta modliwa, ješto od Krista na ukřižování byla propověděna, znametána
byla na lubal' bratru Tubalchainovu. Jubal a Tubalchain, synové Lamechovi
byli' jenž nalezači řemesla železného a hudby byli; než když Tubalchaim
kladivy zvuk činieše, Jubal z toho zvuku kladivného notu nalezováše. Tehdy
k takéj notě a k kladivnému kování přirovnávámy Kristovu moďitvu a křižovate-
lév kovánie. Neb když křižujíce Krisa ke kříži přikováváchu, Kristus přěsladkú
notu za ně otci svému zpíeváše a řka: ,,otěe, odpusé jim' nebť nevědie, čsoé
činie. Neb nevědie, žeť tvój syn jsem, jehoŽť křižují... Nebo byt byli židé a po-
hané věděli' že ležiš jest syn buoží, nikdyé by byli neukřižovali krále slavy, ani
sě jemu posmievali. Také sladkosti bieše ta přěblažená nota, že v tei hoďně obrá-
ďo sě lidu tři tisícě. Podobně židé skrzě nalezačě řemesla kovářského byli zname.
rrríni; neb ten obyčěj křižovánie najprvé nalezli, neb nebylobyčěj, by člověk ke kříži
hřěbími byl přibit' ale aby byl provazy roztěžen až do smrti. Tak dobřě nalezač
noty Jezukrista znamenal,neb on prvy byl' |enž takú nofubuohuzazpieval. Kristus
nejedno za své křižovatele buoha prosil, ale za spasenie všeho světa svého otcě
Žádostně žádal. Ač jtž mnozi ďívno za hřiech člověčí prosili, všakž ani skrzě mod-
litby ani skrzě oběti nebylí uslyšěni. Ale Kristus modlil sě se slzami a s voláním
velikým a uslyšán jest pro svú poctivost, to, čsož prosil, obdržav.

Nadpis: rozd:iel oddíl' kapitola _ l dřězlní dřívější' předešlý _ 2 porúhanie rouhání _ 5
ustalll vnavený - 6 myrra myrha; zlost z|oba - 7 žaltdřnik Žalmista (Ž. og,zz); zlzemše
vzavše; rytieřstzlo vojáci (milites) _ 8 rozpěli rozpiali; hřěbí bšebtk_ t| zečtli spočítali - 17
dobrodějcě dobrodince (benefactores) _ |9 ozoedli vyzveďi

22 nalezač vynálezce (inventor); řemeslo železné 4lracovávání kovů, kovářstv|_23
kladioný kladiva, kladivem; nota melodie1 nalezotláše vynalézal _ 24 hřižoz:ateldo těch' kdo
ukřižovali (Krista) - 32 roztěžen roztažen, rozepjat_35 žddostně touŽebně - 3? poctiaost poea

Poznámky ediční

Petr  Komestor,  Histor ia scholast ica

Dílo je dochováno ve třech neúplných a chybných opisech: dva, Cerroniho (C) klade-
ný do r. 1404 a Štokholmský (Š) z r. 148l, |sou v Státním archivu v Brně (G 13 a G 10),
třetí v NUK xvII D 18 (rO. Je dochován i zlomek opisu dalšího na přídeští Židlochovické
gfuntovnl knihy (Stát. archivv Brně 11455 A). Dílo bylo také opsáno charvátskou hlaholicÍ
v klášteře na Slovanech; dochované hlaholské zlomky mají text mnohem správnější než
jiné rukopisy.

Paleograficky poďe rkpu C s různočteními Š a l( vydal J. V. Novák, Petra Comestora
Historia scholastica, Sbírka pramenů I, 2, 9, Praha 1910; o hlaholských zlomcích v. Fr. Ry-

jneď; potom slyšmy, kako
a posmievaním

Tehdy přinutichu ně-
Kristovi nésti jeho křížě.

dali iemu octa se žluěÍ
bieše smiesila, iakoŽ

rytieřswo kříž, položi.
ruku ke kříži hřěbím

i. A když ji přibichu'
přikovali. Toho roz-
noji i mé nohn zečtli

ukazal jim svú mi.
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šánek v sborníku Slovanské studie, Praha 1948' str.207-225. Na nález nového zlomku upo-
zornila L. Pacnerová v LF 77'1954'294 a paleografický přepis zlomku, rozbor a schema
filiace rkpů stč. Komestora podalav LF78, L955'222-230.

Zde otištěn text poďe zlomku túaholského Archivní školy v Praze (I| podle přepisu
Fr. Ryšánka' op. c' 222-223 (v Novákově vydání stt. 42I-422); lat. text Migne, PL l98,
L383-L384. Je to výklad podle 3 KráI.2L'L-22'|.

Jotace zachovávána a upravována v dlouhých slabikách všude, v krátkých slabikách po
všech sykavkách a po /.

2 Daj mi H] Daj C - 3-4 abych nedal děďctvie otcóv mých tobě řI] abych dědinu otcóv
mých dal tobě C- ó jiesti C] jiestie ř1 (comedere)-7 zapečětěné ř1] zapečetně C_ 10 a sú.
ďece ho vinna velebnosti ř1] i usúďchu ho únna v majestátu C _ L2 aby ji obdržal ř1] aby
jí vládl C - L3 nad to H] chybí a C; Židmit'.. budeš děditi ř/] chybi a C _ 15 jednostajně
ř1] jednaceC_18A le ioJezabe l . . .napo l i Jez rahe l ř1]AtakéIz lez tahe lnapo l i Jez rahe l
C (Sed et de Jezabel ďcit Dominus: Canes comedent Jezabel in agro Jezhrahel) _23 si II)
sú byli C

E vange l i um  s v .  Ma t ouše  s  v ý k l a dem

Text otištěn poďe jeďného dochovaného rkpu NUK xvII A 4, str. 363b-368a,
pozdějšího opisu, psaného písařem, kteý zejména krátké o mění poďe své nářeční ýslov.
nosti v uo nad míru spisovného jazyka. Homilie je v paleografickém vydání Holubově,
Evangelium sv. Matouše s homiliemi' Sbírka pramenů I, 1, 10, Praha 1913, str. 252-257;
je to překlad 9. hom. Řehoře Velikého na Evangelia (PL 36, 11o5). o památce srov. J. Vili.
kovský' Kazatelství a počátky české prózn Písemnictví českého středověku, Praha 1948,
str. 109-119.

Jotace zachovávána a upravována v dlouhých slabikách všude, v krátkých po všech
sykavkách a po ř' Zachováváme nářeční uo zaktátké o (buoje sě ap').' nářečď jelry ne zcela
jasné jsou uvedeny jen v aparátu (wurzte, fkirzie' Úzpiety).

3 preč] chybí v rkpe-Z2 uvrzte] wurzte rkp,možno čist též ndř.vrzte sbilab.w-
32 obdařil rkpf obďrazil Holub _ 35 šél] ffee| rkp - 36 na pút] na pu|t rkp _ 43 vza|f chybí
a rkpe - 5L závažie] zawierne r&p (talentum); úžitek] ufzýtek rkp _ 54 skrzě] fkirzie rÉp -

58 chtieti] chtety rkp _ 60 do věčné odplaty] do wieczfflie odplaty rkp (ad aeternam remu-
nerationem) - 64 věčnú radostí] wgieczny radofty rĚp; přiebytcě] prziebycze rkp - 79 pá.rl.l
pane rkp - 84 kterým] kterzym rkp _ 88 iešto iměl] geftoy miel rkp; možno čísti jako 89 ješto
j' jměl] geftoy gmiel rkp (j, : jest) - 97 k hlubokému] k chybí o rkpe (ad intellectum
mysticum) - 105 pro buoh] pro buo rkp (na konci řádku) _ |I4 za závažie] za chybi o rkpe,
sroz.l. ř. 115 - 114 některý] nyekterzy rkp - LL7 bližniemu udělil] blyznyemu geho vdyelyl
rkp - |22 nebudemyJi] nebudelymy rkp - L23 trpěti] trzpiety rkp _ 124 tepruv své záva-
žie z zemé pozdvíhá] tepruw |ie zawazie z ||we zzemíe pozdwyha rkp; nebo mnoz| |idé rkp]
bylo by možno doplnit jsu podle lat. quia sunt plerique, qui _ L25 zattacelie] ztracenye
rkp - 126 za to) za tu rkp

55. 56 Múdří, . . uměji Jerem. 4'22 _ 7 4.7 5 J di ... hřiešný Luk. 5,8

Rá j  duše

Sborník se dochoval ve vadných' namnoze kusých rukopisech. Nejstarší opis ie z r.
1383, NUK XVII A L9 (A)i další opisy: NUK XVII D 32 (D), NUK XVII F 10 (F), Mus.
III B 10 (1( - t. zv. Krumlovs{ý, nádherně iluminovaný), Mus. V C 5 (neúplný). Úvod je
ve zlomku Mnichovské stát. knih. č. 3581; kap. 54 - 57 v NUK XVII E 8; zlomky šesti
přeházených kapitol v Mikulovském rkpu 159/II (nyní v UK v Brně Mk 19).
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o sborníku psal J.
Albertova Ráie duše k Š
cÍch Fr. Ryšánek' Sbon:
Ryšánek, ČČF 2' |944' l

Dosud byly otištěny
věku) v Erbenově Výbort
a tři ukázky (o dvú Živo
stč. mystiky (Památky i
Ryšánek v LF 75' 1951,

-  o  všě l i kých  c tnos t

Zde otištěno z rk1
v XV. stol. OPralY Prov
v mnichovském zlomku l

Jotace v dlouhých
sykavkách a po ř.

1 Matěje K] Matúšt
L2 déj1F] děií. To isú sJ
za veselé tovařišstvo K] .
F - 22 slóve K] chybí a )
Také sú] od toho místa ,
jehož nechcem lryličova

-  o  t rped l ens t ví

otištěno podle l,
33a a K, str. L25b'L27a'

V rkpe zíl nedůslec
a i.) ie přepisováno jakc

1 trpeďenstvie] ty
l , n e h ř ě š i l  F , K - 5 t
F,.K] bude A_9c}:tvál
wczfy A - 14květF'K
orig. snad minil přece |l
.r< - 15-16 přehladatel r,
candorem bonae consc
nravóv.í{] nnrawow l'

Job 1,22 a 6,30),aleli
o přímou řeč.. nepovrt
a A opakoaóna předešlt
ch t i noadop lněnozD(
jmá zieviti vinuf totiž
zuměním lat. textu a r'
k tomu se oašem nehodi i
ještě dóle: atoho kněz n
jest, ež Ryš] nez genz

fkamy pokornym v u
recompensatione affi1
rrružé A,jerlnoho zléh
l,. ďegiechu D, K _,



. Na náIez nového zlomku upo.
řepis zlomku, rozbor a schema

loly v Praze (^E| podle přepisu
t22); lat. rext Migne, pL 198,

všude, v krátkých slabikách po

ých tobě ř{ abych dědinu otcóv
těné ř1] zapečetně C- 10 a sú.
y-9_ 12 aby ji obdrŽat ř1] aby
i.I'i]- chjlbi a C _ |5 jednostajně
ké I z Jezrahel na poli Jezrahel
:t rn agro Jezhrahel) - 23 sú 1{

'

I-X.VII A 4, str. 363b_368a,
pěnr poďe své nářeční vrýslov.
grahckem vydání Holubově,

f^O,.Pyha 1913, str. 252_2sT;

O sborníku psal l. Truhlář, ČČtvt ss, t884' 22-36 a 270.285, J. MenšÍk, Poměr
Albertova Ráie duše k Štltnému, ČČm gz, 1918' 20-35 a |29-L45. O Mikulovďqých zlom=
dch Fr. Ryšánek, Sborník Máchalovi' stf. 17-20. o pramenu sborníku t. ř. Rái duše Fr.
Ryšánek, ČČr z, 1944' 68-70.

Dosud byly otištěny jen ďi ukázky (Úvod, kap. 20 o pravdě, h'ap.24 o mátoroém člo.
věku) v Erbenově Výboru I, 34l-352; dále Úvod v Jirečkově Antlrologii I, 4. vyd., str. 94-95
a tři ukázky (o dvú Životú' O blahoslaveném životu aPožétt lásky) u J. Menšíka, Počátky
stč. mystiky @amátky 5)' Praha 1948' str. 2L-54. optavy k tomuto vydání podal Fr.
Ryšánek v LF 75'|95L'190.203.

-o  všě l i kých  c tnos tech

Zde otištěno z rkpu F' fol. 1a-2b' kde byl ztracený začátek rkpu nahrazen později
v XV. stol. Opravy provedeny poďe rkpu K' str. 113-114. Kromě toho ie úvod dochován
v mnichovském zlomku a konec úvodu v rkpu D, fo|.2la.

Jotace v dlouhých slabikách zachovávána a upravována všude, v krátkých po všech
sykavkách a po ř.

1 Matěje í(] Matúše F' tehdy se eoangelista Matthaeus překltÍdal Matěj' později Matúš _
12 děi1r] děií. To jsú slova svatého Jana Zlatoustého /( - 15 tovařišstvo K] towariftwo .F;
za veselé tovďišstvo K] chybí o F _ t9 a 34 nazývaji K] nazievajÍ .F _ 2l milujíc{ K] malujícÍ
F-22s|óveK)chybí.zl F _24 netbanliqýK]netbanďivý F_29 donidŽ K)donizdzF_33
Také sú] od toho mista dochoodno též O D _ 39-40 mnoho k tomu... A proto .F] mnoho'
jehoŽ nechcem vyličovati pro ďúhé rozpravenie' A protož K _ M o nie K] o nij (ony?) F

-  O  t rped l ens t ví

Otištěno podle l, fol.3b-5a. opravy a doplňky poďe F' fo|.L2a.14a; D'fo|.32a.
33a a K, str. L25b-L27a; dosud nebylo otištěno.

V rkpe l nedůsledně psané slabičné r jako yr (tyrpeďensM, t5rr1rím, tyrpěti' tylním
a j.) je přepisováno iako r.

1 trpeďenstvie] tyrpeďenftwy l, trpelenstvie d trpělivost K _ 2 neshřěšil] neÍtrrzyeíl
l, nehřěšil F, K _ 5 svaqý .F, K] íawaty A_6 d|e Ryš] dele l, nevinně F' K_ 8 budú
.F,K] bude A-9chvá|yRyš]wfadyl,wíÍady F'K_ 10 jest F]a A oytrženo - 13věcšiF]
wcz|y A - 14 květ F, K] kwyek l; uním Ryš] lilium l, F, Ki překladatel se odchyluje od lat.
orig. snad mínil přece lilium, že se od bílé baruy kzlět aíce odrážíi dobď Ryš] bohu l, d
K- 15-16 překladatel neporozuměl lat. textu: non tamen ad impatientiam provocatur' sed
candorem bonae conscientiae et bonae famae odorem rliligentissime servale conatur - 16
nravóv K] nnrawow l, mrawow F _ 22 ptávě Ryš] prawi A, F, K; není to zlýrok Jobůzl (sroo.
Job 1'22 a 6'30)' ale ličení Joboaých z;lastností; F, K cituji: JakoŽ praví svatý Job auprauují
o přímou řeč.. nepovrtral sem F' nepovrtlal sem .ř( - 24 nezptavuje sě... protivenství D]
a A opakoadna předešld oěta: Ptau! trpělný nepovrtře nic. . . což naň přěpuščeno, zde oyne.
cht inoadoplněnozD(začínd:pelywynezprawugeíye. . . )_25bohuF'K]chybíoA_26ol
jmá zjeviti vinuf totiž bůh: qttt utique tempore suo omnem innocentiam excusabit. Neporo-
zuměním lat. tactu o rkpe nezshodně oloženo l,aězi' jako by zjeoení zsiny se mělo díti zpooědí;
k tomu se ozlšem nehodi pak zjezlení neainy (on má zjeviti knězi vinu i nevinu A)' F' K iloplňujt
ještě dtile: atoho knězmá otplatiti, totíž svatým pokáním- 29 přichýliti F' K] chylyty A_29-3o
jest, eŽ Ryš] nez genz A, ez F, K' to ze D - 30 meškáme pokorú a utrpením ztskati F] my-
fkamy pokornym v utrpenlm A' meškáme sobě pokorú a utrpením získati .I( (pro eius
recompensatione affigimur) - 40 jednoho zlého slova mužě Ryš] aby jednoho slova
mvžě A' jednoho z|ého D' aby jednoho slova nezabíjeli toho mužě F, I(; diechu F] dyesy
l; ďegiechu D, K _ 4ó v nichžs mě F,K] wnychz mye A - 47 Tito třie D] Tito A, F' K

o památce srov. J. ýi1i.
středověku, Praha 1948,

všudq v krátkých po všech
ap.); nářečnÍ jevy ne zcela

též ntiř' vrzte s bilab. w _
na puflt rŘ2 _ 43 vzal] chgbí

- 54 skrzě] |kirzie rko -
rŘp (ad aetern"* ..-,.r-
prziebycze rkp _ 79 pán)

rhp;možno čísi j;ko89 řsto
0 rkpe (ad intellectum

za závaŽie] za chybi a rkD e'
Ll blyznyemu geho vayelyi
ňp-tzq tepruv své iáva-
r rÉA nebo mnoz1 lid'é rkp]
- 125 zatracenie] aracenye

NejstatšÍ opis ie z r.
TUKXVII F l0 (F), Mus.
V C 5 (neúplný). Úvod ie
: xvII E 8; zlomky šesti

Mk 1e).
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- 48 moha netbá] moha A, F, K, člověk netbá neb opustí dobrá diela D; nesrozumitelné
místo a lat.: curn aliquis...

2 lob L7,2 - 5-6 1 Petr.4,15 a3,L7 - 10-11 Neó tak jest,'. trnímP(s.2'2_L9-20
Čakal sem... žalosti Ž. 68,2L.22, lob L,2L-22 _ 27-28 poďe Mat. 27,t2-|4 _ 4L Semej
poďe 2 Král. 16,7 _ 43-44 poďe Luk. 23,34 _ 44 Ščeptin Skutk. 7'60 _ 45-47 Mojžieš
Exoď.32'3l-32

Sbo rník  roz j ímavých  sp i sů Vác l ava  z  Po ř i eč ie

Rozm lúvan ie  dušě  s  svědomím

- Úvod - Kapitola 2

otištěno z rkpu NUK XVII F 21 (F), fo|. L8a.22b' kde nemá spis nápisu, nýbrŽ je
označen jako 21. kap. a další celého tohoto souboru různých spisků rozjímaqich. V rkpu
Mus. III B 10 (K), str.256a.260b, k němužto bylo přihlédnuto, je nápis o čtzseru užitečnétn
tnyšlení, kteqý se shoduje s lat' Soliloquium de quattuor mentalibus exercitiis.

V latinské přeďoze rozmlouvá duše a člověk, v českém vzdělání duše a svědomí, poďe
toho se nazý,vá také spis Rozmlúvanie dušě s svědomírn. Stylisace rkpu K v úvodě je jiná;
myšlenky isou steiné, ale jsou jinak seskupeny. .F' přiléhá lépe k lat. přeďoze než K. _ V lat.
na začátku je delší citát z Pavlova listu k Efez. 3,l4-L9, jejž český vzdělavatel vynechal
azačiná aplikací tohoto citátu.

Jotace zachovávána a upravována všude v dlouhých slabikách; v krátkých po všech
sykavkách a po ř.

2 kolena své mysli Ryš] kolena své milosti F (genua mentis) - 21 k swchním věcem
Ryš] k svým věcem F (ad superiora) _ 23-28 Neb z prvého... o tej radosti Ff samostatnd
rsložka českého zl zdělaaatele

Nadpis: Kapitola 1 Ryš] v F je kap. 22 (celkoaého sboníhu) - 43 vědie... nevědie K]
qrydye... newydye F (sciunt... nesciunt)_58 přirozenie Ryš] ftworzenye F (formata sis
peť natrrram) _ 63 vzpoměna] wzpomyetta F, na okraji přípisek k tomu gye; vzpomírám
K _ ? L jehos] gehos F , k tomu na okraji pozdní přípisek gfy

Nadpis: Kapitola 2 Rgšl a F kap. 23 (celkozlého sborniku) - 109 zpósobil.f za tím pisař
omylem opsal kus textu, který ndleží na fol. 19b, a nedtíz:alo mu to smyslu, na šaech přizpůso-
boaal slooa a pddy podle suého zdání, aby dostal nějaký smgsl. Zde zrynechdno z rkpu: zpósobil
k tvéj vuoli zvieřata dómyslně..... a děkujiť tvéj sluŽbě (z: rkpu pův. slažbě tvéj) Ryš

6 Neb... pochtizie Jak. 1,17 - 7 Augustin, I)e vera religione c. 18, $ 35 (PL 34, L37);
De doctrina christiana I, c. 3l, s 34 (PL 34,32) - 38 Bernard, vlastně Ambrož, Serm. 4 in
Psal. l18, 27,s22 . 4t-42 Ó duše...seóe Bernard, De consideratione II, c.3, S 6 (PL 182,
745) _ 43.47 Bernardovi připisované Meďtationes piissimae, c. 1' S 1 (PL 184, 485) _ 47 Iart
Chrysostom, Homil. 25,a|tas 26 _ 48-57 Ó dus,.,, spúcěstu Medit. piis. c.5 (PL l84,
494-495) _ 60 Anselm, Proslogion, c. l (PL L58'227) - 62-67 Meďt. piis. c. l, s 1 (PL 184'
485)_70 Protož chaal ... Ž, I47,| _ 7L-72 nebs znamenána..' dojíti Medit. piis. c.3,$ 7
(PL 184, 489) -75-82 Augustin, De Trinitate XIV, c. 2-4 (PL 42,822-824; podle smyslu);
De spiritu et anima c. 18 (PL 40, 793); (Pseudo) Augustin, De ďligendo Deo c. 4 a 6
(PL 40' 85l,852)' podle Huga Svatoviktorského De Arrha animae (PL 176' 960,954;vy.
bíráno) _85-86 Jan 14,23_87 Augustin, Confess. III, c. 6, s 11 (PL 32'687), De Genesi
ad Litt. VIII, c. 26, S 48 (PL 34,39i) - 89 Bernard, In dedicatione sermo II, S 2 (PL 183,
522 (?)) _ 91-94 Ó, kak jest,.. odpočinutie Meďil piis. c.l., s2 (PL 184,486) _ g2-g3

Jenž.. .odpočíoal  jestS i t .24,L2_96Hugo, InEcc l ihom. II  (PLt75 'L42)_98Anzelmus
vlastně Augustin, Confess. XIII, c. 8, s 9 (PL 32'848) _ 100 Řehoř, Moralium XXVI, c. 44,
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s 79 GL 76,395) - lo5-,ěčné*u 
Meďt. piis. c. 6

De Arrha animae (PL 17

L264) - L26 ŠalomúnP|s. )

-  KaP i t o l a  25  a  26

Ukázka otištěna poď

Mus. III B 10, str. 2ó1t

a duše), v čes. vzdělání sv

NadPis: KaPitola 25

Ryš] ftorzytele przyrozenl

NadPis: KaPitola 2(

ak chybí o F, tolik dobrét

wílvy F _ 37 slovú K] flo
lcým dějí K] děií F; menš]

4-8 každý' ktož.,. t

Anselmus, Meditatio 3'

smvslu - 23-30 Bernartv
i v dalším textu; vybíraií
43 ,rfons universae Pulc
z Augustinoqfch Confes
tinské přeďoze, doplnil .

ZtcaďLo sv. Augustin

RKP NUKXVII F

zeno po 4 řádcích textu'
opisoval, měla přeházen

oiovedena podle mladšl
leiména NUK xlv D

E 15 obsahem se shodui

Jotace zachovávána
sykavkách a po ř.

l ó, kak F] a tak

cooé v (: u) předěldno l

D; naučiti sě G] nauči
viece sě; druhý šea je na

nyem (l) v to dívanie G

,ed,iaalo to smysl a hleó
d u š e ) R y š - 1 5 - 1 6 a v c
avmysliproměněnieRj
Platione in admiratione
shodně s čes... assurgar
- 16 pravdě G] prawe

mYsllFf jako" vacantes
žabn'l 33,9 rnti také D

38 nemohú sstihl
oyloučil zeskrz a nad
b-oha neb zYlktz G -



dobrá ďela D; nesrozumitelné

jest.'. trním P!s. 2,2 _ lg-2o
le Mat. 27,12-14 - 4I Semej
t Skutk. 7'60 _ 45-4? Mojžieš

.. n..1á spis nápisu, nýbrž ie
i spisků rozjímaqých. V rkpu
ro,ie nápis o čtoeruužitečném
,libus exercitiis.
zdělání duše a svědomÍ, poďe
sace rkpu K v úvodě ie jiná;
k lat. přeďoze než I(. - V lat.
ž český vzdělavatel vynechal

bikách; v krátkých po všech

otis) - 2l k swchním věcem
. o tej radosti Ff samostatnó

!) 
_+z věďe... nevěďe K]

š] ftworzenye .F (formata sis
seĚ k tomu gye; vzpomínám

- l09 zpósobil,] za tím písař
1o smyslu' na šoech přizpůso-
coynechóno z rkpu: zpósobil
ll ptiu. službě tvéj) Ryš

one c. 18, S 35 (pL 34, l3?);
vlastně AmbroŽ, Serm. 4 in
ratione II, c.3, g 6 (pL lg2,
I,S I (PL 184, 485) - 47 lan
|Jví'edit. piis. c. 5 (PL l84,
Vleďt. piis. c. l, $ l (PL 184,
', dojíti Meďt. piis. c. 3, $ 7
42, 822-824; poďe smyslu);
, De r{i|igendo Deo c. i a ó
ůnae (PL |7 6' 960, 954; w-
ll (PL 32,687), De Genesi
lime sermo II, S 2 (pL lg3,
$2 (PL 184,486) - 92_s3
PL 175, 142) -98 Anzelmus
hoř' Moralium XXVI, c. 44,

s79 (PL 76,395) - 105 Hugo, De Arrha animae (PL |76'955) _ 1l1-l14 Ó duše...
gěčnému Med'it. piis. c. 6, s 16 (PL 184, 4g5) _ |tg-L22 uše stvořenie... milosti Hugo,
De Arrha animae (PL 176, 955) - L22 Augustin, De libero arbitrio II, c. 16, S 43 (PL 32,
|264) - L26 Šalomún Pís. 1, 8

-  Kap i t o l a  25  a  26

Ukázka otištěna poďe rkpu NUK xvII F 21, fol. 23a-24b (F), s přihlédnutím k rkpu
Mus. III B 10' str. 26Lb.263a (r9. v lat. přeďoze rozmlouvá homo a anima (člověk
a duše)' v čes. rrzdělríď svědomie a dušě.

Nadpis: Kapitola 25 Ryš]zl F je kap. 46 (celkového sborníku) - 11 stvořena přirozenie
Ryš] ftorz5rtele przyrozenye F' (- tele tečkami zrušeno, ale slozlo nebylo opraoeno)

Nadpis: Kapitola 26 R,š) a F je hap. 47 (celkozlého sborniku) _ 2L z tak mnoho Ryš]
takchybíodtolikdobréhoí(-25kéů,ešK] kakos F-26b|édaje,I! hledagi F-27 všLK]
wÍwy F _ 37 slovú K] Ílowo ,F - 38 slovú Kněžswo K] flowu /knyezftwo flowu F _ 4l veli.
kým dějí K] děií F; menším známy činie K] menffy znamy czynye F

4-8 hažd!, htož . .. to naleznú Řehoř, Moralium xxxll, c. l, $ 1 (PL 76, 633) - 12.16
Anselmus, Meďtatio 3' Deploratio male amissae virginitatis (PL l58, 725); jenom poďe
smyslu _23-30 Bernart vlastně Anselm, Meďtatio L3, iejlž vliv se jeví částečně před tím
i v dalším textu; vybírajt se ien různé myšlenky _3L42 podle Anselma' Meďtatio 13' také
43 ,,fons universae prrlchrituďnis.. je odtud (PL l58' 774) _ 42.43 sern toú... poznal
z Augustinoqých Confess. X, c. 27, s 38 (PL 32' 795) _ 4445 T9 tlěci ... nefutly není v la-
tinské přeďoze, doplnil poďe Vyznáď Augustinoqých (kn. x' kap. 27) český vzdělavatel

Zrcadlo sv.  August ina

Rkp NUK XVII F 2| (F) je porušen, jednak má utržen horní roh listu 87 a je tu poško-
zeno po 4 řádcích textu' iednak je tu porucha' zaviněná tlm' že přeďoha' z ďŽ písař Václav
opisoval, měla přeházené listy. Náprava v postupu výkladů (na fol.86a-87b a 84b.86a) je
provedena poďe mladšího rkpu NUK xvII G 8, fol. L74b-L77a (G) a rkpů latinslcýcbo
zejména NUK xlv D 18 (D) a textu PL l84' 550n. - Rkpy NUK xvII I 2 a XVII
E 15 obsahem se shoduií s naším staršlm Zrcaďem, ale je to nový' pozdějšt překlad.

Jotace zachovávána a upravována všude v ďouhých slabikách; v krátkých po všech
sykavkách a po f.

1 ó' kak F] a tak G; vzpovzdviženú myslí] F měl půo. wzpowzdvlyzenv' ale pah hon.
cwé v (: u) předěláno a y, pzďwyzenye mysly G, mentis excessu PL'pet mentis excessum
D; naučiti sě G] naučiti F_|5 špatně spojný text F: až i myšlením || i aiviecsě a ď-
viece sě; druhý šeo je na 84b: Tuť dušě sama || i povstane v to ďvanie; až myšlením i pofta-
nyem (!) v to dívanie G (donec iterum meďtatione assufgamus in contemplationem); písoři
neddzlalo to smy'l a hleděl pohažernu souoislost naprauiti změlou povstaneme z' povstane' (r.j.
tluše) Ryš - 15-16 a v ďvné mysli proměněnie .F'] a v divení mysli proměněnie G, v divení
avmysliproměněnieRyš(donec iterummeďtatione assurgamusincontemplationem'contem-
platione in admirationem, admiratione in mentis alienationem PL 184' 551; D zjednodušuje
shodně s čes.'. assurgamus in contemplationem et admirationem et in mentis alienationem)
_16 pravdě G] prawee F (veritatis)-17 ďvaním G] dyewanym F_27 všudy neprázdni
mys|LF] jaho.. vacantes ubiqueD'vagantes ubique corde PL_28 přeskočení z žalmu 45' 11 do
žalmu 33,9 md také D.. quam suavis est Dominus _ 31 neopatřijíc G] neopatujíc F

38 nemohú sstihnúti zeskrz] nemohu ftyftnuty ze|krz F, ale písař teěkami opraoný,ni
tyloučil zes(<tz a nad textem nahoře připsal ftyhnuty w fweho (chybně n. všeho), fltyhnuty
boha neb zy|L<tz G -45 a obchopivše i divili sě a ďviec sě i veselé sě G] špatné šoy F:

L--

679



myslí isú obchopili a obchopivše |] mohú jíti za ním; F 86a: až i myšlenÍm || ďviec sě
a diviec sě i veselé sě - 47 sě spolu vidie G] a ze fye fpolu dywye F(congratulantur demutua
visione) - 50-51 utržené konce řridků doplněny podle G.. r.-ti neb ty myeffcze, 2' to czoz,3.
a czoz' 4. geft - 55 milost G] myfl F chybně_ 55-56 čím sě viece.... i ďví sě Ryš] čím
viece kto v tom rozchutnávaje sě vidí sě F, čím sě v tom kto rozchutnává a rozchutnávaie sě
i diví sě G (Quanto amplius in caelestium contemplatione delectaris et delectando admiraris,
tanto) _ 57 zjadatí Ryš] zyadaty F, zadaty G _ 59 anié jest třěba G] at geft netrzyeba F(ne
dodatečně aepsdno) - 60 jako by jiné bylo užitečnějše) doplněno z G _ 62,63 věděnie G] vi.
děnie F' chybně (scientia) -64-66 utržené začáth1 řddkůdoplněny z G: |. dolyczowanye
slez, 2. -kych smyslow m(odlenye), 3. -kych wyeczy, 4. (zems)ke(y) n(eprazdni) - 67
Zrcadlo] a3ltrženo cz Zr(c)zaďIo F

I srdci aysohémuŽ. 63,7 _ 7-8 poďe 2 Kor. 3,18 _ 26-29 poďe Ž.45,Ll;33,9;72,I

Samomluven ie  sv .  August ina

Naše ukázka je otištěna poďe rkpu NUK xvII F 21' fol. 103b-105a (F); lat' text je
v PL 40, 875-876 (Liber Soliloquiorum animae ad deum). Český překlad má odchylky od
tohoto textu; jsou to často chybn ale nespadají na vrub českého vzdělavatele, jsou i v sou-
dobém rkpu latinském NUK xIV D 18 (D).

Jotace zachovávána a upravována v dlouhých slabikách všude; v krátkých po všech
sykavkách a po ř.

4 mozku vniďka mého srdcě Ryš] mozku mého vniďka srdcě F, ex omnibus medullis
intimis corďs mei _ 4-5 dobré řku sladkosti o tobě F] Beata dulcedo, Domine Deus,
omnium, qui delectantur in te PL, ale: Benedicam, te, dulcedo, Deus meus et omnium,
qui delectantur in te D - 6 viděle] wyedyele F _ 9 (točíš každú po třiedě)] g/osa
překladatelozsa - L3-|4 AniŽ roste světlo neproměnijícieho viděnie tvého (točíš silněi.
šie nenie)]... nepromyenygyczye wydyenye tweho, toczyss fylnyeyffyeho (-ho bylo
škrtnuto a tečkami zrušeno) nenye d Neque enim crescit lux incommutabilis visionis
taae PL, incommutabilis náleži k vidění, tedy mó óýri neproměnijícieho viděnie
a zs glose překladateloaě mó býti silnějšie Ryš-19 znamenávati] za ti'm škrtnuto dofty|
toho bylo, gehoz - 30 z něhoŽ vně] z F aymazdno wnye, ale stopy viděti (za lat,
foris mó tu Štít. svrchu ll. Demetrias, str. 40-41 Ryš) _ 30.3l ty viďš vnitř najlép, a lépe
ty mě znáš] tu iudex internus melius ipse me nosti PZ, Tu vides interius et melius D _ 34
podlé toho neproměněnie' skrytého ve strženi kořene F] secundum ipsam interiorem abscon.
ďtam medullam radicis PL, ale: secundum ipsam intransmutationem absconďtam in me-
dulla raďcis D

5-6 Ale mé... oči taoji Ž. 138,16 - 7-8 na každém,,, na zlé Přísl. 15,3 _ 38-39 když
budú. .. píše Zjev. 20'12 - 40 Deut. 32'20 _ 4L lob 28'3

Sborník  Muse j  ní  (Krumlovský)

Zr  caď|o  člověčieho spasen ie

Český překlad dochován jako součást sborníku Musejního (zvaného též Krumlovský)
Mus. III B 10, str. 1-111 (K) a ve zlomcích staršího, rovněž iluminovaného rkpu Mus.
1 Ac 75 (Zl _ 6 necelých listů)'

Text sborďku Musejního dosud otištěn nebyl; zlomky otiskl Ad. Patera, ČČM ot,
1887, 464-481.

Jotace zachovávána a upravována ve všech ďouhých slabikách; v krátkých po všech
sykavkách a po ř.
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-  I J s t avím s to l i c i . . .

otištěno poďe K, s

14 muž stvořen v D

Damasceno est formatuÍ
37 usecbl K) neni t lat'

NadPis: lz' 14,L4-

-Zákol  desatera p i

otištěno podle K,

-  R o z d i e l  2 3

otištěno pod|e ZI

ooďe rkpu K, kde ie čá
4 Cyrenenského K

Ježíš K] ihůs Zl _ L5 t<
21 na JubalZl] Íkt

-2I' 22 Tubalchain, 
'

kladivného K] ladiwne
Zt _ 25 přikováváchu
již Kf acziz Zl
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,6a: až i myšIením || aiviec sě
wye F(congratulantui de murua
neb ty myeffczer 2. to czoz, 3.
sě viece.... i ďví sě Ryš] čÍm
rozchutnává a rozchutnávaje sě
le"Ťari: et delectando admiraris,
řěba G^] at geÍt netÍzyeba ̂ F(ne
mo -z G _ 62,63 věděnie G] vi.
lr?kkl z G: t. dolyczowanye
(zems)ke(y) n(eprazdni) _ 67

) podle Ž. 45't|;33,9;72,I

,fol. l03b-t05a (.F); lat. text je
Ccský překlad má odchylky od
ieho vzdělavatele, jsou i v sou-

lh všude; v krátkých po všech

- (Úvod)

otištěno poďe í{' str. l-2. Je to samostatná práce překladatelova.

-  Us tavím s to l i c i . . .

otištěno podle K, str. 3-5; latinský text citován poďe PL 198' 1067.

14 muž stvořen v Damascenu velikém K]špatný překlad tn. na poli Damašském (in agro
Damasceno est formatus, četl: magno Damasceno Ryš; podle Historia scholastica, Gen. 3) _
37 usechl .K] neni o lat. předloze

Nadpis: Iz. L4,I4- 54 fum. 9,18

- Zákon des.atera př ikázanie

otištěno poďe .í{' stt.77.
-  Rozd i e l  23

Otištěno poďe Zl, fol. 3a-4b (Patera, ČČlt ot, L887' 473.474); opravy provedeny
poďe rkpu.t(, kde je část na stl. 53-54; latinský text PL 198' 1079.

4 Cyrenenského K] fyrenenÍkeho Zl_8 obnaživše K] obwazawffe Z/ (nudantes) _12'28

JeŽíš l{] ihů;s Zl _ 15 tomu učil Ryš] to učinil Zl, K' to učil. Pat (docuit)
21 na Jubal Zl] |kze Tubal K' Tuba| PL 198' 1079 o bibl. cittitu i dóle z: textu oýkladů

_2l' 22 Tubalchain, Tubalchaim Ryš] kubalchayn, kubalchaym Zl' Tubalkaym K _23
klaďvného Í(] ladiwneho Zl; nalezováše Zlf na|ézáše K _ 24 k klaďvnému .í(] kladiwnemu
Zl _ 25 přikováváchu Zll přit<ováchu I( (fabricabant) _ 26 za ně Zl] za ny l{ _ 35 ač
již K] acziz Zl

tl-l2 Ž. 2|,17.|8 - 13 poďe Luk, 23,34 -2l-22 poďe Gen. 4,2|-22 _ 26 L|'k, 23,34

l srdcě R ex omnibus medullis
feata dulcedo, Domine Deus,

Deus meus et omníum.
|1ždú rc třiedě)] €'losál viděnie weho (oeij.sňne;.

1ss Í.vlnvevíÍveho (-ho bjtlo
rux rncommutabilis visionis

ttt] za tím škrtnuto do|ty|
ale stop! ztidětí (za lat.

ty.viďš vnitř najlép, a lépe
es rnterius et melius D _ 34

ueproměnijícieho viděnie

ipsam interiorem abscon-
absconďtam in me-

Přísl. l5,3 - 38-39 kdjž

(zvaného též Krumlovsk{')
iluminovaného'kpu rúů.

kl Ad. Patera, ČČtvt ot,

v krátkých po všech
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ToMÁŠ zE ŠTÍTNÉHo
V Tomáši ze Štítného dostupuje saročeská próza svého vrcholu.
Pocházel z chudší věwe panského rodu €enešoviců a narodil se pravděpodobně r.

1333 nebo 1334 na otcovské twzi Stítném u Zirovnice, kde náleželo roďně mimo wrz
půl vesuice s poplužím. Vzdělání se mu dostalo v otcovském domě a na artistické fakultě
nového vysokého učení pražského. Výklady mistrů doplňoval horlivou četbou a nema-
lou vzpruhou pro vlastní přemýšlení a tříbení životních názorů byla mu kázánl' mistrů.
Veďe otázek theologickofilosofichých zajíma|y ho také otázky sociální a správní poměry.
Hodnosti akademické nenabyl, musil odejít na ves hospodařit' oženil se a měl pět dětí
Qedno zemřelo před r. t376, rovlěž manželka; dospěly jen dvě, Jan a Anežka, ale Štítného
přežila asi jen Anežka). Pobyt na oďehlé vsi asi často přerušoval a pobýval v Praze, kde
choďl pilně na kázált proslulých kazatelů Konráda z Valdhúz a Milíče z Kroměříže.
Milíčovi přičítá, že ho podďtil ke spisování. - Péro vtiskla Štítnému do ruky starost
o dorusající děti, péče o čeled a jiný obecný lid; svými výklady chtěl iim opatřit na vsi, kde
nebylo ani kízání,ani nešpor, ušlechtilou zábaw a vzdělání. R. 1381 pronajal své zboá
ve Stítném a odstěhoval se do Prahn kde zemřel asi r. 1403 nebo 1404.

Štitn1i je první laik, který píše česky o náboženských věcech; iinde náro.t"í jazyk do
náboženské literatury uváděli mistři nebo duchovní. ZnaI dobře úskalí' o něž se mohla
jeho spisovatelská činnost rozbít, a proto se zabezpečil a ohraďl proti možným žalobám
a stíhání, že se neoprávněně plete kazatelům a mistrům do jejich pracovního pole, úm, že
dedikoval svui první spis mistru Voitěchovi Raňkow zležova. - Své spisy psal nejprve
pro své děti'ale když se líbily také iiným' upravoval některé' zvláště když děti dospěly'
pro širší veřeinost. Všechny maji ráz vzdělávatelný. Štítný má na mysli člověka obec-
ného;poučení,které jeho spisy podávaií'stoií však plně na vyši doby,ba leckdy ušlechti
lým cítěním svou dobu předstihuje' takže se může měřit s nejlepšími latinshými spisy své-
ho druhu. leho vědomosti na laika, ovšem znalého latiny a němčiny a částečně rrzdělaného na
školácb' byly neobyče|né. Také formální stránka jeho spisů vyniká. Pokud jde o sociální
aázory, Stítný je typicky člověk středověku' pokouší se udržet feudální řád; kde kritisuie
společnost, činí tak ien s hlediska tohoto řádu. Tím však, že psal o theologickýcb věcech
českn stal se přímým předchůdcem literatury období husitského.

Literární ďlo Tomáše ze Štítného se zachovalo v rukopisných sbornících:

l. První přeložené práce shrnuie t. zv. sborník Vyšehradský; dochoval se v opise
z t. 1396 (NUK xvII F 9). obsahuje dva spisy přeložené, spis domněle Augustinův (ale
ve skutečnosti od Ambrosia Autperta) De conflictu vitiorum et virtrrtum (o boiováď
hřiechóv s šlechetnostmi) a spis minority Davida z Augšpurku De septem processibus
reIigiosorum (o sedmi duchovnieho stavu vstupních). V rukopise Vyšehradském byl po
roce 1396 připsán ještě další traktát o korábu Noemově, vzdělaný podle IV. kn. De arca
Noe morali Huga Svatoviktorského; je též od Štítného, ale pozdější.

2. Po sborníku přeložených traktátu následoval první sborník samostatných knížek,
dochwaný v originále, t'. zv. sborulk Klettuntinský z r. 1376 (I.IUK xvII A 6). Některé
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traktáty jsou také ve sbuníht Sdzaoském (Mus. III B 6)' jiné části má sborník Musejní z r.
1400 (Mus. III B '. Kodex Klementinský ie nádherně ilustrován, ale porušen. osnovu
má tuto: a) o vieřě, o náději a milosti (aíkladních ctnostech křesťanských' bez nichž nelze
dojít spasení)' b) o stavu panenském, vdovském a manželském, c) o hospodářovi, hospo.
dyni a čeleď, d) Kak sě zdejší stavové lidští připodobnávaií k andělským kuoróm, e)
ostnec svědomie a o pokušení ďábelském, f) Kak sě očištijem, že hřěšíme (t. i. o svátostech,
dále o smrti, pohřbu, ďistci a službě zádušní).,Na konci je doslov spisovatelův. _ Na
wých místech Stítný přidal Výklad páteře a k výkladu o smrti K,,,žky o stnrti ?nldde?,ce
bujného, vzdělané poďe 2. kap. II. knihy Susova Horologium aeterDae sapientiae (orloj
věčné moudrosti); samostatné vzdě|ánl je také v rukopise Musejním (III B l0). _ Mnohé
spisky byly hotovy' než je Štítný spojil v celek; kdý je opisoval načisto, upravoval,
měnil a doplňovď. Knížky kolovaly již samostatně' líbily se' ďe byly také závistivě kriti.
sovány; proti těmto posudkům se brání v předmluvě.

Tento sborník Štítný někdy po roce 1389 v Praze přepracoval, ale i tomuto přepra.
covanému sborníku říkrí,,první knihť.. osnovu v podstatě ponechď, ale výklady roz-
hoiňoval. Sborník se dochoval v opi.se Yávry z Jivjan (sóorzíh Váarůo z r. 1492' NUK
xvII D 3|, jenžje opsán z nedochovaného opisu Matěje Capka).

3. odrostlejším dětem napsal Řeěi besednÍ, formou ďalogickou (otec odpovídá na
doazy dětí). Spis jedná o Bohu, o ieho vlastnostech, o stvořelia zřizeni andělů' o swoření
člověka, o jeho prvotním stavu' o pádu a následcích ieho,o vykoupení, o svobodné vůli
atd. Na konci je spisek o bojování hříchů se šlechetnostmi ve formě ďalogické. Toto první
Žpracování se nedochovalo, víme o něm jen ze zmínky Štítného v obnoveném vzdělání,
určeném již pro širší obecenswo a dochovaném v pozdním porušeném a vadném opise,
psaném dvoií rukou (v rukopise Budyšínském, kodexu s ruzn1ýrn obsahem). Toto přepra.
cované vzdělání pocház| z doby kolem r. 1391. Stítný se zde pustil na pole, které dosud
bylo vyhrazeno theologům a latině, a proto se zajišfuje proti nenávistné kritice uznáva.
nými autoritami. Pro nejtěžší části čerpá z V. kn. Bernardova spisu De consideratione
(o roziímání) a ze spisu Huga Svatoviktorského De tribus ďebus (o třech dnech), v další
části čerpal z Malogranata, ze Susova Horologia, dále má četné citáty z Augustina
(přímo nebo z Lombardoých Sentencí).

4. Pro besedovríní s odrostleišími dětmi Štítný napsal dva svazky Řečí gdtehích a
tpilělních z roh do roha. Dochován je opis v jediném svazku (NUK xvII c l5)' ale
neúplný t. j. asi polovina obou původních svazků, doba od adventu do velikonoc včetně;
ďlo vzniklo asi r. 1392. Z tohoto rrrkopisu je opsán rukopis Strahovslý (DG III l3).

5. Někdy po roce 139l pořídil Štitn1i na přání dcery Anežky výběr ze Zjnaní soaté
Brigit1t (NUK xvII c 21 a UK v olomouci II t90' z t. 1482). Druhý výběr z revelací,
menší, ale zhuštěněiší, poříďl Štítný pro širší čtenářskou obec (rkp Leningradský, veř.
knih. Češsk. F n. I N I,ž r. I4|9, NUK xvII F |, z t. 1453 a Mus. rV B t5' z l 1526).

6. Neďouho po Toce 1394 sepsal Štttný Knržky o šašiech poďe Jacoba de Cessolis
Ludus scaccorum sive de moribus hominum et de officiis nobilium (o hře šachové neb
o mravech lidských a o povinnostech šlechry). Šachovnic3, figurky a hra isou podnětem
a rámcem k dkladům o poměrech a stavech lidských. Stítný výktdy značně rozhojnil'
používaje svých zkušeností o našich poměrech. Spisek se zachoval v pozdním, na-
Innoze chybném opise (v rukopisném kodexu smíšeného obsahu v Nár. knih. ve Vídni
č,5293).

Do doby před rokem |4N náůežítaké zachované vzdělání Štítneno spisu Richarda
Svatovikorského Benjamin Minor De praeparatione animi ad contemplationem (o pří.
pravě ducha k rozjímání); dále nezachovanďobšírněiší, ale Štítným vzpómínané vzdělání
díla připisovaného Bonaventurovi' De septem itineribus aeternitatis (o sedmi chodbách
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k blažené věčnosti) a s ním blíže neurčený výklad o domu. V této době vznikl snad
také výklad o korábu Noemově; byJ jiŽ také vzdělán Jeronymův (vl. Pelagiův) list De.
metriadě' dochovaný ve zlomcích Stítenského kodexu (v knih. Strahovské, DD Iv 65).
Známost tohoto listu Štítný projevuje a cituie z něho v Řečech svátečních a,ve sborníku
z roku 1400.

7. V roce 1400 přikročil Štítný k novému souboru svých vlastních i vzdělaných jím
prací a uložil je ve svém třetím sborníku, t. zv. sbornlku Musejnlm (z roku 1400), určeném
pro širší veřejnost. Namnoze má tento sborník proti dvěma předešlým pozměněnou
osnovrr tak, že Stítný k svému základnímu spisu v jednotlivých odďlech připojuie další
příbuzné spiskn buď přeložené, nebo v zkntce vzdělaué knížky cizí. Sborník má čtyři
odďly. Po předmluvě začal knížkami o stavech: o stavu panenském, vdovském a man.
želském, o hospodáři, hospodyni a čeleď, O devieti staviech lidských podobných k de.
vieti kóróm anjelským, o staviech onoho světa (t. j. o pekle, očistci, nebi). _ Druhý
oddíl ie o hřiešiech; užil tu částečně spisu Viléma Peralta Sunrma vitiorum a k němu
připojil Knižky Richardovy o čtveru zlém poďe De eruďtione hominis interiolis (o qý-
chově vnitřního člověka), IV. kn.; samostatně je tento spisek zapsán v rukopise Zivotů sv.
otců (NUK XVII c 16). - Další oddíl je o šlechetnostech, o víře' naději a milosti
(důkladněiší a jiné pojednánt než v stejnojmenném traktátu v prvním sborniku opírá
se tu o spis Viléma Peralta [Perauta] Summa virtutum)' o stěžejných šlechetnostech,
o nichž sú mluvili filozofové, což sú mohli' o sedmi šlechetnostech, kteréž jsou proti
hříchům úhlavním (podle spisu Davida bosáka, jehož vliv se projevil také ve spise
o šlechetnostech)' o bojování hřiechóv s šlechetnostmi (předělaný starší spisek), o sedmi
dařiech Ducha svatého' o připravení srdce (stručný ýah, vlastně osnova ďla Gerharda
Lutyšského De praeparatione [nebo doctrina] corďs, o přípravě srdce), stručnější znění
spisku připisovaného Bonaventurovi' osedmichodbáchkblažené věčnosti, jež obšírněji
vzdělal dříve (ale to se nezachovalQ, o sedmeru blahoslavenswí' Knížky o Desateru
božiem přikázaní a k tomu o dvanácti radách &enie. - Poslední oddíl je o sedmeře
kostelní svátosti.

Třetí sborník' nejobšírněiší, dochoval se v pozdějších opisech, z ntcbž ho však žádný
nepodává věrně. Pokud se ýče látky a uspořádání knížek, nejlépe a nejúplněji zobrazuje
di(o rukopis Musejní z r. 1400 (III B 5)' ale mění jazyk. Té vady nemá sice rukopis zoaný
Jezuitský (NUK xvII C 18), ale zase mimo hojné vynechávky v textu a jiné poruchy má
první traktát z té recense' která je ve sborníku Váwově. Cástečně obsahuje třetí recensi
sborníku též rukopis Sdzaoský (Mus. III B 6,z r.1465) a některékusyz třetí recense jsou ve
strahovských zlomcích (DD IV 65). Sborník vydal poďe rukopisu Musejního A. Vréátko
s názvem Thómy ze Stítného Knihy naučení křesťanského' Praha 1873.

8. Výběr z třetího sborníku, který Štítqý poříďl pro dceru Anežku, je obsažen ve
sborníku opatoai,ckém. Napsal jí nejprve o hřiešiech a šlechetnostech. Vynechal úmyslně
o připravení srdce, O sedmi chodbách, ale odkazuje na ně jinam. K sedmému daru Ducha
Svatého' moudrosti, připojil další, ňové výklady o múdrosti, v nichž v druhé polovici se
opírá o III. kn. spisu De anima (o duši), zvaného též De interiori domo (o vnitřním
domě) nebo De conscientia aeďficanda (o výchově svědomí). Potom sem vložil nepů.
vodní spisck o dřevu múdrosti podle III. kn. Hugova ďla De arca Noe morali (o korábu
Noennově). Pak pokračoval dále v opisování a zapsal pro Anežku další svá díIa. Zača|
úvodem k rozličným stavům, přešel do 'r.ýkladu o svátostech, kde má zmínku o novém
učení, remanenci, hlásané Stanislavem ze Znojma' Pojednav o troiiem Stavu onoho
světa, vrací se a zběžně vykládá o stavech, t. j. o stavu panenském, vdovském a manžel.
ském, o hospodářswí. Na konci pak tu máme odjinud neznámé práce nepůvodní, Knížky
Richardovy O stavu člověka vnitřnieho (De statu interioris hominis) a Výklad na knihy
Múdrosti Roberta Holkota, malý výběr z výkladů na necelou první kapitolu biblické
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knihy Moudrosti, prokládaný hojně jinými ýklady Štítného. Spisek a spolu rukopis
končí se uprosďed věty. Sborník se dochoval v rukopise Mus. III B 7 (na začátku i na
konci něco schází, je to ppzdní, namnoze chybný opis).

Poznáď dďší literární činn951i Štítného, patrně z doby jeho pražského pobytu, roz-
šířil Fr. Ryšánek podrobným stuďem, rozborem a srovnáváním o další ďla:

Sám Stítný se přiznává, že mnoho pozoroval různé stavy lidské, uvažoval o nich a
napsal o nich četná pojednání. Stavěl však také za příklad a vzor před ďi svých čtenářů.
Životy světců. Tak zejména v Žiaotě so. Alžběty ukazuje, iak bohuubě žilaie stavu pa.
nenském, Tlnželském a vdovském a jak svým životem dala příklad všem těmto stavům.
Toto ďlko Štitneho se dochovalov pozdním rukopise Životů}v. otců (I.{UK xvII C 28'
fol.450a-495a).

Také náboŽensky vzdělavatelnou povídku-Barlaan a Josafal prohlásil Fr. Ryšánek po
zevrubném stuďu za vzdělání Tomáše ze Stítného ve stručném článku v Právu lidu
(ll. ledna 1946).

U člověka tak zbožného, jako se nám Štítný jeví, dalo se předpokládat,že přeložil
i spisy rozjímavé. Toho druhu jsou spisy zde uvedené ve sborníku Václava s Pořiečie
(str. 659-669), kde bylo podotčeno, že jsou jistě některé, ne-li všecky, přeloženy To-
mášem ze Stítného. Platí to zejména o prvním kuse sborníku, dochovaného bez začátku,
ienž je překladem spisu Augustinovi mylně přičítaného De diligendo Deo, o Rozmlou-
vání duše s svědomím, a o Ymomluvení (Pseudo)Augustinově.

Při důraze' jďý lJade Stítný na moďitbu, není nepravděpodobné' že skládaltaké
modlitby. V starďeských moďitbách' v nichž Vilikovský rozpoznal některé moďitby
Milíčovy, je jedna' jež se obsahem a slovním vyjádřením hodí na Stítného.

sBoRNÍK vYŠEHRAD SKÝ

(PŘEDMLUvA)

Tyto knihy vám sem zpořieďl, mé dietky, ne sám jich skládav a jsúé prvé
svatého Augustina o bojování hřiechóv s šlechetnostmi, druhé jednoho bosáka,
ten iest slul bratr David, o sedmi duchovnieho stavu vstupníct5 neb jest tu mnoho
rozumu krásného a napoměnutie užitečného a přěmyšlevánie nábožného. A jsúé
i o zjevných věcech i o hlubokých. Ale nemóžé býti tak hluboké, což jsú lidé rozu-
měli, ani tak twdě zaměené, byé neporozuměltomu, ktož chce čeho b1ti pílen; ano
Kristus ve čtení praú: ,,KtoŽ hledá, nalezne; a ktož tluče, bude jemu otevřeno...

t zpořiedil sem poit'ďtl jsem - 2 bosák bosý mnich (františkán) _ 3 zlstupně stupně - 4
rozum smys|., přěmyšleadnie úvaha _ 6 býti pílen če}o usilovati oč

o BoIoVÁNÍ HŘIECHÓv s Šr.BcrretNoSTMI

o svĚTsKÉM MILovÁNÍ A MILovÁNÍ BYDLA NEBEsKÉHo

Milovánie světa die takto: I co krašieho, co ctnějšieho' co-li móž býti rozkoš-
nějšieho a libějšieho než to, což zde přěd sobú v tomto světě vidíme? Ó, kak jest
ďvně nebe obchránilo veš svět! Kak ďvně jest okrášlen svět povětřím a pochot-
ným světlem slunečním a také' že měsiec sě tak dívně mění, ano jeho večas přibyvá'

vlasmě osnová ďtí.Gerharda
srdce), stručnější znění
věčnosti, iež obšírněii
' Knížky o Desateň

Poslední odď je o seameře

'znichž ho však žádný
a nejúplněji zobrazuié

ynemá sice rukopis zoaiÝ
] !.lt" l jiné poruchy m7
ně obsúuje ďetí reěensi
kusyztřetí recense isou ve

r Musejního a. Ýrta*o
1873.
Anežku, je obsažen ve
:ch..Vynechal úm5lně

.Ksedmému daruDucha
nicM v druhé polovici se
:iori domo (Ó vnitřním
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Noe morali 10 koráŇ
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večas ub;ývá! Kak jest divná rozličnost hvězd a divný jich běh! A kterak ie země
utěšená v rozličném kvietí a v chuti ovocě rozličného, v rozkošné krásě luk, poto.
kóv, dúbrav krásných, v hájovém chladu, v květu sadovém, v procházění v čidch
polích' ano tráva jako hemže rostúc' ano sě obilé valmo z země valí, ano vinné
kořenie tak rozkošně okolo sebe své jabřadky rozpustilo! Malá-li j' útěcha v rozlič-
ných ptákóv zpievaní a v divném zpořiezení peřie krásného pávového i jiných
rozličných ptákóv a v jich prudkém a hbitém létaní i sěm i tam? Malá-li i'krato-
chvílvloviechssokoly,sjastřábnskrahujci ,sohař i ,schrty,svyžlaty,vběhu
komonswa a v křěpkosti i v skociech zvieřat rozličných, ande ono hbitá, ono prud-
ká, ono křěpká? Co j' pak rozkoši v dívaní krásy ženské spatřijíc jich oči jasnie,
čelo krásné, nos sličný, lice pořádné, usta libá, vlasy rozkošné? A kdyŽ sě k tomu
slíčně mají v rúšiech sqých sě ozdobivše! A malá.li jest útěcha v krásném stavení,
v sieniech veselých a zepsaných malováním přěrozkošným? A tak i o jiném utěšení
tohoto světa.

Ale milovánie bydla nebeského odpoviedrí řka: Kdyžť sě tak líbí krása a slič.
nost zdejšieho světa, jejž jest nikakež nelzě tráti, ó' kaké by sě jměla líbiti krása a
slíčnost onoho světa, jď viec trátí bude! Ktož jie dojde' viec s ní ostane. A že j,
přěrozkošná tam krása, dobřě tomu móžem porozuměti tiem: když jsú mnohé
útěchy a tak krásné věci v tomto bezbydlí, což pak tam jsú krásné a utěšené, kdež jest
byďo věčné? Když má Ža|áÍ tento tolik libých věcí v tomto bezbyďí, co jich pak
má sien nebeská? Když jsú také rozkošné věci, jimiž daruje přátely i nepřá-
tely své hospodin zajedno, čím pak jsú rozkošnějšie' jimiŽ jen své zvolené přá-
td daruje? Když tolik útěchy jest v tomto času, kdež jest čas pracovánie, co i'pak
tam v onej věčnosti' kdež jest čas hodovánie? A protož spusť s mysli milost tohoto
světa' kdď ižádný nenie tak ščastný by neztratil toho, což najviec miluje, a počni
milovati radost onoho světa, v němž každý iest tak ščasten, že viec to bude jmieti,
což by najradějí. Pak-li by rád vzvěděl, co j' tam, povědělé jest prorok i svaqý Pavel,
že i'tam ta rozkoš a ta radost'jakéŽ jest ani oko vídalo, ani ucho slýchalo,ani kdy
člověku v srdce takáž přicháza|a, jakúž jest buoh připravil těm, ješto iej milují.
K tomu štěstí vzdýcháše a maje mnoho sbožíe světa tohoto David a řka: ,,I co jest,
bych nejměl v nebesiech, a čemu mi jest to bez tebe b1ý.ti na zemi?.. A pravieše
také' kakž koli mnoho jmějieše královych krmí: ,,Nasytím sě' když sě zjevně wá
chvála ukáže... A opět: ,,Žěď sě dušě má k bohu živému jako ten, jenž by rád pil.
I kdy přijdu a ukáži sě přěd obličějem božím?.. A opět: ,,Ée hoře, kak sě iest pro-
dlilo mé bezbyďé!.. Protož Svatý Pavel í žádáše' by rozlúčě sě s tělem i byl
s Kristem.

Nadpis: bydlo přLbytek_ t kraší krásnější _ 3 obchrdnilo veš saět ochránilo, zabezpečilo
celý svět; dízlně podivuhodně; pot:ětřie vzduch obklopuiící zemi (aer); pochotný přÍjemný
_ 4-5 aečas... uečas hned... hned, jednak... jednak - 7 čirý širý - 8 hemže (k hemzati)
hemží se; zlalmo va|em _ 8-9 ainné kořenie réva - 9 jabřadky ratolesti; útěcha potéšenl _

L0 zpořiezenie uspořádání _ L2 vyžle dtlth loveckého psa - 13 komonstao koňstvo; ande ono .,.
ozo (kratochvíl) jednak... jednak _ L5 pořddný (řádný), souměrný, ladný _ 16 sě sličně mají
rs rúšiech pěkně se oblékaií _ L7 zepsarrjl pomalovaný
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f jich běh! A kterak je země
' v rozkošné krásě luk, poto-
|ovém, v procházění v čirvch
ilmo z země valí, ano vinné
lo! Malá-li j' útěcha v rozlič-
krásného pávového i jiných
sěm i am? Malá-li j' krato-
íi, s chrty, s vyžlaty, v běhu
h' ande ono hbitá, ono prud-
nské spatřijíc jich oči jasnie,
pozkošné? A když sě k tomu
pt útěcha v krásném staveď,
p}n? A tak i o jiném utěšení

20 nihakež rujak; trtiti trvati _ 2| oiec víc, nadále _ 23 bezfuldlé nestálý byt, vyhnanství'
zlé byďo _26 zajedno fovnou měrou _36 hrdloollch královských _37 žědi sě tovžl_38 sě
jest prodlilo proďoužilo se

o SEDMI STAVU DUCHoVNIEHo vsTUPNÍcH

SMIERNOST

Smiernost pro lékařstvie z1á nenie, a tiem by ved viece hřěšil, któž by i u po-
třěbu smiernosti nejměl, a též í pro chudobu. Pak-li by žádost byla upřiemá, Že
proto by ráďzdtáv byl aneb bohat, aby tiem hlédal vuole božie, služě jemu snažně
poďé úřadu svého, ta smiernost dobrá by byla, ano svatý Pavel praví: ,,Leč piemn

l leč iíemn leč což kolivěk jiného činímy' čiňme to ku chvále božie...
Ale licoměrswo jest vždy zlé;protož, což sě koli pro ně děje' zlé jest. Avšakž ne

vždy jest licoměrswo ukázati sě lepším, než jest. KtoŽ chtě polepšiti jiných ukáže
do sebe viece, než jest, dobřě iest uči'';t a nenie licoměrník. Lepíť iest' než by sqým
zlým příkladem zkazil jiné. Licoměrstvoé iest chtieti slúti dobým pro svú chválu'
aby čest z toho jmělanebo rozkoš aneb sbožie, a nebyti dobrym, iako slúti křeséa.
nem' ne pro buoh, ale pro lid, a křeséansky nečíniti; neb slúti zákonníkem z řeholy
svatého Augustina aneb svatého Františka neb svatého Benedichta, a nechtieti držěti

iich řeholy. odpustil-lié iest co proti řehole provinciál nebo ministr ákona anebo
opat, tehdyť jest řehola toho, ktožé ji jest odpustil a proměnil, a po tom by měli

ii jmenovatí, ale ne po Augustinovi neb Františkovi nebo Benediktovi. Když té
chudoby nejmáte a toho spolu nechcete mieti, by ižádný neřekl, by co ieho obláštie
bylo, ale aby vše obecnébylo, neřiekajtež, by Augustinóv držěli zákon, ale toho, kto

i' vám to zbořil. Též když své peniezě jmáte, neřcěte, by byli z zákonz svatého
Františka neb svatého Beneďkta; tenť i rafijlg své neďá mieti, ale toho menujte' Že

iste jeho, ktož vám iest ustavil jinak než oni. Toé jest pokrytswo licoměrné iiným
slúti chtieti než býti, abyv tom čest jměl a přiezen a úžitek na tomto světě. Ktož
tiem úmyslem jen srím pro sě drží smiernost, nebude odplaty dobré jmieti. Neb

iakož sem řekl, ien tehdy jmá odplatu, kdý jest pro buoh, a tak, jakž jest buoh
ustavil. Neb buoh jest tělo pro duši swořil, aby ií služilo a pomocno bylo přijíti
k jejie dobrému a skrzě ni vzešlo k témuž. Protož tělo má duši potřěby bledati
vpokrmu i v iiném pohoďí zdejšíem,aby ani přielišn;ým utrpením ani přielišným
obžerswem neb lhostaiswem mďá byla neb obtiežena hledati boha. Neb iest
k tomu buoh duši stvořil, aby boha }rledala, naleznúc ieho sě přídržala a v něm sě
kochala a k témuž tělo přivedla. A iakož jen sám buoh má zabtti,což chce, azÝ'aziti,

ao neb jen sám móž swořiti' protož ničehož nemáme z|<azitÍ ani zabiti, jen kázaním
a odpuštěním jeho. Němé tváři odpustil nám zabijeu, avšak ne bez potřěby; ale
zapovědělčlověka zabiti,ien poďé práv ustavenie. Protož súdcě súdiec poďé práv'
ne svú mocí, ale boži,zabijejí zlé, nebo on jest to ustavil. A jakož jiného'tak i ovšem
sám sebe nejmá ijeden zabiti, neb ižádný nenie ďužen jiného viece milovati než

35 sě. A ten sě každý sám zabíjie, ktož přielišným utrpením aneb díelem přěs moc sě
zkazí, kakžkoli některé omluví přielišné zapálenie v náboženswí a iich sprostnost.
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Nadpis: smiernost střídmost (sobrietas) _ l ved, oeď (z oědě 1. sg. praes.) zajisté -
2 upřiemý upřímný - 3 aby hlédal aby dbal - 4 úřad povo|árú

6 licoměrstao licoměrnost, přetvářka _ 8 lepí lepší - |o sbožie majetek _ IL zdkonník ře-
holník - L3 odpustil povotíl'., proaincirÍl představený kláštěrů jedné církevď oblasti (provincie);
ministr ztÍkona představený řádu - L6 oblóští zvláštní, soukromý, osobní _ |8 zbořil po-
rušil - 19 raf,íjka pisátko; nedá nedovo|i - 23-24 jest ustatlil ustanoi| - 27 lhostajstao rozma-
řilost _ 28 přídržala sě dtže|a se - 31 oďpuštěním dovolením _ 32 ustazlenie ustanovení - 34
nejmd ijeden nemá žádný _ 36 zapdlenie.zápal, horlivosÍ' sprostnost prostota

KNÍŽKY ŠBsrBny

PÁNÓM

Skonav řeč o jerarchí pÍvé' jlž o druhé mluviti budu. Neb jakož prvá povzdvíhá
nás k bohu a drŽi při něm, když jako súd vydáme' co kdy máme činiti, a vieme
mnoho těch věcí, pro něž se zapálíme u milování boha, takéž druhá vede dolejší
a táhne k té první.

I jsú první andělé v té druhé jerarchí, ješto latině slovú Dominaciones) jako by
ř.ekl Panující, neb zpósobem božím někak jako panstvo mají nad nizšími. K tomu
kuoru stav světského panstva móž byti připodobnán' neb má byti vzpanilé mysli,
laciného neváže draho a víece dobré viňe dráže a nelituje víece dobrého pro méně
dobré, a má mocně panovati' ijedné se nepoddada neslíčnosti. A tak z toho pořádu
najprv a zvláště jsú: ciesai jelikož ke všemu světu' kriíli k svym zemiem' páni menší
nebo větší v svých panstvích; protož, cožé jedněm řku tuto, to neb podobné k tomu
každý rozuměj, jako by jemu řečeno bylo, ktož kaké má panovánie nad kým, ač
i malé.

I řku najprv,žekaždý pán mí pílně to znamenati a jmieti zato, že chce-li
k bohu, má jíti zřiezením božím. I jest to božie zÍiezenie, že jakož ti andělé, ješto
Tróni slovú, jsú pod oněmi, k nimž jsme učené v svatém Písmě přirovnali, takéž
tito ve čtvrtém kóru, jichž podobenswie nese pansťvo zde na světě, jsú pod Tróny.
ProtoŽ páni tak mají panovati, jakož je práva vedú, ale ne, jakž chtiec; neb ne oni
jsú nad právem ustaveni' ale nad nimi i' právo, avšakž mohú podlé práva některá
práva nehodná proměňovati a dobrá ustavovati s povolením své obce aneb starších
z obce, úřadu svého právem. A protož snad také i slovú páni, neb jim toho přeje
právo; ale slušie jim to činiti s múdrostí pro obecné dobré a s dobrú radú. A protož
slušné j' pánóm Písma poslúchati a kazatelóv spraveďivých a býti rozumnu, jakož
jim i Šalomún raď, řka: ,,Pos1úchajte, králi, a rozumějte! Naučte se, súdce, ješto
súdíte kraje zemské! Přichylte svoji uši, ješto máte pod sebú lid mnohý, a mílo j'
vám,že se okolo vás trú zástupové lidští. Neb dána j, vám od boha moc Najvyššie-
ho' jenž otieže vašich skutkóv a projde myšlenie vaše, že jsúce služebníci ieho právě
jste nesúdili. Hrozně a skóroť se ukáže vám, neb súd najwrzší v těch, ješto jinými
vládnú, bude. Menším bude milosrdenstvie pójičeno' ale mocní mocné muky trpěti
budú. Neb neskryje se ijeden před bohem, ani se čie velikosti bóh báti bude; neb
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on iest učinil malého i velikého a zajedno ruí o každém péči, ale silným silněišie
budú muky. K vámé, o králi, chýlé se tyto řeči, aby se ode mne, jenž sem dřéve vás
byl' učili múdrosti a nepohýřili. Neb ktož se naučie spravecllnosti, naleznu, co by
odpověděli. A protož žádajte řečí mých a milujte je... To j' řeě Šalomúnova, ješto
rnrí správně býti v srdci každému pánu. A také ijeden ciesař, iieden král, ijeden
pán neb najmenší pánek, chce.lí podlé toho, jakož jest bóh zpósobil, rozuměti,
nemá imieti zato,by proň byla obec, iešto jest poddrána jemu, ale za to jměj, a toé
iest jistá pravda, že pán pro obecný lid jest ustaven. Ved žádnéhoť jest ieho máti
pánem neb ciesařem aneb králem neurodila inhed, anié jest od prva počátka bylo
prínóv' ale rovni sobě lidé byli, ale zlost jest lidská zavini|a, ež mosí nad sebú pány
imieti. Paklí kto sqým panováním upadne od pravdy božieho zpořiezenie a pod.
štívaním těch padlých andělóv, ješto jsú se svú zlú žádostí od pravdy hnuli, že sám
pro svú hrdú žádost, ale ne pro obecné dobré panuie, však proto bez své vóle
jest služebník boží, iakož jsú i črtie boží služebníci, ač i nechtiec, když iedny nuzie
pro jich hřiechy a druhým odplaty v nebesiech přičínějí; neb i ze zlého umie buoh
vybrati dobré. Také jest právě o těch pániech' ješto ne pro boží zpósob, ale pro svú
myslhrdu' jakož semřekl, hlédaií' aby panovali; kakž kotivěk někdy pravdu učinie,
však to ne pro bóh, ale pro se činie. A kakžkoli své chuďny bránie, však ne iako
slepička svych kuřátek před luňíkem, ale jako pes brání mrch5 aby jie nejeďi
jiď psi' ale aby ii on sám ohlodal všicku. Protož ne poďé toho účinka, že bránie
chudinn budú imieti odplatu, ač se i hodí k něčemu to, že panují, ale poďé iich
úmysla zlého budú jmieti pomsfu s těmi ďábln iešto jsú nesstáli s svatymi anděly
vtom čtvrtém kuoru u vóli boží. A jakoŽ praví svaty Pavel ,,Ktož chtie bohati b1íti,
upadnú v rozličniá lákanie a v osíďa, iešto topie liď do zatracenie... Slušie se na to
rozmýšleti každému, L<tož žádá panstva' a uskrovniti tak svú žádost, iakž by nebyla
plotiv bohu. Ale ktož panují sami pro se, že jim viece chutno zdejší čest jmieti,
rozkoš aneb sbožie, ježbtzce vše mine, nď od boha u věčném byďe čest věčnú,
rozkoš pravú i sbožie hojné: ti se nerozmýšlejí na to slovo svatého Pavla i vázntt
jako ptáci na otržni v osídla, iešto ie topíe do zatracenie, majíc svobodstvo panová-
nie k zásloně pravdn ne panovríuie vinú, ale svého lakomstva, že snad mnie, bn
což mohú, vše slušalo. o tom pak o všem i mluviti nenie třeba před múdrými, ješto
řiekají bláznoví páni: ,,Chlapé jest jako vrba, čím čestějie ji obrúbáš, tiemé se
húště obalí... A ktoť toho nevie, chce-li jen věděti, že jakoŽ ižádnému ciziemu,
takéž ovšem ani sobě poddanému ijeden prán nemá křivdy učiniti. Neb ač jest
z každého hřiech, však z poddaného sobě jest velím větší. ohyzdná i'věc i před
bohem i před lidmi, by kto sám tomu učinil křivdu, jehož má brániti křivdě. Protož
slušie pánóm, kdež mohu, aby svým poddaným byli dobrotívi, ale ne protiv bohu.
Pakli dobrota nemóž prospěti, má pán moc svého práva proti nebojatýrrn ukázati a
viece pro obecné dobré než sám pro své. Neb ktož z|ým odpúštie, ten dobrým
škodí. A tak každý pán má se pílně hněvu střieci, aby z hněvu ižádnému nebyl
těžek proti pravdě; a také lakomstva, aby svých nedřel protí pravdě, chtě bohat
býti; 

" 
lenosti ovšem, aby se zlému svým netbáním rozmoci nedal. Neb i sám sebe
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i toho, což má, pro obecné dobré s múdrostí mrí nasaďti. Neb má býti štít dobrým
az|ým kladivo.

A protož zjednátn věc jest božím zpósobem, aby páni od svých poddaných
měli určené dani' aby mohli tiem svój pořád vésti' jich dobré obmýšlejíc. Ale jakž
vyjdú z miery dávného ustavenie, nuziec Ld neposlúchajíc svatého Jana Křstitele'
ješto učieše rytieře, kdyŽ ho trízachu, kak by měli žívi b1fti' řka: ,,Nečiňte žádnému
násilé' ani koho obviňte křivdu' a mějte dosti na své dani určené;.c tak nejsú páni'
ale násilníci. Neb ten jest pán pravý' ktoŽ se nestrachuje ani bojí jiného' jen šeredně
učiniti; ale ktož se chudoby bojí, brzoť pro ni učiní křivdu a tak nenie pán pravý.
Neb Seneka die: ,'Ktož se bojí chudoby' toho se jest třeba báti... A páni neisú
proto' jakož praví svaý Pavel, aby se iich dobří a správní báti jměli' ďe dobří páni
tak mají s svými poddanýmí' jsú.li dobří' žívi býti' aby ie mohli milovati a z rnt-
losti v počest ie imieti. Pakli jest lakomec pán, kakž se jest nebáti jeho i dobrému'
když protiv božiemu zpósobu ktery sbožie dobývá? očité znamenie v iedné věci
činí i v druhé zlé domněnie. A protož ot ďávna' ktož slúti chtie páni, menší neb
větší, stydie se kupčením, aby lakomstva neukázali; rreb jístě iim neslušie, poňovadŽ
uroky mají a jiné dani své spraveďné' po takových zištiech státí; neb to nepříslušie
k tomu staw, ješto mrí svú mysl ode všeho, jehož se které zlé dorrněnie bliz přídrží'
odtáhnúti.

Protož, aby se lépe uměli vystřiehati zlého sbožie, ktož chtie býti dobří páni,
o úrociech í o jiných jich daniech chci svój úmysl pověděti, a najprvé o úrociech.

Správně tžádrý nemá bráti úroka, než věda kdy a proč aneb s čeho. Nebo ktoŽ
by dal komu svú ro1í, aby ji těža|, aneb miesto, aby na něm sobě duom ustavil,
aneb duom, aby v něm činil svú potřebu a dával s toho určený plat, ten plat svo-
bodně móž každý pán imieti tak' jakž jest smluvil, leč by onoho přieliš přetríhl, že
by nemohl sstačiti; tehdy má své zase vzieti, vzdá-|l' iemu, nechtě úroka toho platiti
déle. A z toho mi se zdá, že by dobrý plat uročný neby| ktoŽ by kúpil ien tak holý
plat, a nekúpilněčeho jménem, s čeho by jemu iměl ten plat iíti. A takq ktoŽ od
koho urok béře, povinen jest iemu to svobodno uěiniti' s čehož jemu platí urok,
práva jemu pomáhati a před násilím, jelikož móž' brániti jei. A tiem činem, ktoŽ by
čí oprávce byl' mohl by od něho také za to něco jmieti' ač by i jeho rolé neb domu
neb jiné věci takové nejměl. Mienímť z světských; nebé kněžský řád pod ižádnú
daň neslušie pánóm z práva; dostié mají moďéc se za světský lid a jich nedostatlry
duchovnie nahrazijic. Neb tak iest buoh vešken běh zpósobil tohoto světa, že
ijeden nemá prázden jiesti svého chleba. ProtoŽ v páteři i kázal nám prositi ne cizie-
bo chleba, ale svého. Náš chléb jest' když jeho některú stranú zaslúžíme, pracijíc
o něm; avšak tak jest náš, ač nám jej buoh drí, neb nedá-li nrím buoh, ani náš bude'
ani nám k užitku příde, ačby j1ž i náš byl. Protož ďe žaltář: ,,Úsilé svú rukú ktož
budeš jiesti' blažený jsi... A pak jinde nechválí těch' ješto nemají lidské práce a

iešto netrpie s spraveďnými' že točíš věčně trpěti budú. Ale já toho nehyzdím také'
ač kto úroky béře a sám o lidech nemá práce pro někakú podobnú věc, když miesto
sebe má jiného' jenž móž nésti jeho práci.
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Mýta také berú páni někdy správně a druhdy zle. Správné myto jest, kdý jest
knieŽetem té země ustaveno pro některú potřebu pilnu' jako aby cest střehli' kup.
cóm činiec pokoj, aneb mosty děla[, cesty opravovali; ale jakž by ta potřeba minula,
ak by i myto minúti imělo. Avšak ktož chová na to lidi, kdyby byla potřeba, aby
střehl cest, ten i v pokoj móž bráti m;ýto od kupcóv. Neb móž se to nahoditi, že to,
co i' dávno bráno, mýo v pokoji, bude v nepokoj v jednu chvíli naloženo. Ale ktoŽ
od kněží a od svobodných panoší a vládyk berú m;fto, křívěé ie berú poďé práva
duchovnieho; zlý obyčej nemáé omluvy, aniť jmá obyčei slúti, ale má slúti zrušenie
pravdy. A vězte to páni, ješto svobodné vládyčswo robiti přezříte aneb kněŽí, bu-
dete-li kdy porobeni, toť bude pomsta toho hřiechu; neb jen ti, ktož kupečsky
těžie peněz, povinni jsú platiti mýto.

o tržném též. Když musí pán neb jeho rychtář nakládati, chovaje lidi, aby
mohl v trhu činiti pokoj a pravdu, móž bráti tržné jako i m;ý.to.

Též ungelty pán v svém městě pro obecné dobré s povolením obce aneb
starších a múdřejších móž uložiti bez hříecha; ale iakž v tom učiní jim křivdu, ďu-
žen jim jest navrátiti.

Když pak svého zisku hledá pán viece než obce své a obtieží ii kterým á.
mysiem, jako někteří stavějí pánvy své a bránie lidem, aby v jiném nevařili, aby jim
s toho plat šel; jest.li plat skrovny, že se to hodí lidem, nehyzdím toho' když jest
obec k tomu povolila bez přinuzenie, dobrovolně; ale jest-li zádav obci, nechválím
toho.

Viny také berú páni někdy s hřiechem a někdy s hřiechem odpúštějí. S hřie-
chem berú, když proto vezmú, že ke vzetí lakomstvo nutí aneb zvláští hněv ně.
ka\ý bezpráWý; a s hřiechem některdy odpúštějí vinu' když netbaií lidí svych po.
kojiti aneb chtiec slúti dobří, í odpustie zlému a ten potom viece budeškoditi do.
brý'o. Z|é jest bez pomsty nechati zlého a také zlé lakomě vzieti. Protož I<aždý
pan v tom buď sám při sobě a hlédai snažně polepšenie zl;ých anebo jich zlosti
ukrácenie pro pokoj dobrých.

Pomoci skrovné pán móž od svých poddaných potřebovati v některé potřeby
mimo určené své platy; ale ne tak nemúďe, by jemu pomoc byla a jiným záhuba.
Jako, když by pro obecné dobré měl kterú práci s nákladern nésti' jiež by bez své
záhuby snésti nemohl aneb když by zahynul pravú válku nesa aneb kdyby dob1fuaje
příezni, iešto by se i jeho poddaným hoditi mohla, učinil který náklad. Ale kdyby
projhrál neb jinak nemúdře pro svú hrdost propýchal a zttail aneb zašel v ďuhy'
viece, než jest podobno dobývaje' z|áby byla omluva pomoci bráti na své chudině;
nemáť ijeden táhnúti přes moc.

Berně pak slóve zde v Čechách obecná pomoc královi. Té jsú byli najprv príni
dobrým úmyslem pro obecné dobré povolili, a v pravdě v tak pilnú potřebu kriíiovu
k zemskému dobrému správně jie maií povoliti. Ale jakýž jávizi nepořád v ní,
nemohu řéci, by bez hřiechu byla velikého, tak kralovi jako i pánórn i také berčím
i vládykám. Strach mé za krále, že přieliš často ji béře, a snad viece chtě skúpiti
země okolnie sqým dětem, než pro obecné dobré. A snadno-li jest jedné zemi skú-
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piti tolik jiných zemí? Páni pak hřešie v berni pochlebujíc a nechtiec rozhněvati
krále pravdú; ale, jakož sem řekl, pochlebujíc králi, nestojie protiv zlému obecnému.
A často rádi jsú jí' aby sr4ých lidí užili pod omluvú, jako by nemohli vzieti pomoci
na svých lidech v potřebu pilnú' kdý by přišla. Ale což neslušie, po tom se zlá
člověčie myslviece žedí. A v tom nejsú bez viny i vládykn kdyŽ málem odbudúc
berně, mnoho vezmú na svých lidech králoqým jménem. Mohli by za stravu a za
práci jezdíec o tom užiti něco, ale ne přielíš. A byla-li by potřeba taká, i nevylyhuje
králem, mohlby pomoc vzieti na svych lidech. Bych pak řekL ,,Mají hříech z kále,
pravdy jemu na berni nepovědúc,.. zdá mi se, že by větší hřiech byl z lidí' neb beze
všie milosti ji berú, tak ve zlých dědinách jako v dobrych. A zdá mi se, že to jest
omluva zvláštie a pravá vládykám, že podlé úkolóv dřevních povolijí príni berně.
Berčí také v tom hřešie, že ač úkoly berú rovně, a|e zitmazné berú těžce, jako této
berně pro bramburskú zemipáý a druhdy čwrrý groš brali zÁmaznémujako úkola
a písařóm zvláště. To sem psal o berčích' donidž sem nevěděl tak velikého jich
zlosynswa; ale této berně to sem vzvěděl, ješto j' mne nikdy neporýkalo jindn že
berú berčí po jedněch knihách, sami sobě učinivše, na sprostných vyhrožijíc viece,
nežli jich jest úkol Pravý, a ukáží ty knihy řkúc: ,,Hlédaj, čti sám, Žeé jest tolik
úkola wého! Co mluvíš protiv knihám?.. A sami sobě napsavše knihy ty, aby takú
lstí mohli sobě přidřieti' a s jiných knih královi vydadie počet, ješto j' na nich ukol
pravý. I vzeklnú sprostní lídé krále' že j, těŽši berni než jindy kázal bráti, a král
o tom nice nevie. To-li j' pravda a viera berčích, tak královi jako i zemanóm chud;ým
a sprostn1fm, že na nich vydrú viece, než jim kázáno, a toho královi nedaďe?
Protoé ciesaře nemenují, že ne ciesařovým, ale králoqým jménem béře berni. Tak
mi se zle berně líbí, že neviem' co o ní řka; neb čím kde dalši pravda, tiem dalejí
buoh.

Pokrčemné tiem jest z|é'když kto chtě úžitek toho jmieti, rád vidí, aby lidé
leželi v krčmě aneb jhráli neb jměli leckakýs ryk, netbajíc na buoh. Ale že pro
krčmy byvají svády, móž pán s nich brátí plat' aby pro pokoi molrl na to chovati
lidi.

Ktož pak židy jmaji' chtie-li je křeséansky jmieti a křesťansky jich užívati' ti
vézte,že jsú židé vězni římského ciesaře Keséanského, a v pravdě ijeden jich nemóž
imieti, jen s jeho volí. A tak mají je jmieti' aby s nimi nehodovali, nezvali jich k sobě'
ani se myli s nimi' ani v nemoci lékařswíe od nich brali. A také nemají jim úřadu
mezi křesťany poručiti, aby nevládli nikdy křeséany. Ano dievek, dojek i jiné čeledi
v domu svém židé nejmají křesťanské jmieti. Neb ktož jsúv jich čeledi kteréž ko-
livěk sluhy, jmají na ně kněžie dáti klewu; pakli nechtie jich židé od sebe pustiti, ale
všem křeséanóm má zapověděna býti s nimi obec, i v trhu i ve všech věcech. Ale
kromě jich domóv neb v domu náhodú, ne jako by jeho čeleďn byl, móž křeséan
židóv rataj býti aneb iinú potřebu jeho učiniti. Také práva velé, aby nedali židóm
nových škol dělati' ale vetché mohú oprávěti tak, aby větších ani dražších nedělali
než dřéve byly. Hodóv a jiného zpósobu podlé jich ustavenie nemají jim křestěné
brániti, ani v sobotu mají táhnúti je v súdy aneb jim dávati roky na křeséany neb
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v jiné jich svátky. A také nemají zevně choďti mezi lidmi ty dni' když křestěné
božie pamatují umučenie k velice noci. A ten den u Ve[ky pátek nemají jmieti
svých dveří ani oken otevřených. A žid nemá práva jmieti, aby svědčil protiv
křeséanu, ale křeséan móž svědčiti protiv židu. Pakli by se i žid i křeséan táhli na
žida' tehdy súdce křeséan to' což uslyší od žida toho, naňž jsú se táhli, rná vynésti
súd. Nemají také židóm přezřieti páni, aby chodili jako křestěné, ale připuditi je
jmají' aby chodili tak, jakž by znati bylo, že isú židé. Kdež kolivěk kteří páni protiv
tomuto v čem židóm pomáhají' velměé hřešie, jakož se často naházie pohřiechu, že
leč práv, leč křív chudý křeséan, vždytžida bohatého učinie práva.

Kak pak mají na židech bráti, o tom píše svatý Tomáš z Akvině k jedné hra-
biné řka: ,,Kakž kolivěk židé sqfm proviněním, jakož svědčie práva, jsú v té po-
robě, že mohú páni jich statek vzieti iako svój, avšak tak, aby potřeba jich životóm
nebyla odjata, neb máme se ve cti a v slíěnosti obierati netolik k křeséanóm, ale
také i nekřeséanóm, aby jmě božie nebylo pohaněno. Protož podobné jest, aby šosy
nebo berněmi' jicbž jsú neobykli, nebyli obtieženi, ale k obyěen;;írn daniem mohú
býti přitištěni. Ale toť míení svaý Tomáš o těch židech' ješto se obíerají řemeslem
neb dielem neb těhařstvím ktery'mž koli, ale ne lichvú. Neb v témž lisťu praví: ,,Poňo-
vadž toho, cožžidé lichvú dobudú, nemohú s právem sobě zachovati,vezmeš-li ty od
nich to, ani ty móžeš toho sobě zachovati, leč by to bylo, ješto bynatobě neb na tqých
předciech bylo vylichveno. Ale mají-li to, ješto jsú na jiných vylichvili' a ťys to
vzala, máš vrátiti těm, jimž isú židé vrátiti jměli, ač je móžeš na|ézi; pakli nemóžeš,
ale podlé wého biskupa rady a jiných dobrych v milosrdné skutky obrať aneb
k obecnému úžitku zemskému. A tak i vínu móž s Žida lichevného snieti penězi, ale
ne schovati iich sobě, než wátiti, vie-li pán, na kom jest žid vylichvil, aneb, jakož

iest řečeno, chud1ým.neb k obecnému dobrému obrátiti' A protož vždy slušie' aby
pro vinu netolik penieze vylichvené Žid zttati|, neb v pravdě ieho nejsú' ale aby
také trpěl něco iiného k tomu...

Hlédajtež, páni, tak-li židy jmáte, čili jinak? Ráď.li jste, když vaši židé vy.
lichvie mnoho, zdali by vy mohli na nich mnoho vzieti? Sryďte se lichevníci slúti'
ale lichvu béřete ráď, ne ploto' by vrátili ji, ale aby schovali sobě. A biešež to
někdn žekdyž zjiemali židy a listy neb základy pobrali jim, že jsú asa jistinu jen
brali od jich ďužníkóv, ale již od svych rádcí a nríhoněích té lsti jsú se naučifi, že
pod lestnú omluvú i lichvu \Tdrú. A protož vidíme to, že den ode dne hóřež hóřež;
neb každý chce dobr1fm slúti, a řiedko kto by chutně chtěl b1íti dobr1fon. Lotři,
zloději i lichevníci nechtie zlí slúti, a páni radše chtie slúti dobrýni nežli byti.
A tak, že se j'tak rozmohla lestná nepravost, mezi mnoh1ými lidmi potuchla milost.

o odúmrlech rrrríme psáno v knihách Mojžiešovych, že řeklbóh Mojžiešovi:
,,Mluv toto k lidu izrahelskému: kdyŽ umře člověk, neimaje syna, jeho děďna na
dceru spadne; nemá-li dcery, tehdy jeho bratřie budú po něm ji imieti; pakli by
i bratří nejměl, dáte bratróm otce jeho; a pakli by i strýcóv nejměl' tehdy ktož jsú
najblizší jemu, těm jmá ďáno b1fti to, což jest on jměl. A to viec synové izrahelští

roky na křeséany neb
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maií imieti u věčnéň právě... Jest-li to' že omlúvá obyěei iiný, však by měl s právem
to pomně, ktož béře odúmrli, za ty duše dávati almužnu.

odběžné správné jest, aby ztratt|, ktož před právem běží od své hospody aneb
chtě nesnaden hospodě býti.

Zchodné, nerozuměji, by kudy bylo bráti správno. Ale vzdajné často móž
vzieti pán, i k tomuviece na polepšenie seďiště. Neb často a téžměř vždytu lhotu,
tu lesem pomóž pán člověku, aby ustavil a oprávěl sedliště' an pak zkaze, zapsuie,
i chce opustiti seďiště; v pravděť rná navrátiti lhoty, neb což jest k seďišti přidáno
bylo. Ale však kdyby pán viděl, že j, zahynul člověk bez své vinn to by mělv prav.
dě obmysliti.

Ješto pak nechtie od sebe púštěti lidí a nejmajíc k nim ijedné viny, než že

i' bohat aneb bezdětek, aneb chtie od nich za tú koláči' ovšemť jsú před bohem
křívi. Veď svobodníé jsú lidé: jest-liť páně dědina' člověké jest boží. Proč by svého
dobrého a svých dietek, neprovině, chudý ělověk nehlédal' kdeŽ moha? Však by
pán nechtěl' by ieho chudina nedala jemu, když by on chtěl, prodada děďnu' i iíti
od nich; pročež pak nepřeje téhož své chudině? Mohli by se dobře na to páni roz.
mysliti, co j' buoh učinil faraonovi, ješto j' nechtěl lidu židovského, kdyŽ jim
Mojžieš bral výhost, propustiti, kak jej je těžce ranil na sboží í na lidech i na synu,
až se potom i nad samiem pomstil utopiv jej. Veď džé iest buoh, jako i dřéve; ačť
se zde ne vždy mstí nad zl1fim, však proto nenechá bez pomsťy najmenšieho zlého.
Častoé čaká, aby sám nad sebú pomstil člověk pokáním, želeje a milo5d p1g'..
pakli nebude tak plné želenie zLého, ale v čistcié tieže pomštěno bude. Paklí dokoná
člověk, nehledaje od boha ijednoho smilovánie, tehdy v pekle věčně bude zlému
pomsta. ProtoŽ neřieka|te: ,,Již se buoh nemstí, jako dřéve; čiňme, což chtiec!..

Počestné slóve to, iešto lidé z milosti, ctiec svú hospodu, když přijede, neb na
hody některé, přinosie dary. Těch daróv nenie hřiech bráti pánóm, a jmají toho
vděčni býti svym lidem a pomněti jim to vším dobrým. Ale jakž by ten dobrý
obyčej chtěli lakomswem z práva jmieti, tak by hřiech iměli. A ktož kolivěk nuzie
lidi k takovým daróm aneb prodávají v tom právě své dědiny' aby dráže jim byly
zaplaceny, cizieé berú, prodrívajíc to, iešto jich nenie, leč by byli osazijíc svú děďnu
v tom právě |i dali a vymluvili; neb ktoŽ dědinu dává na plat, což vymluví a več onen
vstúpí' to móž na něm bez hřiecha vzietí.

Ktož pak dary berú, aby křivdě napomáhali protiv pravému, aneb ješto vší
obci k škodě v městech bratrstva přehlédají na koláči, nikakéžť to dobré nenie. Neb
praví David: ,,Hospodine, i kto vzejde na tvri svatú horu a v tvém stanu odpočíne?..
I odpoviedá skrze ducha svatého mezi jiným řka: ,,A ktož daróv protiv sprave-
dlným nebéře... ProtoŽ berúc dary, třeba opatrnu býti každému pánu' aby jej
lakomstvo nepodtrhlo. Neb darové i múdré lidi oslepují.

o peněžném obrazu to najviec doqýče kniežat. Tak mi se zdá, žekdý najprv
které knieže zaruzi dobrý peniez, Že bez hřiechu móž toho užitek skrovný jmieti'
neb mosí k tomu lidi jmieti, aby to pósobili. Ale jakž pod týmž obrazem učiní
horší peniez, chtě toho užiti viece, tak jest to inhede lest. Neb pravý peniez má
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býa též váhy a z takéhož střiebra nebo zlata jako dřevn$ když jest též postavy.
Ještě by menší zlé bylo, když horší činie peniez naváze aneb viece měď přičínějíc'
by proměnili i postaw. Neb mnoho lidí tiem oklamají o jich jměnie z kupcóv
i z toz|tělých řemeslďkóv. Co j' zlúpeno pánóv a vládyk od toho času v jich uro-
ciecb" jakž jest dobrý groš český na krále Václava Druhého by| zaraŽen! Neb v ta
doba čtyřie a šestdesát stáhza hřivnu střiebra, jakž slyši. Potom v t1ýž obraz viece
mědi za našich otcóv přiěinili, že dva a sedmdesát bylo iich za hřivnu střiebra. Pak
teď nevelmě dávno za" nás opět v tyŽ obtaz i v ttlž váhu přičiníli ještě viece, že
osmdesát iich bylo za hřivnu. Pak již za minsmajstrsťvie Rotlebova tolik isú mědi
přimiesili' že za puoldruhé kopy iedva dadie hřivnu střiebra. Hlédaiž' neisú-lié
páni v svých urociech škodni i vládyky po vší zemi! Ktož dřéve jmělčtyři a kopu
plata, ten jedva nynie jmaje puoldruhé kopy jmá tolik střiebra. Protož, což kolivěk
iest nám třěba, to jest dráže, neb již znají kupci, že v českém groší viece mědi nežli
ďéve. A co j' pak zámatku o haléři' to ti vědie, ktož u Praze b1ývají často. Protož,
ciesaři, nebo ty, králi, udá.liť se kdy slyšeti toho, nepřipúštěj hněvu k srdci, ale
pomysl pro buoh, aby tak zde panoval, jakž by nebylo škodno, ale zištno zemanóm
tv.ým. I všichni páni pomněte, že lest a křivdu máte i v jiných tupiti; čím pilnějie
v sobě, aě chcete šťastně panovati! Neb pravé štěstie každému pánu iest bohobojně
panovati, jakož pokládá svaqý Augustin o městu božiem, řka podobně k tomu: ,,My
nediemy, by naši ciesaři něteří proto byli šťastni' ež sú ďúho a mocně panovali
a své nepřátely pod se porobili, města vzděla|tažej' jim vše pod ruku šlo a že isú
vycházeli ze lstí, ješto jsú jim jejich nepřietelé zevď neb tajní léceli, ale diemy je
šťastny, budú-li bohobojně kralovati, budú-li vieru ploditi, boha ctíti, jemu se kla-
nějíc, jei chváléc, čest a chválu boží plodiec, za své hřiechy i všeliká svá obmeškánie
na všaký den obět jemu vzďivajíc svych moďitev. Budú-li při sobě' když jim jich
poddaní pro pokoru čest a chválu vzdirajíaneb druzí přieliš vzpochlebují' nehnú-li
se tiem v hrdost, ale pomnie-li, ež jsú lidé; a hledají-li snažně obecného dobrého
vší svú mocí; a jest-li v nich smilswo tiem skrocenějšie, čím by mohlo byti svobod.
nějše proto, ež se nebojie liď; a mají-li žádost větší b}'ti v nebeském království,
kdež budú mieti rovně sobě ty některé, iešto jsú zde pod nimi' nežli kralovánie
zdejšieho; jsú-lí lítostivi a spraverllni, štědři a milostívi, ač komu učinie protiven.
swie uuíhléc se, ale nahradie-li to ochotenswím, štědrostí' i iiné šlechetnosti
mají-li do sebe a to vše činie-li úmyslem upřiemým pro věčnú odplatu. Takové krále
ďemy, eŽ jsú šéastni nynie nádějí a potom' když sstojie v tom' ovšem budú teprv
šťastni, dojdúc královswie nebeského, jehož nrím všem doporrrríhaj, hospodine!..

L jerarchie (trojslab.) hierarchie, stupeň důstojnosti, řád andělský (o třech kůrec|l) _2 súd'
z4lddme rozhodneme _ 3 zapdlíme se vzplaneme

5 latině latinsky _7 azpanilý vznešený _9 ijeden žádný; nesličnost neslušnost, nešle-
chetnosq pořrÍd pořadí _ 12 ktož hakékďo jaké, kdo nějaké

|4 znarnenati poznati _ L5 zřiezenie božie lstanovení boŽí _ L6 Tróni Trůnové (jeden
z nejvyššícb kůrů andělských) - 18 jakž chtiec jak chtějí _ L9 ustaoeni ustanoveni - 20
ustazlotsati ustanovovati -2L přeje dopřává' dává_23 slušnéj, sluší se _26 trú se třou, tísnl
se _ 27 otieže otáže se na; prdzlě spraveďivě _ 28 skórobtzy;najasrzší nejtwdší - 29 bude póji-Neb pravý peniez rní
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čenobude dopřáno' dostane se - 31 zajedno stejně, rovně _ 32 chýlé sa vztahují se _ 33 ne-
pohýřili nepobloudili - 35 ijeden žádÍý _ 38 aed, aeď zajisté - 40 zlost z|oba _ 4L zpořiezenie
uspořádání, zí7zen! podštiz'lanie popuzování _ 43 hrdti žtidost hrdost, pýcha _ 44 črtie čettli
nuzie trápl _ 45 přičiněji přičiňují, rozmnoŽují _ 50 účinek skutek _ 52 pomsta ttest; nesstáli
nevytrvali - 55 panstoo panování _ 56 chutno po chuti _ 59 otržn poklop, sklopec (Klaret:
otržně : tensor), osiďo; saobodstao svoboda _ 60 k zcisloně k záštitě _ 62 chlap obecn1i, pod.
daný člověk; obrúbriš osekáváš - 65 z:elím velmi, mnohem _ 68 nebojatll kdo se nechce báti,
opovážlid _7L těžek těŽkí přÍkrý

75 božim zpósobem způsobením, zřLzerttm, boží prozřetelností _ 76 pořtid řád (ordo);
obmýšlejic myslíce na. . . _ 78 rytieř voják (miles) - 80-81 šeredně učiniti ošklivě, špatně jednati
_82 Seneka římský filosof (4 př. n. l. až 65 po n. l.) - 83 spróoni spravedlivi _ 85 počest
úcta, vážnost - 86 očitý zjevný, patrný _ 87 domněnie podezření _ 88 stydie se kupčením
stydí se za obchodování - 89 stdti po zištiech hledati zisky _ 90 bliz blízko - 9L odttihnúti
odwátiti

93 úmysl mínění _ 94 úrok smluvený plat, placený v jisté lhůtě, termínu (census) - 95
těžal vzdě|ával, vydělal, získal - 96 činil potřebu pouŽíval ho - 98 zase zpět; azdá.li odevzdá-
li' vrátí.li _ 99 plat úročný l;iolý plat, sám plat, bez panství na nějaké dědině - LOO jménern
jmenovitě _ LoL szlobodno učiniti očistiti od břemen _ Lo2 práaa jemu porntíhati dopomáhati
mu k právu; jelikož móž co, pokud může _ l03 oprtiace správce _ L07 prtizdný nepracujíci;
pdteř otčeláš (Pater noster) _ Lo8 některú stranú nějakým způsobem - LO9 ač jestliže - l12
nehyzdim nehaním, nev}týkám _ ||3 podobný slušný, důvodný _ LL4 nésti práci vykoná.
vati

|I5 druhdg někdn jindy _ Ll6 piln,ý naléhavý _ |L7 ěiniec pokoj zaručujíce klid - l19
nahoditi se státi se, přihoďti se - 120 naloženo vynaloŽeno - L23 oltidyčštzso robiti porobovati
vladyky; přezřieti dovoliti _ L24-|25 kupečsky těžie obcbodem vydělávají

L26 tržné poplatek z trhu; též totéži naklddati vynakládati _ |27 prazlda spraveďnost
L28 ungelt dávka z dovezeného do města zboŽí, spotřební daň (accise)
t3I obtieží zat1ž| _ |32 zcimysl dmysl, záměr _ L34 přinuzenie nátlak; zádao utisk
|36 z:iny pokuty - |37 lakomstz.lo přílišná chtivost - I38 některdy někdy; pokojiti pokoj-

ným činiti - L4L buď při sobě pamatuj se, měj rozrrm; zlost zlý skutek, zlo
L46 praz;ti otÍlka sptaveďivá, je-li v právu - L48 propýchol promrhal _ t49 jest podobno

sluší se
L53 nepořtÍd nepořádek _ 154 berčí výběrčí berně - l55-L56 skúpiti země okolnie

Karel IV. skupoval v Lužici a ve Falcku hrady a města - l59 užili využili - 160-161
žedi se Žádostiva jest _ 162 straoa utrata _ |63 užiti obdržeti; zlylyhoaati krtilem lživě se
dovolávati krále - L64' 165 z krdle, z lidí pro krále, pro lidi - 167 ruláští vtastn1; úkol
částka předepsaná, uložená _ L68 roaně v pravé ýši; zámazni poplatek za výmaz uložené
berně (deplanale) - L69 berně pro bramburskťt zemi mimořádná berně, kterou Karel IV.
vypsal v Čechách t. L373, aby získal potřebnou částku k zaplacenl Branibor, které toho roku
koupil od markraběte otty a připojil k českému státu _ L7o to sem psal r. 1375 poďe Vá-
wova sborníku (fol. 95a); donidž dokttd _ l7l zlosynstoo ohavnost, nešlechetnost; ješto j,
mne nikdy nepotýkalo jindy s č1mž jsem se jindy nesetkáva| _ L72 oyhrožijíc hrozbami vy-
máhajíce _ L75 přidřieti sobě vydlráním získati _ 776 azeklnú proklejí _ t77 viera věrnost,
poctivost _ 180 co řka co bych řekl; dalši, dalejí vzdálenější

L82 pokrčemné p|at z krčmy - I83 ryk lomoz, výtrŽnost, hádka, sváda (tumultus)
187 zlězni římského ciesaře pádem Jeruzalema (r. 70 n. l.) zanikl židovský stát, Židé se

stali zajatci římského císaře a zÍrati|i národní autonomii _t89 lékařstz;ie |ék_19o dieoka
služebné dévče; dojka kojná, chůva _ L93 obec obcování, styk _ 195 rataj oráě _ 196 škola
synagoga; oprdz;ěti opravovati - L97 hod svátek - L98 roky ddzsati (na koho) určovati termÍry
ke smlouvríní a projednávání sporné věci _ 199 zezlně zjevně, veřejně _ 202 ttihnúti se (na
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i (na koho) určovati termÍny
veřejně _ 202 ttihniti se (na

koho) odvolávati se - 2o4 připuditi přinutiti _ 206 nahdzie se přiházl se) stává se _ 2o7
prdoa učiniti (koho) dán mu za právo

2o8 hrabind hraběnka _2o9 poroba poddansM (servitus) _ 2L0 potřeba žizlotóm Životď
potřeba(necessariavitae)-211 lssličnostiseobierati(hkomu) zacházetipěkně'dobře-2l2šos
(něm. Schoss) plat z domu k obct _ 2l3 jichž jsú neobykli jimž nepřivykli (facere non consue-
veruntexactias\ obyčený obvyklý' běžný (consuetus)-214 přitištěni přinuceni _215 tě-
hařstoie hmotná práce, zaměstnáli, zv|. polní - 2L6 lichoa úroky z půjčených peněz (usura)
_2L8 aylichairi lichvou získati _ 22I lichevrý lichvou se zab1ivající

226 hlédajtež zkoumejte _ 227 licheonih |ichvář - 229 zjiemali zc}ltytďi' zjntalg listy
ttpisy; ztiklady zástavy; asa aspoň - 23l lestný lstivý - 232 chutně s chutí, bez donucení
_234ruilost láska

235 odúmrl (f.) odúmrt (po vymřenÍ přÍmého potomstva připadl maietek na pána) -
236 dědina děďcn.í (hereditas) -238 strllc bratr otcův (patruus) _240 u z;ěčném práoě jako
věčný zríkon (sanctum lege perpetua); by měl s prdaetn slušelo by se, správné by bylo _ 241
to potnně aby na to pamatoval

242 odběžné svévolně opuštěný grunt, sedliště, statek spadal na pána, prín jej mohl
zabrati _ 243 nesnaden působící nesnáze (ďfficilis); hospoda pr{n' hospodář

244 zchodne plat při odchodu od pána (Štit. Knihn vrt. 89, 29: Zchodné proto móž
pán s právem vzieti poďé určeného obyčeje od toho člověka' ješto od něho jde, žepráa,má,
když vyhošéuje zase odjinud člověka); ozdajné synonymum k zchodné _ 245 sedliště grunt'
statek selský; lhota' lhóta úleva, osvobození na čas od platu (libertas), aby opravil se-
ďiště a osadil _ 246 les dřevo, ďíví (stavební); ustaz:il postavi7., zbudoval; oprór:ěl opravo-
va|; zapsuj e (k zapsoaati) zkazl, pokazl _ 248 zahynouti upadnouti, na mizinu přijíti _ 248-249
a praodě obmysliti skutečně' poďe skutečnosti uvážiti

25I za tú (přičinú?) z té příčiny (?); holóč dar, odměna, úplatek _252 křioý v neprávu,
vinný3 pdně pánova; dědina statek děděný' nemovitý _253 nehlédal nehleděl sii kdež tnoha
kde jen může - 257 oýhost propuštění *258 pomstil se potrestal _26| čistec očistec-263
což chtiec co chceme, co nám libo

264 počestné čestný dar _ 267 z prdoa za právo, povinnost; nuzie lut1 _ 27o oymluaili
vymínili

273 bratrsna cec|ry3 přehlédajt nechtějí viděti, strpí; na holdči za úplatek, dar -
277 aby nepodtrhlo (nohy) aby ku pádu nepřivedlo

278 peněžný obraz mimce _ 279 zaraziri pďíti raziti, zavésti _ 280 obraz podoba'
whled, nžen7_28L užiti míti užitek; inhede i|neď_282 dřevný dřívější; postaÚa t:'IaÍ-
286-295 groš ěeský hodnota pražského groše od jeho zavedení Václavem II. r. 1300 se ne-
ustále pohybovala s patmou klesavou tendencí, způsobenou jednak zhoršovánÍm zÍna' t. i.
ryzosti stříbra v minci obsaženého (vzhledem k příměsku měď), jednak snižováním váhy
mince, jednak postupným obecným poklesem.hodnoty stříbra v poměru ke zlatu; v pomě-
ru ke zlatému dukátu lze toto klesání vyjádřit takto: v době Václava II. se počítalo na 1
dukát 12 grošů, koncem vlády Jana Lucemburského' jtžI3't.|373 iiž 15 ů 16' koncem vlády
Karlovy 17 grošů. Haléř (zvaný poďe mincovny v Halle) byla drobná mince ražená spolu
s grošem, který měl 12 haléřů; hodnota haléře klesala však ještě více, takže se v době
Karlově počltalo L3ažL4 haléřů na groš _286-287 zl ta doba v tu dobu, tehdy - 287
s/yši slyším _ 29o minsmajstrswie mimcmistrovstvÍ' mincmistr byl uředník nad mincov-
nami, nad mincí (magister monetae); Rotlebooa Jan (Johlin) Rotleb byl urburníkem, minc-
mistrem v Kutné Hoře od t. L37|, syn Martin po něm (L377-I383)_29I jedoa dadie
sotva, ztěží ďaj1 - 292 škodni majicl škodu, zttácej1c| _ 295 zómateĚ zmatek _ 296 ciesař
Karel IV.; králYác|av Iv. _297 škodno... zištno na škodu... k zisku; zemanóm obyvatelům
země - 30| něteří. (nář') někteří _ 302 pod ruku šlo dařilo se _ 3o3 zezsní zjevnl:, léceli nastra-
žovali_3o4 viera ploditi vttu posilovati _305 chadlu ploditi slávu rozmnožovati' šířit$
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t5

obmešhdnie zanedbání _ 306 na ošaký den každý den; býti při soóá pamatovati se, míti rozum
_3o7 ozpochlebují |:lchotl _3|t mieti rozmě sobě stejně vysoko postavené (collega)-3l3
ochotenstoie ochotnost, úslužnost, vlídnost _ 3L4 upřiemý upřÍmný _ 3L5 sstojie budou stálÍ,
vytrvají

KNÍŽKY o  SMRTI  MLÁDENCE BUJNÉHo

PoČÍNAJÍ sE  KNÍŽKY o  SMRTI  MLÁDENCE BUJNÉHo

KAPITOLA 1

Když nezbyti jest smrti ijednomu, velmi potřebné iest naučiti se umřieti
dobře. Neb jest předobrá sÍnrt tomu' ktož umie umřieti' ale ktož se nenauěil
umřieti,tomu jestzlá. Ale kakž koli všecko Písmo učí umřieti, když učí zlého se
střieci a činiti dobře, však bývá u příkladech držem'ějšie pamět; protož v knížkach
těchto psal sem o smrti jednoho bujného mládence, kterak iest žalostně sšel s tohoto
světa. Ale pohřiechu nalezneš mnohé, ežtmaji smrt v takú tesknost, ežť nechtie na
ni i vzpomenúti. A obá{< lékařstvie jest veliké hřiechóm na sÍnrt vzpomínati. Ale ktož
nechtěli by ostati hřiechuov, ti i mluviti nedadie o smrti řkúc; ano Katún die:
,,Ktož se bojí smrti, ztratí veselé života tohoto.(. Avšak jim řku' i sobě také, že je to
pravda, což Katún řekl; ale slušné by nám bylo tak žívu býti' až bychom se nebáli
smrti jako tento buiný mládec, ale abychom jie duostojně žádali' iakož o svatém Jero.
nymu pravie. Anižé jest ved z1é' ztratiti nestateěné veselé pro věěnú radost; ne
darmo řekl Mudřec: ,,Lépe jíti v dóm pláče než v dóm kvasu..c A sám Kristus
řekt ,,Blaženi, iešto jsú smutni, neb budú utěšeni.cC A opěte ďe:,,Běda vám, ješto
se nynie smějete, nebo budete plakati... Aj' nebudú.lié plakati' ješto čas živoa
svého ztrávie v kďqýchs klasciech, v řečech marných, nekázaných aneb v kteréhož
koli marného utěšenie kratochvíli' chtějte neb nechtějte, smrt jim vždy příde,
nikakežť jich nezapomene' ačť oni i nechtěli by na ni vzpomanúti. A' zdalt se pak
nezamútie? A by tomu buoh chtěl, by pokánným zámutkem se zamútili! Ale strach,
by někakú úžestí bez rozumu nelekli se, jako když ukrutný a silný nepřietel vy.
tasí se z nedojiepie, an se jeho nenaděje. A protoŽ ať se na ny nevytasí tak z ne.
dojiepie' myslmy o niej i přemlúvajme, vidúce, ežé se k nám blíží v každú chví[.
A učmy se, kterak se s ní máme obierati, kdyžt nás již utká.

Aby nam to bylo u paměti držemnějšie, umyslmy sobě, jako bychom přišli
k některému bujnému mládenci, ješto netbal na buoh' donidž zdráv byl, aniž se
rozmýšlelna sm!t' neda den za dnem minul. A on bujal, uplet se v milost tohoto
světa v smilném a v bujném tovařišství' jakž jest toho snad něco i mohlo byti' s nímž
by někteří bylí z jeho tovařišóv, an trudně leŽí a žalostně volaje a řka: ,,Ó, kterak
sú mě těžká stonanie smrtedlná obklíčila a bolesti pekelné přeukrutné! É, běda mně!
I k čemu sem se narodil na svět? I proč sem as inhed, jakž sem z břicha vyšel,
nezhynul? Aj' té lahody toho světa! Počátek Žívota mého byl inhed s pláčem
a s protivenstvím a skoninie, v kakémť jest hubensM a v bolesti! Ó smrti, kterak
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ě vo$e a řka: ,,Ó, kterak
přeukrutné! É, běda mně!
jakž sem z břicha vyšel,
ého byl inhed s pláiem
l bolesti! Ó smrti, kterak

jest hořko na tě vzpomanúti srdci kratochvilnému, iešto vždy jedno v rozkoši bylo!
Ó, kterak jsi přebřidlcí věc, když již přídeš a zvlášče tomu' ktoŽ mlád, sílen a bohat,
jsa vácen světu, nejmaje v sboží nedostatku. Ó, kterak bych byl nemněl toho, by
mi tak skóro bylo umřieti, a ty pak, hubená smÍti' vyrazilas se na mě z nedojie.
pie, iako by mi byla v stráži stála; popadlas mě a uvrízala jsi mě tisíci provazy
a v okovách táhneš mě jako odsúzeného k šibenici. Aj, skles ruce, řevu srdcem,
chtě se rád vydřieti od smrti, ano nelze; rád bych ušel, i nenie kam. Se všech stran
bledím okolo sebe a nevizi, by kto byl' by mě čím mohlutěšiti a spomoci mi od
tebe, ó žalostnrí smrti! Pevně j'to uloženo, nelze minúti tomu, již umřieti muši.
Již slyším hlas smrti, voláé ke mně řkúc: ,Tys syn smrti! Ani tvá mladost, ani tvé
sbožie, ani přietelé, ani kteří tovařišie mohú tě z mé ruky vyprostiti. Konec jest
tebe, přišelé jest čas, nebfiť jest na světě déle.. Ó hospodine, kterak skóro musím
s tohoto světa! Ó, hrozná ukrutnosti nemilostivé smrti, ež nepohovieš mé mladosti.
Ba pohověi boha ďe věku ješěe nedospělému! Nebuď ke mně tak ukrutna, ani
vzchopuj Írne s tohoto světa!..

A když ieden z múdřejších tovařiš jeho uslyše tak žalostné řďi svého tovařiše,
vzem posilu a naučenie duchem svatým' poče iej těšiti múďe, a řka: ,,É mói
brachu, ne tak sobě teskni! Kd}'žé sem tě miloval v tvém zdraví pro milost věrnú,
mušímť pravdu pověděti' nebť sem obražen na tě hledě; třeba se rrám obrátiti.
Nelíbíť mi se tato wá řeč. I zdali nevieš, ež smrt nesbierá ni starého, ni mladého, ni
chudého, ni bohatého, se všemi se obierá zaiedno. Nebojí se bohatého neb moc-
ného, ani se chudým styď, neb kdyz mďého zetře, ani jiei ostoií najsilnější. Niď
jie starý mrzek nenie, aniť se slituie nad mladým; ale pravdu řkúc velmi jich viece
potře, nežli dá dojíti plného věku. I zdalis mněl, by tebe iedno samého sÍnrt ne.
nalezla aneb o tě se nesměla pokusiti?

Zdali sú nezemřeli i proroci? Protož ne tzrk sobě teskni; k bohu se obrať,
čiň pokánie, že|ej, cos zlého činil a cos dobrého obmeškal! Nikd}'é nenie po.
kínie pozrlnie' kdyžť iest pravé; dobrotivyť iest hospodin, budeš.fi i na skouáď
milosti žádati jeho' všie věcié iie neodpovie. Toť iest zvláščie nemúdrost, ktož po
vše své dni byv žív nebohobojně i že|é, že déle jemu nebyti živu, že jemu nelze
déle své nepravé vuole mieti; ale toho neželé, že zte ěilt|' že se obmeškal v dobrém.
Protož srozuměi sobě' neželej' žeť jest umřieti' a|e že|ej' žes se nepřipravil k smrti
za zdtavie svého, žes tak netbavě žív byl po všecky cl''i své rrrladosti...

K tomu ten nemocný odpovědě:,,Ó mój brachu, což ty í mluvíš,abych se kál,
abych se obrátilk bohu? I zdali nevidíš, kaké mě jest snuzila přetěŽká smrt? Také
mě jest přežesila hruoza smrti a tak mě těžce svými svazky uvápalra a takú na mé
srdce pusti.la tesknost, ež všie věci neviem, co činím, ale jakoŽ kuroptva, když ji

iastřáb drží, trhaje ji paznehry svými nemilostívě, pro velikú tesknost jest bez
smysla, takéžé sem ztratil všicku pamět; niď nemohu na mysli mieti' jedno' zdali
bych se vydřelkudy z rukú smrti,a obakž jest nelze. Ó,kteraks mě snuzila přehořká
smrti? Ó, ščastné pokánie zazdravie,neb jest bezpečné; ale ktož se pozdě káti bude,
ne tak jest bezpeě' neb srírn nevie, právě.li pyče, že hřešil' ěili toho' Že má umřieti.
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É, hoře mně, že sem tak ďúho ďil obrácením k bohu a svým pokáním a tak váhal
sqim spasením! Ó, kterak mě to oblevenie obmeškalo ve všem mém dobrém!
sblúdil sem s pravé cesty a isem z těch jeden, iímž jest nevzešlo slunce rozumu.
Ustal sem již na cestě nepravosti a zatracenie, chodiv cestami nesnadn1ými a netbav
choďti cestú boží. É, hoře mně! Co mi pomohla má hrdost, co-li přinesla mi má
chlúba v sboží' v síle i v čemž koli? Vše to minulo jako stien a iako lodie, ješto jde po
vodě, jiež i sledu neostane, když mine; aneb jako střela, když proletí povětřie a po-
větřie se opěte sstúpí, ež nebude znáti, kudy povětřie proletěla: takéž narodiv se,
inhed sejdu a nemohu ijednoho znamenie ukázati dobrých činóv! Má náděje lútová
jest jako dým, jejž vietr vzchopě i rozedme; takéŽ má řeč jest v hořkosti a má slo.
va bolesti jsú plna' smútilo se srdce mé a potuchle moji oči. I kto mi to dá,
abych byl poďé ďevních časóv5 v nichž biech oblečen silú jako rúchem a mějiech
před sebú léta, abych byi uměl poznati to z|é, co jeho přišlo na mě v hoďnu tuto?
É' hoře, že sem toho neobmýšlel, kterak jest předrahá věc čas, ale pustiv svú žádost
jako loď na moře bez mistra, ješto by ji opravil a nedal jie zanésti větróm, aneb
jako kóň' bez uzdy, aby běhal' kudyž chce. Vešken svój čas sem zttáviL v Inar.
nosti a již popaden sem jako ryba na uďci neb pták v osíďo z nedojiepie. &s
jest minul, utekl pryč, nelze jeho odvolati. Na co sem ztratil, ztraiv čas bez užitka.
Nemohla byti tak malá chvilka, v niež bych byl nemohl nebeské odplaty zaslúžiti,
ješto by trála věky věkóm! É, hoře mně nebožtíku, nelze nawátiti toho dobrého,
co jeho minulo s časem! É, že sem se kdy obmeškal a opozdil! Proč sem v netbá.
ní tak drahý čas zmrhal a zttávil v marnosti své dni! Ó, hrozná čtice srdce mého,
svój čas ztráviti u rrarnosti, svú snažnost k nie obrátivše a neučiti se umřieti po vše
své dni! É, ktož viďte mú biedu neb uslyšíte a jste mládi a rniíte před sebú čas
hodnn vizte mé hubenstvie a mú ztrátú své se škody vystřezte! U boze ztravte svú
mladost a svuoj čas v dobrých skutciech,attéž hoře, jako na mě přišlo' nepříde
na vy! Ó, *á mladosti, kterak sem tě ztrávi| neužitečně! Neb sem rady dobré
nechtěl poslúchati v své bujnosti i upaď sem v osíďo smrti. Lépe mi by bylo'
bych se byl nenarrízel, nežli sem tak zLe ztráviL čas k mému dobrému bohem
daný etc.(c

t nezbyti jest nelze zbýti; ijeden žádný _ 4 držemný stálý, pevný; knižky kníŽka, spisek _

6 ežť žet; tesknost nechué, ošklivost _ 7 obák tak jak tak, přece; lékařstz.lie lék - 8 ostati za.
nechati; nedadie nedají; Katún Kato Dionysius, středověký autor rnravoučných dvojverší
- 10 až tak že - L| mlddec mládenec _ 72 aed zajisté' vždý; nestatečný marný, pomíjející
_ 1'3 Mudřec autor biblické knihy Kazatel, t. j' Šalomoun _ |6 klasek šaškovstú, šprým;
řeči marné ptázdné, plané (vaniloquium); nekd.zaný rozpustilý _ |B nikakežť nijak_ 19 ne-
zamútie se nezarmout| se.' poktÍnný zómutek kajícná \1Íosti strach t. strach jest-20 úžest
uleknutí, zděšení-2l oytasi se vyraz|' z nedojiepie z nenadání_22 mgslmy mysleme;
přemlúz'sajme rozmlouvejme _ 23 utká potká

24 umyslmy soĎá představme si - 25 donidž dokud - 26 neďa leda, jen abyi bujal bujně'
okázala si vedl, užíval světa - 29 stonónie smrtedlnri sténání smrtelné (gemitus mortis) _ 30
asinhed alespoňihned_ 32hubenstaie bída(miseria) _33jednojenom-34přebřidký hnusný
(horribilis) _ 36 hubend szr'y' nešťastná smrti (mors misera)i qlrazilas se r,ryrazilas (irruisti) _

37 o strdži stdla č1ha|a (insidiari) _ 38 skles ruce svěsiv ruce (complosis manibus); řeau řvu,
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co-li přinesla mi má

křičím-39 zlydřieti sevymoctse_40nanizl nevidím_41 pevněj,touložalo stanoveno (fixum
est)., minúti vyhnouti se (mutari); zlaši musím _ 44 nebýtiť j est nelze, není možno býtt _ 45 ne-
pohooieš neposečkáš - 46 boha dle pto bůh' pro boha - 47 zlzchopuj vytahuj (subtrahere)

49 azem vzav _ 49-50 mój brachu příteli (amice) _ 50 milost láska - 5| obražm zata-
žen, zděšen _ 52 nesbierd nevybírá (non accipit) _ 53 zajedno stejně _ 54 zetře poďe, zahu-
bl; ostojí odolá _ 55 mrzký ošklivý _ 57 nesměla neodvážila se

6l ošie věcit jie neodpoaie nikterak jí neodřekne, neodepře; zzlldščí zvláštnl - 65 netbaoě
nedbale

67 snuzila utiskla (premere) _ 68 přežesila přestrašila, vyděsila - 69 z:šie tsěci ovšem,
vtlbec; kuroplza koroptev _ 72 a obakž avšak - 74 bezpeč bezpečný; pyče |ituje _ 75 É, hoře
mně běda mně (heu me)i dlil odkládal - 76 obleoenie polevení, nedbalost _ 78 ustal sem vna-
vil jsem se - 82 potětřie vzduch _ 83 lútooý nestálí prchavý _84 ozchopě uchopiv - 85
smútilo se zarmouďo sei potuchle (duríl) potuchly (contenebrati sunt) - 86 podlé dřeoních
časdz iako v minulých, ďÍvějších dobách _ 88 toho sem neobm!šlel nepřemýšlel jsem o tom -

92 odoolati zavolati zpět (revocari a nullo hominum potest) _ 93 netnohla býti neby|a _ 94
by trála by trvala; nebožtík uboŽák (miser) _ 96 čtice (tščl.ce) sklíčenost (lat. odchylně: cordis
gemitus inenarrabiles) _ 97 snažnost snažení, úsilí - 98-99 čas hodný pÍÍhodný (tempus
aptum) _ t0| na oy na vás - L02 o saé bujnosti (lasciviens) _ Lo3 nenaráael se nenaroďl se

sBoRNÍK vÁvRÚv

PŘEDMLUvA

Buoh muoj přikázal mi' jakož i každému otci, keréž kto má děti, leč duchovnie,
leč tělesné' abychvás, mé dietky, vedl v jeho cestách a zkáLzatjej vrím, iakož mohu
a uměji, aby jej pozlávajic den ode dne lépež a lépe, vŽdy k němu milostí táhli,
všicku svú naději v něm uložiec, aby nebyli zaškludnúce hladem božieho slova,
iakož pohřiechu mnozí nepřemlúvajíc často o svém wórci i o těch věcech' ješto
příslušejí k spasení, tak pustili sú z paměti boha, že se ani žedie slyšeti o něm, a
ješto ještě jest nebezpečnějšie, u mrzkost mají slovo božie.

A protož naiprvé' když sem váš otec poďé těla, byla.li by vuole božie tak' že
by dal svú pomoc k tomu, rád bych i dušiem vašim otcovú žádost tlkáza|, ač řieci
nesmiem' rád bych byl i duší vašich otcem' neb jediný jest buoh otec pravý. A kdyŽ
jest ten nebeshÍ otec' iakoŽ sem řekl' přilcízď' aby otcové své děti veďi v ieho
cestách' zk"azujtc jej iim' jakož i v ža|táíi nemlčí toho, tehdy mi se jest ovšem
podobné zdá|o, abych vrím napsal Qrto kníhn aby byla vám příčina ku poznání
boha a k milování a k užitečné kratochvíli, mně s vámi a vám se mnú i saměm
vám s sebú i také, s \ýmž se koli budete obierati po mé SmÍti. Protož, mé milé
dietky' čtěte v nich rádi, za toé vás prosím, a pílně znamenajte, aby i toho daru na
prázdno nebrali od boha, ževámviece daliest poznati než mnohým iiným. Protož,
jakž mohúc, snažte se, aby i skutkem plnili to, k čemué vás vedú tyto kníhy. A ne.
tolik po sobě, ale i za sebe radímé vám v nich čísti' a naiviec proto' aby mne otazo-
vali, když čemu čtúc nerozuměli byšte; neb snad po mé smrti nebudete mieti
slíčně, kto by vám takú věc vypravoval. A velmié jest užitečno otázati slíčně' když

iest koho, čemu kto čta nerozumie, ale veď ne vždy pannám slušné iest tázati se
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55

i s kněžími,leč by s obú stranú byli stálí i poznaní i podobní; lépe jest druhdy ak
přebyti' rozuměiíc, Že nerozumie, nežli se panně tár'a:u s leckýms.

I psalť sem vám tyto kníhy prvé' jakž mi se jest zdálo podobné, klada, ješto
sem slýchal od kazateluov aneb od iiných učených, aneb sám sem četl aneb se
domysfil, ješto i' mi se zdálo přístupno k tomu úmyslu, o němž sem psal; mněť se
zdá, coŽt sem tu psal, že muožete to dobře držeti křeséansky, ač mi umiete rozu.
měti. A pakliť by vrám dobří učení ukázali něco, že by se ijednú stranú nemohlo
sjednati s svaqfm Písmem mé pověděnie, nedržte jeho bezpřiemně! Ale však rozu.
mějte, žeť jsú lidé' žeé vše hyzdie, čemužé sami nerozumějí; a jsú druzí, že z závistt
rádi by zbořili i něco dobrého, aby jen sami múdři viděni byli; jsú pak třetí' dobří
učeď, tié také mají obyčej' že což naleznú v písmě, ješto muož z toho b1ftí rozličný
rozum' ne k horšiemu rozumu' ale k lepšiemu to obracují. Ktož by chtěli k zlému
obracovati rozumu' písmo i těch zvieřat, ješto napřed i nazad byla sú plna očí' čilié
by nemohli' byé směli? A tak řku: tací dobří učení bohobojní, jimž by míla byla
pravda slyšeti i od oslice, ješto pomnie, že jest řekl svatý Pavel: ,,Bude-li co zjeveno
menšiemu, přemlč větší!.. Ukaží-li vám, že sem poblúdil' poslúchajte jict5
ani se tiem zamucujte, ale veselte Se' ne tiem' že jest pobluzeno mnú, ale že
iest opraveno múdřejšími. Neb praví svary Augustin: ,,Přieliš převráceně se miluje,
jenž chce, aby jiní také blúdili proto, aby jeho blud byl utajen. A čím by to lépe
bylo i užitečnějie, že kdeŽ jest on zblúdil, by tu jiní neblúclili a sám iich napomenu.
tím zbyl i svého bludu. A pakli by svého bludu nechtěl zb1fti' ale aspoň tovařišuov
neměl by v něm...

A protož nemilujte mne, mé milé dietky' a ktož koli bude čísti v těchto kni-
hách, viece neŽ obecnú pravdu křesťanské viery, aniž komu buď míla jeho hrdost
viece než pravda, by se chtěl tiem ukázati v své hrdosti,žeby bez rozmysla přečta
něco neb uslyše v těchto kniháct5 chtěl je hyzditi neb oprávěti bez potřeby a ne-
srozuměje všemu úmyslu, o němž řeě běží; nebé ne hrdost, ale pravda má vše
súďti.

To iest ovšem pravda, jsem člověk křehký a nestatečný, mohl bych pochybiti'
ale proto nechci kacieřem b;ýti' nechtěl bych sstáti v bludu, jako onen opat, o němž
psáno jest v Dekretáléch, ješto nebyl kacieř, ačť jest byl i v knížkách svých pověděl
něco kacieřského, poňavadž se jest k opravení kostelu poddal. A protož já se vším'
co sem kdy psalaneb psáti budu, kostelu k opraveď poddávám se' tomu ďaje, že
mi jest mátě a že mě, bude-li třeba, opraví z milosti materné prvé nežli kníhy. Ale
vždyé se vstejchám závisti zlých, neb vědě, že když svaty Pavel zbieráše r;ýviečko
suché vinné k ohni, aby se vzhřieli, tápavše u moři, tehdy vefiký had přichvátiv se
jeho ruky i uštnu jej, až všicbni mniechu, by od toho musil umřieti; ale jemu ten
jed nic neuškodil. Takéž mnozí lidé dobří nechtiec prázdniti u boží vinnici, zbieru.
li rozličné písmo, Iámajíc i klaďi, aby oheň hořel, aby lid' jenž tápá u moři tohoto
světa zabylého, jenž jest stydl v milosti boži,a vyplova i shřiel se jírn, a až by starý
had, ďábel, pustil v jich ruce jed své závisti, když jest svých posluov závistí hyzdil

iich účinek. Toho jest nebyl prázden ni Jeronym, ni Augustin a Řehoř, ovšem což
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pak mně bude, ano mnozí rádi by kníhy české utopili, a tož jedno ty, ješto učie
spravedlnosti; oněm básniem, jimř smilní viece se v smilswí tozžehujl,nic neděií.
A nenie-liž lépe česky dobré čísti na hraďech nebo v domiech a v ťu dobu aspoň
mieti k bohu dobrú žádost, zapomenúc milosti smilné aneb klevet na besedě anebo
sváruov? To jest tu dobře znameťáno, že David, když huď před Saulem' ješto jeho
trápi| zIý duch, ihned jemu tehdy oďehčil; takeŽ jest i dnes mnoh1ým lidem, do.
nidž čtu aneb slyšie slovo božie, dotud jich dabel ne tak trápí z|i Žádostí, oblehčí
iim. že se něco pohnú k bohu. A mohli by také často čísti dobré aneb slyšeti a
mysÍ svú o tom pílně přemietaa' až by ďabla i odehnali. A protoŽ starší nebraňte
malým' sprostným také chvíli krátiti v Písmě svatém, ďvajte se iim v dobrotě;
poblúďeJiť, naveďte je! Pomněte, že iste i vy někdy malí byli' ano iest řekl svaty
Pavel: ,,Bude-lié menšiemu co zjeveno, přemlč větší!.. A zdaliť jest buoh
jedno Latinníkuov, a zdali nenie i Čechuov také aneb Němcuov? Proč by jedni
i druzí nekocha[ se s bohem, když mohú, čtúc a slyšiec Písmo svaté aneb
píšíc? A zdali jest na prázdno pověděno, aby každý jazykvyznával se jeho jménu
svatému? Kterakž se budú vyznávatt, sebe neznajíc i ieho? Ano jest řekl svatý
Augustin: ,,Protoť tebe, hospodine, nemiluji, ačé nemiluji, Že tebe lezlám; a proto
málo miluji' Že má|o té znám.,, Praví pak o té slepotě neznánie sebe a hřiechuov:
,,Aj, to na však den vidíme, čím kto jest najdáleiie od tebe, pravé světlo, tiem viece
se obaluie tmú hřiechuov; a čím jest viece ve tmě, tiem méně viď osídla na své
cestě, a protož často padá; a pak jest naihoršie, že nevie, by paď, a tiem méně
pospiechá, by vstal, čím viece mní' by ještě strál...

Z této řeči svatého Augustina móžete znamenad žeť jest Písmo svaté i Če.
chuom čísti užitečno, jiÍ|ů by mohli mieti viery křesťanské a dobrých vášní na.
učenie. Byt nebylostavil hospodin nám semene Písma svatého' byli bychom iako
Sodoma a Gomorra. Nechť se rozsievá slovo boŽie! I kto to vie, odkudžé z něho ovo-
ce vznikne? Ale že někdo die: ,,Bludy píší v knilrrách českých a blubokú věc, iemuž
sprostní nerozuměií,,, a zda|i sprostní |gtinnígi rozumějí všemu, což latině knih
iest? Zdali ve mnohých latinských knihách nenie bluduov kacieřských? Ale pravé
kníhy ukáží křivé. Chce-lié kto zablúditi' zablúdíé i bez knih. Uškodie-lié zlému
hfty' ale pomohúé dobrému. Proto-liž mostuov nedělají' že by mohl nemúdrý
s něho upadnúti? Ano i svaty Pavel, komuž jest psal epištoln psal iest jich iazykem,
Židuom židovskn Řekuom řečsky; svaqý Jeronym z neznámého jazyla babám
psal Písmo a vykládal. Kéž jest řekt ,,Sprostní tomu nerozumějí!..

A paklié mě had ulepce v ruku 'a já zbíeúmtyto třéskn abych se i s vámi shřiel' mé
milé dietkn ufámé u buoh, žeť se také zhoiím toho, jakožé sú se zhoiíli iiní. Anižé
chci taiiti toho' žeť i mně jest úžitečné i kratochvilné takovú věc psáti. Neb sem
z těch jeden, ač i nestatečn;ý' iešto píšíc a čtuc lepšie se a opatrnější jsú i dómysl-
nější' aie prázdniec slepější. A nejednú sem od rozličného rozbroje mysli a slepoty
tohoto světa, klada je a píše, oddechl; pro něž se naděii, že i jinému někdy někomu
mohú byti k utěšení. A tak poěnu ve imě božie a najprv od těch tří věcí, bez nichž
jest nelze ižádnému člověku spasenu byti, nebo jakož duom nenie dospělý duom,
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iimž by míla byla
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nemá-li ákladu, stěny a střechn aniž také to dřevo muože dáti ovoce, kteréž
nemá kořene a kmene a té vlhkosti zdravé, jížto miezha řiekáme, takéž to nenie
křeséan, kte4ýž nemá viery křesťanské a náděje u boze a nenie jemu buoh míl; pakli

llo slóve křeséan, ale to jedno podobenstvím, poňavadž buoh v něm nepřebývá jako
v svém zvoleném domu a dospělém, anižť muože dáti ovoce svého, jakožto i dřevo
bez kořene neb bez kmene anebo nemaje zdravé miezhy. A protož o každé věci
z těchto tří znamenajte, aby se jich držeti uměli tiem lépe, a najprvé o vieře.

I keréž kteréž_ L-2 leč.,.leč at... at_2 zkázal zvěstoval, oznamoval _4 abg nebyli
zaškludnúce aby nezhubeněli, nezjalověli, nezakrsali _ 6 žedie se jsou žádostivi, dychú-
7 u mrzkostv mrzkosti, v nenávisti

9 otcoaý otcovský - L2 zkazujic oznamujíce _ L3 podobný vhodnýi hoďcí se, slušný;
přičina příležitost, podnět - |4 saměm samým _ |6 znamenajre všímejte si - L8 jahž mohúc iak
můžete _ L9 po sobě po mé smrti; za sebe dokud jsem živ - 2l sličně vhodné, přimě-
řeně, slušně, řádně _ 22 aeď věru, zajisté - 23 stdlí pevní, utvrzení' vytrvalí; poznaní osvéd.
čet:í_24 přebyti zůstati (bez poučení)

27 přístupno příhodno' vhodno -29 ijednú stranú nijak-3o sjednati se srovnati se'
v souhlas uvésti., bezpřiemně neistupně, úporně _3L hyzdie haní _ 36 byť směli i kdyby se
opovážili, odvážili - 38 přemlč mlčky přejdi, nemluv o tom - 39 ani se zatnucujte a nezarmu.
cujte se - 40 přeardceně zwácelě _ 43 zbyl bludu zbai| se bludu

48 opr&lěti opravovati - 48-49 nesrozuměje úmyslu neporozuměv smyslu
5L nestatečný slabý _ 52 ssttiti setrvávati, zůstávati - 53 o Dekrettiléch Decretalia' sbírka

papeŽských rozhodnutí, právních předpisů. Připomenuý opat je Joachim' odsouzený na
IV. lateránském koncilu r. |2t5, jenž napsal traktát proti Petru Lombardovi -54 hostel
církev - 56 materný mateřský - 57 astejchdm se (aztllchdm se) obávám se, bojím ser oěilě
vimi rýviečko (zdrob. k rézlie) ratolesti vinné (Štít. Erb.2,33: dřeace bJestl' roští; sarmentum)
_ 58 tdpati tonouti; přichadtiti se přichytiti se - 60 prcizdniti nepracovati _ 62 zabylý b|ázttt-
qi' pominuqi' stydl jest ochlazoval sei z)yploÚa když vyplove _ 64 účinek skutek, působení;
prrizden ušetřen, zbaven _ 65 jedno jen - 66 ódsz smyšlený příběh _ 68 žtidost touha - 70
donidž dokud _ 7L oblehči uleví _ 73 starší roďče _ 74 o dobrotě |askavě - 75 natledte usměr.
něte, napravte _ 79 jazyk národ - 8I ačť ač-|i tě _ 83 na zsšak denkaždý ďen'

88 dobré adšně ctlosti (virtutes) _ 92 sprostný prostý - 99 ulepce uštkne, štípne - 103
prdzdniec nepracuiíce _ |04 kladaje skládaje; pro něž pročež, proto - L06 dospělý dostavěný,
hotoqý - |o7 dřeao strom _ L08 miezha m1za

PoHŘEB, KTERAKÝ MÁ BÝTI A KTERAKÉ zÁDUŠIF zA DUŠE

CoŽ po smrti psáti' jen o pohřebu. Mnohé věci jsú na pohřebě' ješto sú viece
k útěše živým nežli mÍťvým ku polehčení, iehož já ani chváliti umiem, ani hyzďti;
neb takové věci, ješto nejsú v sobě zlé ani dobré, podlé úmysla těch, ktož je čiď, zlé
mohú býti aneb dobré. Avšak Svaty Augustin chválí svú matku, že j', chtiec
umřieti, netúŽila po pohřebu srryÍch starost, ani by podlé muže svého byla pohře-
bena. A to ještě pravi,že dřéve za veliké štěstie jí se zdálo, když sta dva manžely
spolu hřběla; ale kdyŽ napomenuta byla o pohřebu, řekla: ,,Leckdes ve jméno božie
položte tělo, otevšudé ie v súdný den hospodin vzkřiesí. Jen mě|te mú pamět na
svaté mši při oběti těla božieho!.. Ani co rozkazovala, by ji slovútně pochovali.
Protož řku: Svatý Augustin mluvě o ní a prose za ni boha, velmi vesele to vzpo-
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míná. f,lg však já nehyzdím, ktož své staÍosty pochovají počestně, aneb ač by starší
chtě umřieti, naučil mlazšie, ješto by ovšem veliká nebyla špatnost ani hrdost.
A ktož tiem úmyslem volí pohřeb, kdež se naděje' že ieho znáni budúbývati' aby
zaň boha prosili tiem pamětlivějie iej vzpomínajíc, dobrý iest úmysl. Aneb když
úda kde krásnú službu boží neb šlechetné zákonníkn neb že se lidé sbierají tu ve
jmě boží' i volí pohřeb,žádaje té služby i obecné modlitby účasten býti' iešto i'za
ry' kteříž tu hřbie, také volí dobře.

Ale jáé vám poručiem to' mé milé ďetky, kdeŽť se vám bude zdáti poďé toho
času a miesta' jakžé mě smrt nalezne, tu mě křesťanshým pochovaite obyčejem;
u vásé mrám správně najvětší na světě náděii mieti, neb ste mi najviece dlužni.

A když to tak jest, tehdy' mé milé ďetky' toť vám zdráv isa za svú duši roz.
krízanie přikazuji: aby najprv boha milujíc spolu se milovali. ližé vás jen dvé jest
a buoh to vie, dokud budete. A mněl sem nedávno, bych vás čtvero měl po sobě
pozuostaviti. Své tetky v čest mějte. Dávaite paní Peltrátě' což iste ií dluŽní, a také
paní Anně nedajte byti v nedostatciech' donidŽ žíva jest.

A ještěé tebe, Agnéžko, prosím, i tebe, Jene, miluite se spolu v boze. Střezte
se, byt vás z|ý, chytr'ý ďábel' nepřietel všie milosti dobré, neoklamal a nerozbořil
u vás milosti, nemoh-li by iinak' ale skrze duchovnie liď, ješto, ač svaty život vedú,
však zde na světě, že sú lidé' plného ke všemu rozumu nemohú imieti. Protož, milá
Agnéžko' nehorli z toho' ani se daj kteým lidem rozdráždid jakoé bych vás roz-
dělil nerovně. Věz to, žeé ta nerovnost byvá rovnost. Bratrť má o tobě péči mieti,
úroky wé bez práce dr{vati; neb kdež tobě bude groše třeba, tu jemu několika. oné
snad děti bude mieti' ženu a čeleď větší než ty. A viziť, Že dobrú muožeš na to'
cožť sem dal, potřebu mieti. Neb by i desetkrát viece jměla, a chtěla tiem bez-
přiemně drírkovati, protoé by vždy málo bylo. Pomni, že j' radil svad Jeronym oné
pann[ Demetriadě, aby se tiem neobvazova|a, by almužny {inilx 6gmx' ale aby jejie
mátě ten její poklad do nebes vzdvihla. Takéž nechžť se s tiem tělesným sbožím
bratr obierá. A bude-lié ženu mieti a děti bude mieti' měi ii jako svú sestru, za toť
prosím, a děti jako své děti. Budú-li světsky žívi' neupříkruj jim' ale ponenáhlu
v dobrotě táhni je milostívě od světa k bohu s pomocí boŽíabezrczpaěi.

A toběť, Jene, porúčiem také zvláště tu sestru na tvú vieru a na tvri duši' aby
věrně pracoval o ní, jejie úroky nemeškaje vydával jí a pomně na to, žeé jest ne.
odchýlila dielu svého od tebe.

A pak oba vás spolu prosím, aby rádi čtli v mých knihách. A nebyly.liť by
které na pargameně, ale kažte je napsati písmem dobým, aé k užitku někomu budú
i po mé smrti.

o tom, co by pak učinili zam.ú duši: Nemys[mé, byé má pamět zde na zemi
.rěčna byla, aníž to muoŽ tak, jakož mnozí mnie, vycházeti. ProtoŽ nepřikazujiť
věěného p|atuzasvú duši, anižt' yglíÍn' donidž jest náděje, že bych vnúčata měljmie.
ti by dědin utrhali, ale kdyžť utnru, z úrokuov neb z nábytka den první službu
zádušní u fary u té, kdež bych byl, učiďte mi. A choďte ien k jedné mši, k ofěře

iednú aneb dvakrát, a což chcete, to muožte spolkem položiti; nechceé mi se, byšte

oa se zanucujte a nezarmu-
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se nrnoho tulali po kostele. Třetí den a sedmý a třidcátý tu učiňte, kdeŽ bych ležal,
takýmž činem jako první. A rád bych, by mezi tiem až do třidcatého dne na kaŽdý
den zaprosili jednu mši zádušní čtenú a ofěru svú tu položili, jsúc u nie životy svými
tu, kdež by byli. Nebé bych radějí, by tu, kdež za mú duši měla by býti obět na
svaté mši těla a krve pána a vykupitele našeho, byli vy také, nežli by miesto vás
kterého viece několik mší bylo. A nemoh-li by z vás který tu, kdež bych ležal, b1fti,
ale doplň ry mšě' u kteréhož by kostela byl neb kláštera. A pak, donř vás trvá kto,
prosímť, aby na kaŽdé léto činili úroční službu tu, kdež bych ležal, aby při tom byli
a kopu na to vždy naloŽiIi. A pakli by nebylo z vás některého na té službě, ale dada
svú polovici té kopy' rczdajž chudým k tomu sv'ých grošuov deset, aneb jinú á.
dušní službu učiň tu, kdež bude. A když z vás jeden sejde, kterýž ostane, drž ýnň,
činem mú pamět' donidŽ žív bude. Protoť nemnoho rozkazuji, aby to tiem mi-
lostivějie vyplnili. A také bych nechtěl, utrhna vám a dáti jiným; ale rád bych, by
vy za mú duši' potřebu majíc, tiem mě milostivějie vzpomínali. Neb vy mně a já
vám spolu sme sobě najviece dlužni.

Nadpis: ztidušie (boho) služby za spasení duše zemřelého _ I po smrti po výkladu o smni
_2 hyzditi haniti _ 5 starosty rodiče _ 6-7 sta hřběla (duá|) leželi v hrobě, byli pohřbeni-
8 mú pamět upomínku na mě _ 9 sloaútně slavně _ L| starší rodiče (Eltern), otec nebo
matka _ 72 chtě umřieti umíraje (moriturus); naučil poučil, naučení dal; mlazšie mladší,
děti * 14 pamětlioějie s větší paměti - |5 ztikonník řeholník (člen zákona, řehole); se sbierají
scházeji se - 17 hřbie jsou pohřbeni

22-23 &:é.... čtaero Š:utný měl pět dětí, jedno zemřelo brzo, před r. |367, v Řečech
besedních je zmínka o třech zemřelých dětech, závěé mluví o dvou žij1cich, synu Janovi
a dceři Anežce-24 tetky byly tři: Peltráta, představená špitálu v Třeboni, zemř, |4|4
(v. A. Seďáček ČČtvt sz, 1878,505); Anna, o níž se jinak nic neví; Doroty zde nevzpomíná,
byla vdána za Odolena z Chlumu a děti neměly k ní závazků; tl čest mějte v úctě mějte -
25 donidž pokud

27-28 nerozbořil milosti nezrušil lásku - 30 nehorli nerozhořčuj se, nežehrej, nespoko-
jenost neprojevui - 34 potřeba Životnl potřeby, živobití _ 34-35 bezpřiemně ddrkor'lati bez
rúry' štěďe obdarovávati _ 36 neobaazoaala ltezarleprazdňovala se * 39 neupříkruj jim
nevytýkej iim příkře * 40 rozpač rozpakování, váhání

42 pracooal o ni stata| se o ni _42-43 neodchýlila dielu neoddělila část svého děďctví-
45 pargamen pergamen

49 oěčný plat který by šel věčně na záduší - 50 by utrhali aby odprodáva|i; dědina statek,
maietek nemovitý, stavení a pole; nábylteh proti ,děďně. ie majetek moviý, přírůstek do-
bytka, obilí, zlato atd. _ 5I ofěraobětování _ 52 spolkem společně - 54 takýmž činemtakoým
způsobem - 55 by zaprosili abyste l'yprosili, vyjednali; jsúc u nie žiooty saými jsouce osobně
přítomni _ 59 doniž z;tis trzsri áro dokud zvásžije někdo * 60 úroční službamše určená v jme-
novitý čas _ 6L kopa 60 grošů _ 64.65 milostiaějie s větší láskou * 66 potřebumajíc nepatřL
k ,,za mú duši..; Štítný při začátku věty měl na mysli, aby za ieho duši ,,službu, pamět
činili duši.. (v. Erb. 284'2)' ale potom užil slovesa ,,vzpomínati.., které se nehodí dobře
k ,,za mú duši..
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ŘBČt BEsEDNÍ

KTERAK MÁME JIŽ  VĚŘITI  V  TRoJICI  svATÚ,

a  tak  v  boha jednoho '  a  k terak  v  syna jeho Jezukr i s ta  narozeného '

pána našeho,  boha a  č lověka ,  dě t i  t i eží o tce

21 .  k ap i t o l a

Děti: Svaty Augustin v kněhách o svaté troiici často ukazuje' eŽ má vždy
buoh hledán býti. A ktož hledrí aneb tieže takých věcí, ješto k bohu příslušejí' toho
iieden nekárá správně, když, pevně a twdě drže vieru, chtěl by z milosti, jelikoŽ
móž, dosieci rozumem toho, coŽ věří. Ale ktoŽ mní, by rozoměl i bude to jistiti'
Že j'tak, ano tak nenie, toho správně kárá. I věříme v otce i v syna i v ducha svatého'
v iednoho boha, v jednom bytství, v jedné velebnosti, ale že j, v něm těch tří osob
rozeznánie, a tak jest v něm trojice svatá. Avšak z těchto pomluv, ješto máme mezi
sebú, něco se chytrí rozum' ješto j' to bylo skryto dřieve; a ač nemóž všeho toho
sezřieti, kak jest, však viď coŽ tož, a viď, kak nenie. A to i' dosti velilú poznánie
strana' poznati, kak buoh nenie a co nenie, a nerozumu svému srozuměti. Protožn
coť móžem srozuměti z tvych pomluv s nrími o trojici svaté' lépe i wrze věřiti
budem i tomu, jemuž nemóŽem rozoměti, jakož na prvé hodině hlasně pějí kněží to
popsánie viery, řkúc: ,,Ktož koli chce spasen býti' dřieve všeho potřebie jest' aby
držal obecnú křeséanskú vieru;.. to mají za praviďo. Ale eŽ tu po ukázaní' kak
o svaté trojici má věřiti, ktož spasen chce byti, také jest vyrčeno, ež jest potřebie
k spasení, aby také věřili v člověčenswie narozenie syna božieho, pána našeho Jezu-
krista, pomluvž s námi také o tom tak ďvném narození v člověčenství pod časem
věčného syna božieho, jest-li co v bohu skrze to nad trojici, stala-li se jest v boŽství
tiem proměna která?

otec: Tvrdých věcí tiežete. Ale to držte, aě nemóžte i rozoměti, ež nikteréž
z toho nestalo j' se; dřieveé sem vám to ukázal, ež buoh iest ovšem neproměnný'
uždy týŽ,též takéž jest v sobě jednostaině. Aě jest v svú osobu syn boŽí člověčen-
swie přijal, však tiem nenie proměny v božství ieho: to, ješto j' nebyl, přijal' ale
to j', co i' byl' ostal. Nedivte se, ač nerozomiete; toé iest najvětčí skutek svaté
trojice, najvelebnější ze všech účinkóv. Kráteké jest jazyk to vymluviti, těžko péro
to vypsati a meď zrak rozumu to sezřieti; ale viera doplň' ež to tak jest mocí' mú-
drostí a dobrotú Najvyššieho. Ač jest jediný syn věčný otcóv člověčenstvie přijal'
skutek jest spolu všech tří osob,jako by tři byly panny a jednu by s sebe obláčily'
všecky by činily to obláčenie. Protož v otci a v duchu svatém ijedné nenie pro-
měny, neb jest to vždy bylo u věčnosti ustaveno v radě trojice svaté a v úmysle
božském, jenž vše proměny vyvodí bez své proměny, aby to tak svým časem vyšlo.
Ani jest proměna v s)mu' neb to j, ostal, co j' byl, ač jest i vzal to, co j' nebyl. Viera
doplň, kdežť rozum stane' a milost z viery přistup blíže a rozněť se v boží milosti
protiv tak veliké milosti jeho, že j' tak novú věc a pro takú potřebu naši ráčil vy-
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vésti a učiniti! A tak darem jeho zazÍi oko jedno naší mysli, když druhé zavře, no.
vého světla božské jasnosti. Neb když oko rozumu nemóž prozřieti v blesk světla
božské jasnosti, to žádostná milost ještě přistúpí a něco zazÍi, ač nevytnluvně. A na
toť jest zřejmě v těle našem a v člověčenswí buoh se ukázal, abychom skrzeň byli
v milost nezřejmých věcí pozdviženi, a pak aby dokona smrt naše, na těle i na
duši, smrtí jeho, jen na těle, zbořena byla a byl jeho z mrtvých vstáním opraven náš
život. Neb hřiech byl umrtvil duši naši a pokutu smrti vzalo tělo od své duše pro-
hřešenie; ale duše Kristova nebyla j' v tom prohřešení, ani z ptáva nad tělem jeho
sÍnÍt moc jměla. Protož na duši jest neumřel Kristus, nebyla j' duše jeho nikdy
božswie odlúčena, ale tělesná smrt ieho byla j' duši s tělem rozlúčila, ale božstvie
nebylo i' od těla rózno i od mrwého. Neb jakož svatý Bernhart pokládá' znamená.
vaje ďvnost v tom skutku, že j' buoh ráčil člověkem byti' najvětčí a prvá jednota
jest' ješto jí buoh jest jeden; avšak té jednory nezboří trojice, jakož sme již o tom
pomluvu jmělí; neb iedno iest božswie, tři jsú osoby. A pak druhá jest po té
v Kristu pánu našem, v němž také trojice jest, ne ona, ale jirrrá, ješto v něm také
nezboří toho, by nebyl jeden Kristus. I řku najprv, ež syn boží,a iedna osoba
z svaté trojice, buoh jsa pravý a plny' přijal člověčswie plné a pravé, tělo i duši. Ne
tak tělo a duši miením, by kdy bylo tělo jeho a duše kromě božswie jeho, ale ež
člověčie přijal v svú osobu jednu a v jednotuk božsM přirozenie, řádné osoby
ělověčie nepřijal jest. Nebylo j' nikdy to ďetě v břiše své matky, by i buoh hned
nebyli člověk v tom svém počátku; tak v brzkú cbvíli, jakž se j' poěal, tu j'božswie,
tu duše, tu tělo tak, ež každé ostalo j' v svém bytí; ale to spolu tré jest v osobě jedné
Kristus jeden a i nad to j' jeden, nežli člověk pnhý z těla a z duše jest jeden. A tak
ta iednota, ješto j' v osobě jedné syna božieho, jíež nezbořije však ona trojice, že
j'tu božstvie, duše a tělo, jest nad jednotu člověka púhého a pod onú najvyšší
jednotú, iíž buoh jest najjednější' jakož sme o to mluvili dřieve, ale mezi těma drží

iednota ona středuiie miesto. Neb tak jest slušné, aby i s tiem bylo podobenswie,
jako j' člověk púhý jeden, i s tiem, jako j' buoh jeden v té jednotě, iešto jí jest
Kristus jeden, jsa syn boží i syn člověčí; aby i vyššie oné iednoty podobnost byla
i nižšie také v jednotě Kristově, a tak aby ta oboje podobnost vyšla. Jakož tam
u vyššie jednotě jest božswie jedno v svém bytí, ale tři sú osoby, takéž tuto v Kristu
přepodobnú kakús protivností troie věc jest osoba jedna. Tam trojice osob nezboří
jednoty v božství, a tu trojice rozličných věcí nezboří jednoty v osobě té, ješto j'
Kristus.

Vizte pak, kaké jest v Kristu jednota nad to, než jest jeden púhý ělověk!
Dieš-li, ukáže na Krista: ''Tento člověk jest buoh.. neb: ,,tento buoh jest pravý
člověk,.. dieš-li to v úmysle křeséanském, dobře s' řekl. Aneb když tělo Kristovo
v rovu ležalo a duše byla s otci svatými' na tělo-li by, na duši-li by ukázal, mohlby
byl řéci: ,,Toé buoh! Toé syn boží!.. Ale v též pra'.'dě nebude řečeno, ukážíc na tělo
neb na duši, ješto j' již smrtí rozlúčeno: ,,Toé člověk!.. Neb jen dotud jest člověk'
donidž jest v spolce duše s tělem. A také řku: pro tu jednotu, ješto j, v ni přiial syn
boží k své osobě, aneb aé řku, v svú osobu člověčswie neb člověčie přirozenie, aby
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Ýž jsa on to' což jest, byl i člověk' nic jest viece počtu v osobách svaté troiice
nepřibylo.

Nadpis: tieži tážl se _ L ež že _ 3 ijeden žádný' nikdq sprdtně spraveďivě (iuste) -
_ 3.4 jelikož móž pokuď můŽe - 4 jistiti tlttditi, ujišéovati _ 6 bytstaie bytí, bytost (essentia);
gelebnost (maiestas) - 7 rozezntinie rozlišení (ďstinctio); pomluaa rozmluva, rozhovor - 8
něco něčebo; ješto j, to což _ 9 sezřieti přehlédnoutii což tož co to (jest) _ L0 nerozum nevě-
domost _ LL tr.lrze twději' pevněji _ t2 na hodině při hoďnkách kanonických, církevních -

13 popsánie zsiery vyznán| víry (symbolum); dřietse ašeho přede vším - L4 praaidlo voďtko -

L7 pomlutlž promluv; pod časem v čase, dočasný
20 nikteréž žádr;'é - 2L oašem zce|a _ 22 jednostajně stejně, bez proměny _ 25 účinek čin'

skutek _ 26 medl md|ýi zrak tozumu zrak mysli (proti zraku tělesnému) _ 28 skutek.. . osob
skutečnost týkající se všech tří osob; obláčily oblékaly -3L ayoodí vyvozuje, provádí - 33
rozuln stane zastavÍ se, nepostihne _ 35 zazří zahlédne _ 36 prozřieti pohledem proniknouti
_ 37 neallmluozá nevyslovitelně - 38 skrzeň skrze něho _ 39 nezřejmých zlěcí neviďtelných,
skrytých; dokona dokonce, nadobro _ 42 z prdva poďe práva _ 44 odlúčen (čeňo) oďoučen
od čeho, zbaven čeho - 45 rózno i od... odloučeno ani od.',: poklddd uvádí - 46 ilianost
zázračnost _ 47 ješto jt jrž _ 50 ež že _ 5L člooěčstaie člověčenswí _ 53 čloz:ěčie... přirozenie
lidská přirozenost - 55 tah zl brzkú chaíli' jakž ihned' jak _ 56 b1tie podstata - 58 nezbořije
neboří, neporušuje _ 60 najjednější nejjednotnějšl_ 6L středujie nlesro ústřední misto - 66
přepodobnú kahús protionos'' velmi vhodnou jakousi protikladností (convenientissima qua.
dam contrarietate) - 7L o úmysle ve smyslu _ 75 zl spolce spo|u

ŘBČI svÁTEČNÍ a NnoĚrNÍ

V PoNDĚLÍ o  MAsoPUSTĚ

Ež světský lid má svého bláznovstvie větší obyčej dní těchto, také neslušie
nám mlčeti, abychom světského rozbroje odvykali, táhnúc žádost k duchovenswí.
Protož znamenaite, coť vám chci řéci!

Čtti lsri i čtu dní těchto masopustních, ješto j' Kristus, odvedv své mlazšie,
řekljim: ,,Aj, jdem do Jeruzaléma, a syn člověčí bude poddán lidu ku posmievaní'
bude bičován, zeplván, ukřižován, a třetí den vstane z mrtvých...

Dnes a tento čas masopustní rozličné veselé jmievají lidé - a pak kněžie' jako
smysla zb1vše, čtu v kostele túžebnú věc a velmě smutnú' ješto bypodobnějie čtli
něco utěšeného k tomuto času a obyčeji. Ale svaqf duch nezbylť jest smysla, ješto
jest ten pořád zjednal k tomuto času pro ty' ješto mají s tiemto světem zahynúti,
aby slyšiec k sobě přišli a světské marnosti odskočili. A tak zpósobem ducha sva-
tého činí kostel svaqi, jakož se čte o jednéj vdově, ješto jí zabili muže, ana pak scho.
vala ieho krvavé rúcho pro pamět svým dětem, aby jim je ukazovala, aby rczŽa.
lostiec se nevcházeý v přiezn s vrahy svymi. Takéž kostel svaty vida lest tohoto
světa, an se lísá skyta veselé marné na vše Strany' aby přitáhl k sebe milování, vzpo.
míná smrt našeho otce, ješto j' ji jemu svět učinil' abychom s takým naším nepřie-
telem u přiezn nevešli. Neb židé světským úmyslem jsú synu božiemu smft ulinili'
bojiece se, aby lid od nich neodstúpil a nešel po něm, bojiece se, by své cti světské
neztratili, by lacini nebyli lidem a jako tak řkúc: ,,My jsme slúpové všeho lidu, my
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jsme jazyk Písma, my živem všecky liď. Necháme-li tohoto, vešken lid odstupí od
nás a pójde po něm...

Móžem také druhým činem řécí, ež jest svět zahubilnašeho otce, neb umřel
iest pro světské hřiechy, aby v nás hřiech již nekraloval. A ež praví svaty Jakub:
''Ktož chce přietel býti tohoto světa' ten bude boží nepřietel,.. pomysl každý;
které hodnějšie' coé najposlé příde dobra, budeš-li přietel tohoto světa, co-lié by
z přietelswie boŽieho dobra přišlo?

Ačé bóh dlúho trpí své nepřátely čekaje' zdafi by chtěli k milosti přijíti' siln1ýť
iest. I ktoé bude jmieti pokoj, protivě se jemu? Nelzeť jest, byt se nepřátelóm božím
zveďo dobře. Staneé Se pomsta nad světem i nad jeho milovníky, jako j' proroko.
váno o Babylonu. A protož sbožný uteče z prostředka Babylona, jakž moha, dále se
světského hluku. Sbožný bude z lidu božieho, neb tak jest psáno: ,,on svój lid
spasí... A dívně spasí, umra za lě, smrt iich zboří a z mrtvych vstana opraví jich
život. Daremníé náději k spasení imají' ktožť lid jeho nechtie b;ýti, radše jsú lid
bláznovswie světského, v hrdosti, v závisti, v obžerstvě' v smilnéj žádosti, lid ma-
sopustní a vzteklého rozpuščenie. Ne ti, ješto jsú zde utěšeni v světskéj zlosti a
u maÍnosti' budú bohem utěšeni, ale ti, ješto zde truchlejí pořádně' jimž jest řekl
Kristus: ,,Svět se bude radovati, ale vy truchleti budete, a v radost se obrátí vaše
truchlost,.. ale těm, ješto se bláznově veselé a radují s tiemto světem, řekl jest ne.
skrytě: ,,Běda vám, ješto se smějete a svá zde máte utěšenie, neb lkáti budete a
plakati... A protož veliká jest proměna mezi tiem utěšením, což jeho vidíte na tržišti,
těchto dní zvláště, amezi tiem, ješto v kostele pamatuje cierkev svatá. Tržištěmé
miením, kdež kolivěk slavie hod tento masopustní v křivém zabylswě; neb tu ne-
iednoho k svéj straně svět vztrhne a nejeden tak prodá se světu a vrobí za malú
pochvalu neb za krátkú rozkoš a líbost, jakož na tržišti robotný dobytek prodávají,
ež viec bude robiti světu, zdali by se slíbil jemu, a nerozmysle se, co potom bude,
kak to skóro všecko mine; a jakž koho smrt zastúpí' tak jej postaví k božiemu súdu.
A netolik po smrti, ale i zde z toho veselé nemúdrého b;ývá nechut, a tož nejedna;
často mezi mužem a mezi ženú vztrhne se nechut, ana chce nákladu snad většiemu
k svým tancóm a k svéj chlípě' nežli statčiti mohú jich úroci. A též snad i muž
bude činiti pro svú chlípu také nákladn až se i přemóŽ a v chudobu vpadne.

Ale iiné a lepšie utěšenie, a divným činem pamatuie dnes kostel svatý, podob-
nú truchlost přivodě nám ku paměti, aby nás od toho odveď zabylswa křivého
masopustnieho a veselé bláznového, ale pod tú truchlostí taií se divná útěcha.
Truchlost má byti' že j' syn boŽí tak potupen; ale když sám k sobě příde člověk,
uzří v tom svú odivnú útěchu a k velikéj radosti čáku vezme, že j, pto ny trpěl to
potupenie' tu tr5izn, až i smrt syn boŽí Kristus. Jístě utěšená věc vzácnu býti tak
velikému a tak vzácnu, že j'pro ny naši strast trpěl a až í umřel za ny! Aj, svět se
raduje v svém křivém zabylswě, v svéj bujnosti, a nelze j' chyby, by z toho najposlé
nepřišel smutek a kteráž táž práce a tesknost. Ale kostel svatý truchlú věc vzpomíná;
ale plna j'ta truchlost utěšenie, že j' syn boží tak ny miloval, ež jest tolik ráčiltrpěti
pÍo ny a svú smrtí zbořiti smrt naši, aby sqým vzkřiešením opravilnáš život. Neb
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i toho nemlčí dnešnie čtenie, že po utrpení syn boží třetí den jmě| z mrtqých vstáti.
A také nám praví i to, ež slepému zrak n4vrátil, ješto snažně volalk němu a nedal se
přemoci hluku, ješto naň žehral, mlčeti jemu vele; ale čím hluk viece bránil jemu,
an viece volal, aby se nad ním ráčil smilovati. A protož netolik truchlost vzbtnie
čtenie dnešnie, ale útěchu, ež, ač jsme slepí, budeme jím osvieceni, ač k němu
snažně volati budem; ač co trpíme proň protivného aneb strádá kto proň kterého
světského utěšqnie, vznikneť jístě jeho radost v ten čas, kdyžé radost bude najhod-
nějši. Ale k ěemu, než k hoři mají čáku jmieti, ješto se jako porúhají bohu a jako
protiviec se ustavení cierkvi svaté' iešto j' i v kostele staveno v tyto časy veselé
zpievanie, i svatební hody zapověděny, to pak najvzteklejšie veselé strojie; né, z rok
do roka kostel svatý pamatuje pokoru syna božieho, a oni v svéj hrdosti bujejí a
mnozí pesky mluviec a šeředně jako plijí v tvář bohu takými řečmi protivnými.
Ó tidsteho omámenie! Jístě nenie nadarmo, ež o tomto prokletém hodu pamatule
kostelna iitřní obecnú potopu všeho světa kromě těch mála, ješto v korábi zacho.
váni. Neb v tento čas, zlým obyčejem tak rozpuščený, viece jsú lidé oplynuli
vhrdosti,vobžerství,vmarnéhoveselé rozpuščeníavpustotě,vsmilstvě ivmnoho
hřiešiech, ješto jako vzteklí potoci prudcí trpočie lid v hořké moře. A kto i' ten, by
asa koblížkem nesněď viece nežli jindy? Kto j' ten, by v marném veselí tohoto
hodu nevzhléď všetečně, ač vzchvále nepójde k tomu, ale když bliz pójdú mimoň
ti dvorníci masopustní' až i postojí dívaje se, až pak blíže i přistúpí' až tak k něčemu
marnému i velne myslí, jakož svatý Augustin o jednom svém píše, ješto se nechtěl
u prvé dívati takovým tržištním dvornostem a jmaje to i jiným za z|é, až jej jednú
pojeli iako bezděky tovařišie' an k nim pravieše: ,,Ač mě s sebú potáhnete k těm
marnostem, tovařišem ÍIrne s sebú imieti nebudete té marnosti... I sta s nimi za.
vřev očí. Ale by byltaké zatkal i uši! Neb když pade jeden, vno|a naň lid' jakož se
často u klánie stává; a tento křik slyše, otevře oči, chtě uzřieti, co se to sta. A potom
s nimi se ďvati poče a tu marnost tak oblíbi' ež viec by k tomu hotovějí nežli ti,
iešto jej biechu bezděky naiprv pojeli s sebú.

Aj' kakť váznilidé v světská osíďa! Jedni v svéj slepotě neznajíc pravdn druzí,
ač mají rozum osviecený, ale tělesné žádosti a marné líbosti dali se jako uvázati;
avšak hoře slepému, upadneť v jámu. A ktož nevidí své slepoty a svého pádu, kak
ten vstane? A protož svad Augustin voláše řka: ,,Ée, hoře těma očima, ješto nejsta
tebú osvíeceně, hospoďne! Hoře očima krhavýma, iešto nemóžta zÍiei k tobě,
slunce pravdy! Hoře odwácenýma očima, aby pravdy neviděle, ale neodvrácenýma,
aby se dívale marnosti! Nemóžta oči tmě přivyklé zřieti v poprslky světlé pravdy.
Jichž bydlo jest ve tmě, jen tmu vidie, tmu chválé, tmy žádaji, ze tmy jdúc ve tmu,
nevidie, co ztratie; a pakli vidie, co ztratie, a přesto tratie' a tiem jsú ještě hubeněiše.
A zdali ti nejsú slepi, ješto nevidie bláznovswie svého, co jeho činie v tyto ěasn
a slepě tratie boží milost? A ti pak, vidúc, otevřeně maiíc oči, jdú do pekla, ješto
rozumějíc, ež zIe činie a ež tratie boží milost, držiec se bláznovstvie lidu světského,
avšak s ním jdú' lidem se viece žádajíc slíbiti nežli bohu. Ale ďe žaltář neskrytě:
''Ti, ješto se líbie lidem, isú pohaněni, nebo jest bóh pohrdal iimi...
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A kakž koli vždy lidé blúdie svět milujíc, však nad to těchto dní tří taká j'ma
lidi obklíčila, ež by ji šmakal' ale nechtie na svú se nemúdrost rozmysliti. Aj,
múdrost-li j' to, netolik k bohu, ale i k světu, toliký uáklad pro masopust učiniti
a v židech snad vezmúc aneb zajdic v těžké ďuhn tak ež snad déle budú hyzďti
bláznovswie jeho, že j'tak zašel, nežlí j' chválen, Že j, to učinil. A bude něterý těžké
trpěti upomínanie od rukojmí neb od hospodríře, že j, ztravy iemu nezaplatil. A co
j' obecného lidu slepoty' kto by vše početl? Jeden-li prohltí o masopustě z řemesl-
níkóv viece, nežli s pravdú móž dobyti? Nejedenviece sehltí, než požiti móž břicho
ieho, a zemďeie neb vpadna v nemoc neb v klání vezma úraz, nebude se postiti
moci poďé ustavenie cierkvi svaté. Hanba j' mě dotknúti mnohé slepoty maso.
pustnie, abych se ze zlosti lidským nezdáL zpravovačem.

A protož, vidí-li kto pravdu, ée, jď, donidž viď, aé tmy jeho neobchopie!
A v čemž vidíme svú slepotu, volajme k bohu, jakoŽ od tohoto slepého máme
příklad' o němž nám praví dnešnie čtenie, ješto j' snažně volal k synu božiemu.
A když' jdúc zástupové žehrali naň, veléc mlčeti, a on volal velím viece a zas|úži|
svú snažností, ež osvieceně jemu oči jeho; neb mrzala jej jeho slepota. Ale kohož
nemrzí slepota jeho' kak ten bude snažen, aby viděl? A pakli již kto počne volati
k hospodinu svú žádostí, brzo se ďá leckteréjs věci odtáhnúti, jakož zřejmě to
bývá o nasopustě; ač kto chtěl by se pokryti marnosti světské, jako volaie k bohu
svú žádostí, a lecktos z hluku těch, ješto jdú širokú cestú k zahynutí, potrhne ieho,
aby s ním šel' požehře naň, vele přestati žádosti ieho a jako řka: ,,Nechaj svého
náboženswie! Nebuď nevlíden! Buď s nrími vesel! Masopust chce své právo jmieti!..
Tak tento umlkne, vstydí se bohem, radějí bude masopustním člověkem slúti nďli
božím, a tak zaviní, ež i to, co j' viděl, zatmí se iemu. A protož, ktož vidí v čem
pravdu, iď po pravdě, jako tento slepn když byl osviecen, šel po Kristu a chválu
vzdávaje bohu. A jest-li nrím těžko se bluku protiviti' pokřikněm hlasem své žá.
dosti a řkúc vším stdcem, jakoé dnes kostel svaqý mši počíná a řka: ,,Buď mi bohem
obranitelem a miesto k mému útočišti a pro své jmě budeš mój vódce i odchováš
mě!.. V němž nás uslyš, všemohúcí hospodine! Amen.

l ež že; má soého bltiznoostaie oětší obyčej více se oddává sqým pošetilostem _ 2 rozbroj
hluk' rozpustilost; duchooensusie duchovní život _ 4 odaedo (přechodník min.) odved;
mlazšie učeďníci

7 a pak ale proti tomu, naopak _ 8 smysla zbyzlše rozumu pozbyvše; túžebný teskný,
žalostiqý; ještě by podobnějie čtli ač by vhodněji, přthodněji čt|t - L0 pořád zjednal ustanovt|
řád, pořádek (bohoslužebný) _ Ll saětské marnosti odskočili vzdálili se od světské marnosti;
zpósobem působením' ustanovením _ t2 kostel církev - L4 zl přiezn v přízeň, v přátelstvi - 15
skyta(přech' přít. od skýsti,skytu) nabízeje; marný nicotný,pomíjeiící- L6 Otec Kristus*17
saětským útnyslem z důvodů světských' pro světské věci - 19 lacinj, bez vážnosti _20 žizlem
užíváme' ovládáme

22 druhým činem jiným způsobem _ 23 stlětské hřiechy hříchy světa - 24 ponysl po-
mysli! - 25 najposlé naposledy, nakonec

27 tnilost láska, milování (Boha) _ 29 nsedlo se podařilo se - 30 sbožný štastný: jakž
moha jak jen může; ddle se vzdaluje se _ 32 zboři zrušIi opraai upraví _ 35 rozpuščenie
nevázanost, rozpustílost _ 36 pořddně ná|ežitě _ 40 proměna tozdil; tržiště m1sto s|av-
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(lukopis z loku 1356 Národní a universitní knihovna, Praha)
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nosti (curia) _ 42 a křioém zabylstz.lě ve falešném bláznovsM (insanias fa|sas Ž. 39'5) _ 43
tlztrhne přitrhne, přitáhne; arobí se otrokem, robem se stane _ 44 robotný dělný - 45 robiti
otročid pracovati - 46 zastúpí zastihne _ 47 nechut odpor, nevole, hněv - 49 chlipa cb|Ip-
nost, bujnosti úroci ďttchody - 50 náklady útraty; až se i přemóž aŽ se strhá, nebude na ně
stačiti

5l podobrý vhodný, příhodný _ 54 přide k sobě vzpamatuje se _ 55 odimý podivný,
dtvný.' čtika naděje _ 56 trýzn trýzei _ 57 ny nás _ 58 nelze j, chyful ne|ze pochybovati, bez
pochyby _ 59 kterdž táž nékterá, nějaká _ 6I zbořiti zrušiti - 64 žehral horlil, domlouval,
plísnil; hluk zástup _ 67 strádá postrádá' nemá - 68 najhodnějši nejvhodněiší _ 69 hoře bo-
lest' bída; porúhají se rouhají se' posmívají se - 7o ješto j, . . . staÚeno coŽ jest. . . zastaveno'
přestalo _70.71 zleselé zpiezsanle t. i. Gloria a Aleluia -7t-72 z rok do rokakaždý rok,rok
co rok _ 73 pesky hanebně, oplzle, z|e _ 74 hod výtočn1 den - 75 na jitřní t. j. jitřní mši
(matutinale) _ 76 rozpuščený rozpustt|ý, nevázaný, prostopášný; oplynuli překypěli, uto-
nuli - 77 pustota lehkomyslnost, bláznění _ 78 trpočiti valiti, vléci, unášeti - 79 asa kobliž.
hem aspoťt o koblížek _ 80 hod čas, slavnost qýroční (zde masopust)i azchvóIe schválně -
8| daorníci masopustni účastnlci masopustního dvoru, slavnosti _ 82 aelne přilne' při-
poutá se _ 83 tržištní drsornosti veřejné slavnosti - 84 bezděky mimoděk' proti vuli - 85
tozsařišern jmieti za tovaryše, společnÍka, účastníka míti - 86 zathal zacpa| _ 87 hlánie ty-
Éřská' vojenská hra, bodání dřevci (hastiluďum) - 88 hotooěji náruživější _ 89 pojeli vzah

92 hoře běda (vae) _ 93-94 nejsta osaiecmá (duál) nejsou osl'íceny - 94 oěima krhaoýma
oslepenýma (caligantibus oculis); nemóžta (duál) nemohoa_96 poprsleĚ paprsek (raďus) -
97 bydlo příbytek _ 98 hubenějše ubožejší _ Loo oteořená (duál) otevřeny

|o4 kakž koli ja|<žko|t' ačkoli - 1 05 šlz akati chmatati, hmatati _ |o7 o židech z.lezmúc vypij-
čiv si - 108 něterý (nář') některý _ |09 rukojmí ručitel, osoba postavená za ďlůnka3 hospo&iře
jenž chová hosti, zde ďužníka nebo jeho rukoimě' ležaky při ležení pro d7tlhi ztrazla náklad,
tfttata za chovríď ležráků - ||o poěetl vypočítal; prohltí prožere _ L|t sehltí sbltne; požii
zažíti' sttáviti _ LI2 zemdleje stana se mdlým; o kldní oezma úraz v klání, v boji došed úrazu
_ L|4 ze zlosti poďe zlých skutků; zpraootsaě posuzovatel, mravokárce

l|5 donidž pokud; neobchopieneobklopí' nezachvátí _ tL8 oelim mnohem _ I|9 snažnost
ttsi|1; osaiecená (duál) osvíceny; mrzala mrzela _ t20 bude snažen bude se snaŽiti, usilovati _
123 potrhne strhne, zatáhne _ t25 ndboženstuie nábožnost, pobožnosq nezslidný nepřívětivý,
zasmušilý' morous _ t26 astgdi se bohem zastyď se za boha, bude se styděti za boba _
L29 pokřikněm zvolejme _ L32 t: němž v čemŽ, a v tom

zJEvENÍ svATÉ BRIGITY

Divné jest slyšáno v našie zemi. Dřieve buoh v ziíkoně starém s velikú hrózú
mluvil k lidu, moc svú lidem ukazuje, a teďiiž tíše mluví, chtě své ukázati milosrďe.
A toé jest viděnie ono Eliáševo, ješto viděl' ano jde najprv duch hrozný' hory a
skalé přewacuie; potom viděl pochotné' tiché počesie; a tu byl hospoďn.
Neb hospodin všemi činy sqých zvolených hléďá' aby z|t den súdný ornluvy
nejměli, ješto ni jednomu, ni druhému nedaďe pohnúti sebú' by hlédali hos.
podina. Až teď v tyto časy své nám ukázal milosrdie, kostel svój skrze ženu
napomenú skrze svatú Brigidu, ukrízav iie v jejím náboženswí mnohá viděnie
a chtěl, aby psána byla, a ohlásil svatost jeji, že iest vzdvižena v kostele římském
amezi svaté připsána léta od božieho narozenie po tisíci letech a po třech stech a po
devětidcát prvého. A den její položen iest nazajtřie po dni svaté Mařie Majdalenn
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že iie iakti svaté vdově slúží kostel. A bylať jest za mne žíva; neznal sem já jie, ale
slýchal sem o svatosti její a vídali ji známí moji.

I řekl sem: divné jest slyšáno v našie zemi. Často jsem slýchal, že řiekají:
,,Nikdy dobrého nic neslyšeti... Ké kdy slyšeti' by řekli: ,'Tento se osvětil... Aj' tožť
teď slyšeti, žeť se tato osvětila, milujíc boha' milujíc dobré sr1ých bližních, hřiechóv
v lidech nemilujíc, proti nimž jest i kniehy psala, jakož v tom byla vóle božie.
A jsúé ťy kniehy pílně mistry učenými opatřeny a nenie v nich blud nalezen, ač jsú
vyšly i skrze ženu. A zda-li buoh nemóž, což chce? Ano toho plno Písmo, že buoh
často mdlé a potupné vyvoluje, aby silné pohanil. A zdaJi i ženy neb1ývají proro.
kyně a ješto buoh skrze ně znamenítě činil veliké věci: Judit, Hester, Anna vdova,
ony Sibylly? Protož, ač i nenie duchu věřiti všelikému, však ne všech sprosťných,
neučených aneb žen zavrci jest' když takého co pravie, ale slušie zkusiti, od boha-li
to jde. Byt farao nebyl uvěřil Jozefovi, nebyl by se ohradil před drahými letmi. A
opět jiný farao, by byl Mojžiešovu viděď uvěřil, nebyl by tolik ranami Ejipt raněn.
A také byt nechtěl buoh, aby i ženám bylo někdy v takých viděních uvěřeno, ne.
bylo by v svatém čtení tak slavně položeno, že jsú ženy ony v božiem hrobu
anděly viděly a poslány s tiem k apoštolóm a ku Petrovi. Aby nebáli se zklamánie
kněhami této svaté ženy, znamenajte, kaké jsú před tiem ohrazeny!

Byla žena urozená, z pokolenie gotských králóv, daróv skrze to nehlédala, a
vždy bydlila bohobojně a po muži oddala se u veliké milosti v sluŽbu boha. A jakž
počala ta vidění jmievati, viecež viecež pokorna byla, bojieci se těžšieho súdu, čím
jie buoh viece daróv milosti své ukazuje, a |majíc zato,že takého nenie nic dóstojna
a byla by ráda v své pokoře tajno to jměla, coŽ tak bohem ukazováno. Ale buoh
chtěl, aby to popsala. on vie kterému úžitku aneb komu. Pak mistr Remundus,
mistr Písma Svatého a zákona predikatorového, zpořiedil ty kniehy zevení těch a
řekl o ní neb znal ji, tuto řeč všichnu až do prvé kapitoln řka:

,,Kto smie řéci, by taká duše byla v takých viděních oblúzena? odstup ta
drzost! Ale chválu vzdajme milosti božie, ješto tiem větší vidímy k sobě, čím to
zdá se nepodobněiie, by tolik |ie buoh všemohúcí nám hubeným ukazoval. Ó ve[ké
božie milosti, že nás tiem, co zjevoval této ženě, tak napomanul, táhna nás k tomu,
abychom hlédali milosti jeho, a my od něho dalece zaš|i, Že ač jedva kde ostalo
siemě křeséanské spravedlnosti! Ale co jiného řéci k tomu? Pro své vzvolené činí
to hospodin, aby se k němu nawátili. Divnéť jest, co se stalo skrze tu ženu! Svě.
domať mi jest toho plná pravda, kterýmť se je to duchem dálo. Ač hrubý lid u prvé
snad tomu i neuvěří, jemuž nenie svědoma té ženy svatost' ale za toť jmám, jakož
Písmo praví o vstání z mrtq;ich pána našeho, že ponenáhlu skrze mnohá ukázanie
vznikla viera, ješto obec hrubého srdce nemohla spolu všeho pochopiti, že snad
takéž v prodlení času mnohým to bude oznámeno, co buoh chtěl skrze tuto
ženu učiniti. Avšak velikáé jest všem příčina věřiti řečem té svaté ženy, že tolik
řěčí' tolik divóv neukazujinám viery jiné, jediné té, ješto ji nám ukázal Krisťtts,
ani jiného nového Krista, jedné toho, ješto trpěl a umřel pro ny' nic té pravdy
neujímají' ješto v Kristu, ani co viece přičínějí, jediné' že nás vystřiehají hněvu
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božieho, abychom v propast rozpači nevpaďi v těchto zlých posled''ích časiech.
I to příčina věřiti těm řečem, že jedna sprostná žena neučená vynesla je' ješto

by tolik iich neuměla vymysliti a takových, ani by špíleti chtěla, jsúc urozená a
daróv skrze to nehledajíc, a ješto nade vše jest, boha milujíc a pravdu a táhnúc i
jiné k tomu. A jsú ta viděnie jejie múdrými učen1ými opatřena' zda by by|a ze
mďoby hlavy neb z oklamánie ducha zlého. A ona to míle snesla u veliké pokoře.
A nalezeno ie, že všecka ta viděnie je|ie táhnú ne k zlému, ne k marnému, ale k řád-
nému všech polepšení a k chvále boží. A toho tiem hlédala' s prací svú i s svú po.
tupú dějíc poselstvie poďé božieho přikázanie k několiko papežóm' k biskupóm'
k ciesařovi, k králóm i k jiným. A ktož pílně znamená iejie všecky řeči' jimiž pravila
něco budúcieho, mnohého jest pravda vyšla. I stalo se jesti to z veliké božie milosti,
že ještě sých nezapomíná a nenetbá' ano svět tak dalece zašel od něho. Aby ti'
ktož mají děditi nebeské králevswo, ještě jměli napomenutie, aby vstali z hřiechóv
a k bohu se navrátili, iemuž čest a chvála věky věkóm. Amen...

Nemienímé tuto všech těch kněh psáti té svaté panie' ale toé vezmu' coé mi se
zdá potřebnějše. A také řád ten, kterýž mi se zdá, v kapitolách držeti budu' aby
snáze bylo na|ézti, o čem kto chce. I buduť najprvé to psáti, což doýče té panie
zvláště, avšak jest to i jiným potřebné znamenati ne v netbání.

I dioné poďvuhodné (mirabilia); hróza |trozenl, hrozby (terror) - 2 rnilosrdie mj|o-
srdenství, smilování _ 3 duch vítr _ 4 skalé ská|y; pochotné lahodné, příjemné; počesie po-
časí - 5 ašemi činy všemi způsoby;hlédó hlídá - 7 kostel církev - 8 Brigida (Brigitta) Brigita;
ntiboženstzlie zbožnost - l0-ll po tisíci letech ... r. 1391 _Lt den její položen poďe bully
kanonisační ustanoven svátek sv. Brigity na jeií úmrtní ďen 23. července (Marie Magdaleny
je 22. četvence), později přenesen na 8. října _ L2 jakti jako

L5 ké kéž, což; ostlětil se stal se svadm _ |8 opatřeny prozkoumány _ 2o potupný
zasluhujícl potupu-22 Sibyllg panenské kněŽky a věštkyně, delfská,kumská, tiblltská; sprostný
prostý _ 23 zazsrci zaur|tnouti - 24 se ohradil před drahými letmi zabezpečil se, opatřil se před
neurodnými |éty _ 27 čtmie evange|ium _ 28 zklamdnie oklamríní _ 29 ohrazeny zabezpečeny

30 gotský švédský _ 3| po nuži po smrti muŽové _ 32 viecež aiecež vÍc a víc - 35
Remundus v. str.733 pozn.35 _ 36 zcikona preďikatoroaého řádu kazatelského (dominikán-
ského); zpořiedil uspořádal, sepsa|; zetsmí zjeven1

40 nepodobnějie pravdě nepodobnější, nemožnější; hubený ubohý - 42 ač jedoa sotva -

44-45 szlědomať mi jest je mí známa - 45 hrubý lid prostý liď; u prué neiprvé, zpwu _ 47
ukdzanie důkazy (argumenta) - 48 obec hrubého srdce |idé necvičeného, neučeného, prostého
srdce - 5o přičina důvod - 5|'52jediné,jedné jenom _ 53 Přičinějí přidávají _ 54 propast roz-

2ačl propast zoďalství (barathrum desperationis)
55 jedna sprostná žena neučend prostá, nevzdělaná (una ignara mulier) _ 55.56 ješto

jich jichž' kterých _ 56 špileti žerry, šprýmy tropiti _ 58 jsú opatřena isou prozkoumána - 60
tdhnútlbrtou_ 65 nenetbti dbá; zašel vzdálil se

69 řád pořáďek _ 7| ne o netbání, pt|ně

ukazoval. Ó vefiké
táhna nás k tomu,

že ač jedva kde ostaló
Pro své vzvolené činí

skrze fu ženu! Svě.
Ač hrubý lid u prvé

ale za toť jmám, iakoz
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pochopiti, že snad
buoh chtěl skrze tuto
té svaté ženn že tolik
nám ukázal Kristus,

P|o ny, ďc té pravdy
uás vystřiehají hněvu
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KNÍŽKY o ŠAŠIECH

TŘETIE STRANA

Jest i o tom řieci také, co iest to' že onen šach jezď jinak a onen jinak' jakož
vídáte, kdý v šachy hraií. To máme tiem rozoměti, že k jednomu úmyslu táhnúc
všichni, k obecnému dobrému, poďé rozličných stavóv a úřadóv, každý má své
zvláštie činy. A že L<aždý šach po těch čtveroúhlých polích jezdí, napomíná, Že
ač onen jiné má své činy a onen jiné, proto žádný nemá z oněch čtyř vyjíti šlechet.
ností, točíš z rozšafné opatrnosti' z smiernosti hodujie, z síly statečné mysli a spra.
veďnosti. Protož drž se každý řádu svého! Býváť' že chtě někto neřádně nad to, než
iest, větší b1ýti' bude mení než to, co jest byl.

Jest také obyčej v šachové hře, že cos buď hovořie, své jako rozochvujíc a sqým
tušiec a těšiec je. A to miení, že slušie králóm, kniežatóm, pánóm svój lid ochviti
a těšiti dobrú řečí, pištci, trubači, bubenníky, hudci. Čtem, když lid boží israhelský
a lid pohanský leželi vojensky proti sobě, a když uslyšeli pohané, že se oni rozvese.
lili, velmi se lekli, řkúc: ,,I co jest to? Nebylié sú ani včera ani před dnem třetím ak
veseli!.. A v té úžesti obráti[ plece, poběhli a tito pobitie získali. A tak i o králi
Davidovi čtem, ješto jest byl muž podlé srdce božieho, Že měl zpěváky a bubenníky
na svém dvoře i jiné takové, ješto veselím rozochvovali mladé dvoru jeho; kakž koli
čtem, že jest v jediném boze měl svú náději' však jest i takoqých užíval věcí jako
daróv bďích. Neb když jednoho svého věrného chtieše vzieti k dvoru svému, chtě

iemu viery jeho dob4ým byďem a poctú odplatiti' vece královi: ,,Stáré sem já' jižé
mne pištci, bubenníci, zpěvácí králova dvora nerozochvie, ale jsem-lié před králem
nalezl milost, přijmi král miesto mne syna mého... lrj z té řeči starce toho věděti

iest, že i svatý kral David mělna svém dvoře taková dvořanóm sqfm utěšenie.
Pieškové hru šachovú počínají a všickni jednostajné trhnutie mají, Že u prvé,

doniž nepočnú bráti sobě' každý móž na třetie pole, ale potom jedno s jednoho na
druhé upřiemo; jedno, ač by který šach byl na kosu jemu, na úhel u pole jeho, na
pravú stranu neb na levú' tak móž každý šach vzieti. A dojde-li do konce dcky' též
bude právo mieti jako králová, po takých jezdě polích jakožto poslednie bylo, na
něž jest vyseď.

Pieškové lid obecný znamenávají; ti v čas pokoje mohú i na dalšie trhy, a
v svých meziech, ale počne-li se nepokoj, neb bylo-li by zmezivyjíti, tak jedno bliz
mají choditi ostražitě. Že pak piešek jedno vždy jde před se, ukazuje, že obecný
člověk jedno svú věc má před se iednati, ale jich vyšší mají pokoj jich ukládati. Neb'
jakož sem řekl, ktoŽ chce to neřádem pósobiti, ješto nenie jemu poručeno, nad to,
než jest, větší býti' b1ývá mení, než to, co jest byl. A že piešek tiem chodem, jakož
jde' nebéře šachóv jiných, jedno ač na kosu bude k jeho poli šach který, to ukazuje,
že i obecný takový člověk, když nepřietel bude jemu jako na kosu, s pravé neb s levé
strany' života neb sbožie jeho chtě zbaviti jeho, móž poďé toho práva, ješto ďe
latině: vim vi repellere licet, odraziti nepřietele a jieti jej při jistině. Neb tak řkú
ona latinská slova, že násilé násilím móž odehnati, avšak dorčeno jest ono právo:
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ď jinak a onen jinak, jakož
k jednomu úmyslu táhnúc
v a úřadóv, kcrždý má své
polích jezď, napomíná, že
z oněch čtyř vyjíti šlechet-
l síIy satečné mysli a spra-
i někto neřádně nad tq než

ivé jako rozochvujíc a svym
tm, pánóm svój lid ochviti
m' když lid boží israhelský
pohanq že se oni.o"o.,.-
a ani před dnem třetím tak
itie získďi. A tak i o králi
e měl zpěváky a bubenníkv
nladé dvoru jeho; kakž koíi
'akovych užíval věcí jako
rzieti k dvoru svému, chtě
královi: ,,Stáré sem já, iižť
g ale jsem-lié před králem
l té řeči stalce toho věděti
řanóm svým utěšenie.
luhnutie mají', že u prvé,

cum moderamine inculpate tutele' točíš, tak má moc mocí odehnána býti' ažby to
všakbylo uskrovněno,abynebyl viece učině, nežli by bylo pro svú obranu učiniti.
Protož když kto ďá někomu políček a on jeho jedno pro to zabie, již iest viece učinil
než k své obraně, nenie bez viny. To pak, že piešek, všecku dcku projda jako krá-
lovna jezditi bude, ukazuje, Že stateční i z obecného lidu přicházejí k dóstojenství.
Aj' David robotný byl člověk; došel toho, že dal jemu král svú dceru, až pak došel
i královswie. Takt i piešek' když všicku dcku projde, bude iako zet královi a po
královně právo jejie bude mieti.

Král v šachové hře prvním trhnutím móž vyjeti' jakož který šach vyjiežď,
jest-li, že nemá straže na se; avšak vyjede-li jako roch' dále nemá jeti' jedno na
třetie pole. Neb králóm, pánóm velikým neslušie dne jednoho mnoho uiezditi, neb
jezdie s velikú |ájí a ve mnoze isú někteří' ješto nemohú stačiti daleké jiezdy. By
daleko král nebo pán chtěl pojednú jeti, ztrhali by mnoho koní. Čtem o Jakubovi
paÚiarše' když bral se do svého kraje s velikú čeledí a mnoho stád, žena a bratr
jeho vyiel proti němu dávaje mu vítanie, řekl k bratru: ,,Jeď napřed! Jáé znenátrla
jíti musím; mámť dietky i rozličnú čeled i dobytek' ať by mi mďejšie nezhynulo...
A tak král šach, ač móŽ po prvém vytrhnutí na každú stranu okolo sebe' však jedno
na iedno pole a nic dríle. A svého nemá sstrčiti s miesta jeho, aby tu sám seděl. Takéť
i králi nemají svych jměnie bráti. A to, že král, kdý najprv vytrhne s miesta, pojme
královú s sebú, ukazuje, že|<amž chce muž, chce-li tomu' mážena s ďm jíti. Byvá
i to v šachové hře, že šach dadie krríli i pohnú jím a jako hanbu učinie jemu; a někdy
ztratí některého svého sám utiekaje, nebude-li dobře ohrazen svými. A pakli dadie
mat královi, ztracena jest hra. Pakli jemu všecky poberú, také jest hru ztratil.
Protož, králi, chovajte sqých' aby mohli s nimi kralovati a hledajte na nich toho, aé
by vás rádi ostřiehďi; a také obec chovaj a ostřiehaj krale svého! Neb i včelyt zhynú,
jakž nemají krále svého.

Královna neb králová vŽdy jedno jezdt na kosu, nejezď nikdy jako rytieř'
ale jako pop móž někdy u prvé vytrhnúti. Neb móž někdy králová neb paní pora-
diti užitečně, ale nemá choďti jako rytieř s déku' má se tíše mieti' neb stud a ti.
chost lépeť ženy ozdobuje nežli muŽský chod. To pak, že ierlnl královna vždy
jedno po bielých polích jezdta druhá po černých' ukazuje, že dvoje sú panie a oboje
dobré a ctné; jedněm jest tak míla ctnost čistot5 že ji vesele držie; druhým, ač nenie
od mysli míla čistota, ale stud ma|í k tomu' kdyby sluly nečistymi, držie čistotu.
obéé jest dobré a šlechetné, iediné střezte se všech takov.ých' leč mužóv, leč žen,

ieštoé zlé slovo mají, anebo ješto sú které skrze ně překlamovány! Stydte se obierati
s nestydlivými a suachujte se všecb nečistych!

Pop na kosu jezď na třetie pole a tak vždy jezď po polích jednostajných' ne.
měně jich. opatrnost znamenává jiezda po kose. A že na ďetie pole jezdí' zname-
nává, že ti kmetové, ješto k radě a k súdoqým nálezóm slušejí, trojieho se mají
držeti: jedno, aby pravému, kdež mohú čím, pomáhali, avšak ne proti právu' kdyŽ

ieho zajisto vědie práva; druhé, kdý radie komu, aby věrně radili; třetie, když súd
mají vydati, aby tak vY&t, jakož jest doveden. A toé jest, Žeé súdce nemá měniti
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n.álezu, by z jednakého dóvodu jinak jednomu a jinak druhému chtěl súd vynésti,
jakož pop po šachovnici jezdě nemění polí, ale vždy jedno jezdí po jednostajných.

Ryieř jezdtna třetie pole' s černého na bielé a z bielého na črné tak, že odpolu
na kosu a rovně odpolu. Neb tak se ta tři pole držie spolu, Že prostřeclnie jedno
jediné rohem dotýče toho, ješto jest takovéž jako ono, ale druhého jest dotklo srným
životem, ješto nenie takovéž. To,že na kosu iede rytieř, opatrnost na múdrý úklad
znamenává; a že jede rovně, to udatswie a sílu miení. A tak obé to spolu má ry.
tieř mieti, i udatsvie i opatrnost; opatrných a úkladných úmyslóv má udatstvím
a silú dotisknúti. Udatstvie bez múdrosti bláznivé zaklopocuje; a úkladové bez
dotisknutie mocí a silú, co přinesú? Ale múdrému udatnému i co ostojí? Aj' silná
věc nedvěd, chytralá liška, ručí zajiec, ryby u vodě, ptáci lécí vysoko, avšak vše to
uchodí úkladem člověk, snažnosti a síly přiěině k tomu.

I to jest do šachu rytieře znamenati' že donidž sedí na svém miestě, jedno na tři
pole móž odtud; a když před roch se hne, odtud bude na čtyři moci; a sede-li před
král, bude moci na šest polí; a bude-li prostřed dckn móž osmi polí ostřiehati.
Toé ukazuje, že rytieři statečnému přibývá udatstvie: donidž jest v pokoji, má jako
člověk péči na smrt, nehonosí se sqim udatstvem; ale vyjede.li ku pomoci královu
úředníku' rozochví se, udatnějí bude; pakli před král předstúpí, opět bude udatnějí;
a když bude prostřed pole, v pótkách rytieřských, tu se ovšem váží všeho, pomně, že
jest to stav ieho' teě Živ,leč mrtev učiní to, což naň slušie. Ale druzí v pokoji budú
velmi honosni a udatni řečí; bude se zdáti osmonoh sobě, nepomysle na to, by měl
umřieti; a kdyŽ potká jej' jehoŽ nemysli, neměv za to, by tak twdě potkalo jej,lekne
se' zapomene sebe bliz smrt uzře. Neb což kto prvé obmyslí, móž to potkati udat-
nějie; a což na koho v náhle spadne, viece iím pohne.

Roch jezď upřiemo, bliz neb daleko, na každú stranu' má-li cestu, ale nemuož
přes jiného; a tak doniž isú šachové každý na svém miestě, dotud roch ani král neb
králová nemohú nikam. Neb nebylo by třeba krále ani jeho úřerlníkóv, kdyby lidé byli
vsvýchřádechpoďé prvnie pravdylidempřirozené.Ačnemá jeti přes jinýsvójkámen
roch, to miení, že úřerlník králóv nemá i najmenšieho zahubiti svého, ač by chtěl
i nepřieteli královu uškoďti. A i z nepřátel nemá jedněch minúti odpustě jim, aby
druhé potřel, ale vše, co iest protivné pravdě v úřadu jeho, má hubiti. A že nejezď
roch na kosu, ale jedno upřiemo, ukazuje, že ti královi úředníci nemají lsti v svých
úřadech mieti, ale s zjevnú pravdú jíti mají a mají zevně byti k úřadóm sqým při-
voláni.

Slušie se i tomu podiviti, co jest to, že v šachy hravše sespú je v pytlík na-
posledy. To nám přivoď ku paměti, že se nám všem téŽ stane. Jsú zde na světě
králi' kniežata, páni, mlaď, staří, malí i velicí, si i oni, právě jako šachové po ša-
chovnici tozsázeni; oni v tomto duostoienswí a onen v tomto' aŽ najposléz smrt vše
sbéře jako v pytlík. Král' ješto zde s kněžnú neb s královú počestně sedhl neb
králová s králem, kdež jich miesto, s kým v pytlíku bude? I řkúé to najposléz
králóm' ještoé die Písmo, a ťu řeě i jiní všichni znamenajte, chce-liť ji kto obmysliti,
každého doqfče, kterak die Písmo: ,,A králi, nynie rozomějte, vezměte smysl
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všichni, ješto súdíte zemi! Služte v bázni hospodinu a s strachem se veselte!
,,Slyšte králi a rozomějte! Přichylte k pravdě uši svoji, ješto lid pod sebú imáte a
líbo i' vám, Že se trú okolo vás zástupi lidu. Dánať jest vám moc od boha najvyššie.
ho a onť skutky i myšlenie vaše súditi bude. Nebudete-li právě súdili, hrozněť se
vám v své moci ukáže. V těch, ktož sú nad jinými' najwrzší súd bude. Staneť se
s menšími milosrdie, ale mocn1ýmť nastanú mocné muky.Neskryjeé se ijeden bohu'
ani se čie velikosti buoh bojí. Neb jest on učinil velikého i malého, chudého i bo-
hatého... Protož každý se v svém stavu opatř! Viďme dobrotu i spraveďivost i moc
boží; vidíme, an, jakžto z pytlíka vynímaie šachy, sázie po šachovnici onoho tamto
a onoho tamto' onoho takto a onoho takto, a jedinéť je opět sbéře jako v pytlík.
Služmež iemu, dokudž čas máme, každý v svém stavu; nebo nevieme, v skuoře-li
v pyďíku budem, s tiem se rozlúčiec, co iest zde na světě, a to vezmúc s sebú,
což zde budem zas|ÍůI|i.

A tak jsú skonány kniežky o hře šachové s výkladem rozomu nravného.
Dajž to' Jezukriste králi,
abychom zde ak v šachy hráli'
a potom se do věčné radosti dostali. Amen.

Nadpis: strana část, odďl - 1 šaclz figurka šachová, kámen _ 2 tdhnúc směřujíce _ 4
zaldští zvláštní _ 5 čtyři šlechetnosti stěŽejď ctnosti: prudentia, temperantia, fortitudo'
iustitia, sofia (Plato) _ 6 stniernost hodujie vhodná, správná umírněnost _7 neřódně ptoti
řádu, neprávem_8 meni merši

9 cos buď něcoi rozochaujíc povzbuzuiíce' podněcujlce - l0 tušiec naději dodávajíce;
ochaiti povzbuďti . L| hudec hráč na smyčcový nástroi _ |2 lid pohanský Filištínští _ 14
ú.žesr uleknutí, strach; obrdtili plece da|i se na útěk (terga vertere\ pobitie vltězsM _ 16
rozochaouali rozechvívali - |9 dera věrnost _ 22 utěšenie potěšenl

23 piešeh' píšeÉ pěšec, sedlák; jednostajné trlarutie stejné tahy' stejně se iimi táhne (pro-
gressus unus)i u praé při prvním tabu _ 24 doniž ďokud _ 25 upřiemo přímo, vpřed (in ďrec.
tvrt); jedno toliko, ienom; na kosu, po kose šikmo' úhlopříčně (angularis processus) _ 26
dcĚa deska, šachovnice _28 aysedl doseď, dotáhl

3o bliz blÍzko - 32 jedno soti zsěc má před se jednarí jen své práce si má hleděti' svou práci
konati; pokoj uklddati zjednávati, zabezpečovati -33 nďódem (v' ?: neřddně) ne poďe řádu'
proti řádu; pósobiti činiti - 34 chodem postupem _ 37 sbožie majetek _ 38 aim . . , licet (Cicerc
Mil. 4) sílu je dovoleno odraziti silou; 2řl jistině s věcÍ, která skutek činl nepochybným
(s ,,corpus delicti..) _ 40 cum moderamine... s omczením na nutnou sebeobranu _ 4L uskrus.
něno omezeno., nebyl aiece učině aby více neučinil - 45 robotný poddaný (servus tuus)

49 toch věž _ 5| ldje množstv[, zástup; Oe mnoze v množstú, v družině - 5L-52 by
chtělkdyby chtěl _ 52 pojednú najednou * 54 dtitaje mu aitanie vítaje iej _ 55 mdlejšie slabší -

6| ohrazen svými obktopen, ochráněn, bezpečen - 63 choaajte opatrujte, hleďte si, pečujte;
hledajte žádejte _ 64 obec lid (commupitas, res publica)

66 rytieř jezďec, kůň _ 67 pop střelec _ 68 déka dýka - 72 od trtysli ze srdce, z předse-
vzetí (ex animo) -73 leč...leč at...at_74 zlé sloao špatnápověst;překlamoaóny podvedeny,
v posměch uvedeny

78 kmet starší obce, konšel, člen zemského soudu, soudce; s/zšfl příslušej1 _80 jeho

oědie práva věď, že je práv, v právu _ 80-81 súd . . . aby tak aydali' jakož jest dooeden aby tak
vydali, iakož je dokázán (secundum allegata sententiam diffinire) _ 82 z jednakého dóoodu
ze stejného, téhož důvodu, důkazu, dolíčení _ 83 jednostajná (pole) stejná, téŽe barvy

|na svém miestě, iedno na tři
čtyři moci; a sede-li před
móž osmi polí ostřiehati.

jest v pokoji, má jako
ku pomoci královu
opět bude udatnějí;

váží všeho, pomně, že
Ale druzí v pokoii budú
nepomysle na to, by měl
twdě potkalo iej,lekne

móž to potkati udat.

ná-li cestu, ale nemuož
dotud roch ani král neb
edníkóv, kdyby lidé byli
ieti přes jiný svój krímen

iti svého, ač by chtěl
ninúti odpustě jim, aby
náhubiti. Aženýezdí

i nemaií lsti v svýcb
i k úřadóm svým při-

še sespú je v pytlík na-
strne. Jsú zde na světě

jako šachové po ša-
aŽ najposléz smrt vše

počestně seďal neb
I řkúé to najposléz

ji kto obmysliti,
vezměte smysl

719



1 5

84 odpolu od polovice, dílem - 86 takooéž téŽe barvy - 86-87 (pole) jest dothlo n:ým
žiootem (pole jiného) po celé délce (proti: dotklo se rohemj- 87 mtiarj liuaa důmysl, úskok,
zchytralost, rozšďnost ustanovení, rozhodnutÍ _ 88 udatstvie udatnost - 89-90 úktadných
ťlmyslóa... dotishnúti vynutiti silou a mocí záměry prozíravě a důmyslně stanovené (nikoli
ve špatném smyslu) _ 90 zaklopocuje schvacuje, k pádu přivádí _ so-st úkladooé bez ilo-
tisknutie moci. . . sebelepší ustanovení, opatření bez moci výLonné nic nejsou p|atna _ 9| ostoj|
obstojí _ 92 chytrald zchytra|á, vychytralá; ručí rycÍtlý _ 93 uchodí přemůže, uhoní; úkladin
důmyslem, obmyslem

99 rozochai se povzbuď se - l00 atiží se odváŽí se - L}L staa povinnost stavu rytířského,
vojáka; druzí jln|-lo2 osmonoh osminohý- |o4 což obmysli,,"t ,"'mysli připravl, roz.
mysU si; potkati snésti, strpěti

L|6 sespú ses!4)ou - tl8 sd i oni ti i oni - L23 oezměte smysl chápejte _ |27 nebuilete-li
pr&:ě súdili nebudete-li spravedlivě souďti - 73L opatř se rozhlédni se - 134 a skuoře-li
brzo-li - L36 budem zaslúžili zas|oužíme - L37 rozom smys|; nrazlruj, mravoučný

sBoRNÍK MUSEJNÍ Z R.  1400
KNÍŽKY o  DEVIETI  sTAvIEcH LIDSKÝCH PoDoBNÝcH

K DEVIETI  KÓRÓM ANJELSKÝM

TATo ŘEČ o UČENÝCH

Druhý kór z té najvyššie jerarchie slovú Cherubín, točíž plnost věděnie. Aproto
mohú tak slúti, že snad z toho mají i milost k bohu, že majitu plnost věděnie a ro-
zumu, jakož snad oni první ten rozum svój neb jiné dary božie maií z toho, že tak
hormě milují boha. Jakož vídáme, že lnlozi z toho, eŽ velmi milují boha mievají
veliké rozumy a pravé, a ne mnoho se učivše, avšak se s Písmem sjednrívají; a druzi,
ieliž čtli Písmo a učili se, tepruv z toho počeli boha milovati. A tak ony prvé při-
podobnal sem k Serďínóm a ťyto druhé k Cherubínóm. Neb vláště skrze nríbožné
boží milovníky dal jest nám bóh rozum v Písmě svatém. Avšak ieště to řku ná-
božným a ješto chcete duchovní býtl'azato imáte' by již všemu rozuměli: Písmem
svatym nehrdajte! opatřete, sjednávají-liť se s ním úmyslové vaši. Pakli vám jtž
nenie třeba Písma, ale pro menšie iest. Vše, což jest psáno vdechnutím božím, uži-
tečné jest k naučení v pravém rozumu. Aj, svaty Pavel vzem v nebeské škole
naučenie, jíst jsa, že praqý má rozum, avšak přišed k jiným apoštolóm, ješto
zde na zemi brali od Krista naučenie, rozmluvil s nimi o tom' co je učil liď. Protož
vždyt řku: čím jest kto větší, čím výše táhne, tiem buď opatrněií; z vyšších
kóróv vypaďí črti mnohemé jsú chytřejše nežli- z nižších, a snad ti zvláště těch
hlédají podtrhnúti a zklamati i zavésti, ješto větší nesú podobnost těch kóróv
vyšších. A tak učení velmié se mají střieci pílně těch chytrych črtóv, ješto táhnú
učené chytře a rozumné liď, aby učenie své a rozumy a uměnie v lest a v chytrost
obrátili a u pýchu a v hrdost vstúpili a v závist jiným, když by jen sami chtěli viděni
byti' že isú učeni. A z tohoť byvá, jako jest bratr jeden podobensťvie toho položil
v knížkách sqfch jedněch, ješto jim řiekají orologium sapiencie, jako by uiaet v"
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škole mistróv mnohc

imieti, avšak pilnějie
aby dosáhljeho. Tot
ávistiqých chtělby
mieě střiebrný znarr
aby chválu tu onoml
jako tiem mieč vyra:
mistři nepíší rádi h
Kristus: ,,Budú-li t
nemistr Psali knihY;

Stoiíé lidé patel
aby ie lid{ 2nali x r

Třetí, aby skrze to
mohli. Pátí, aby po:
ďe svad Augustin:
lu|i, neb málo tě zné
tebe, bože, tiem vie
cestě méně osíďa vj
a tiem méně tbá vstl

I jestiť dobré a
níma, aby poznaje
Žalitáí:.,,Snad bych
přemietanie... A d
nebeské hvězdy u
1ímť to, ktož těmt
svatém' ale ne oni,
v hrdosti srdce rozr
nost, ani třetím' a
došli, toé jest věc l
neřádné úmysly ř
by zIé bylo učiti sr
v kázaní mohl smi
býti mistři,.. ješto

tiť váznú v rozličn
z nríbožných uměn
pravděaksvymbli
Ale bez milosti té j

stvie.

55

ó0

46 . výbor z české liteŤat



86-87 (pole) jest dotklo solm
i7 múdrý úklad dimys|, úskok,
z udatnost - 89-90 úkladných
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Ěíž plnost věděnie. Aproto
nají tu plnost věděnie a ro-
y božie maií z toho, že tak
ivelmi milují boha mievají

sjednávají; adruzi,
}vati. A ak ony prvé při-
Neb vláště skrze nábožné

Avšak ještě to řku ná-
všemu rozuměli: Písmem

vaši. Pakli vám jtž
vdechnutím b ožim,uží-
\rzem v nebeské škole

jiným apoštolóm, iešto
co je učillidi. Protož
opatrnějí; z vyšších

a snad ti zvláště těch
podobnost těch kóróv

črtóv, ješto táhnú
ievlestavchytrost

by jen sami chtěli viděni
toho položil

škole mistróv mnoho a mieč střiebrný mezi nimi; a každý z nich chtěl by ten mieč
jmieti, avšak pilněiie po tom stojí' aby jej jinému mohlz ruky vyraziti, neŽ po tom,
aby dosáhl jeho. Toť podobenswie z závisti učené kará, ješto každý z těch učených
závistiqých chtěl by sám dosieci chvály, že iest umělý a učený' A tu chválu onen
mieč střiebrný znamenává' ješto korždý chtěl by jemu, avšak každý i' pilnějí toho,
aby chválu tu onomu odveď, něčím ohyzdě jeho múdré pověděnie neb knihy jeho'
jako tiem mieč vyraze z ruky jeho, nežli by sám učinil co takového. A toé jest, že
mistří nepíší rádi knih takovýcl5 nechtiec, by je jiní něčím ohyzdili. Ale řekl je
Kristus: ,,Budú-li tí mlčeti, kamenie bude volati... A tak Brigita bába, Milič
nemistr psali knihy; aniť jest ten chtěl učený slúti' ješto jest psal knihy tyto.

PRoČ sE UČÍ LIDÉ

Stojíť lidé paterem úmyslem po učení: Jedni chtie skrze to věděni býti' točíš,
aby je lidé znali a ctili. Druzí, aby věděli' točiž z všetečstva, eŽ se chce věděti.
Třetí, aby skrze to bohatci byli, úřadóv velikých dosáhnúc. Čwrtí, aby jiné učiti
mohli. Pátí' aby poznajíc pravdu milovali ii a činili a zlého uměli se obinúti. Neb
ďe svaty Augustin: ,,Protoé tebe, hospoďne, nemiluji' ačť nemiluji, a málo tě mi-
luji, neb mrílo tě znám.,, Aj na však den to viďme, čím kto dalí jest pravého světla,
tebe, bože, tiem viece se tmú hřiechóv obalije. A čím u větší jest tmě, tiem na své
cestě méně osíďa vidí a proto tiem častějie pada. A to je najhoršie, nevie, by padl
a tiem méně tbá vsťáti, čím mní viece, by stál ještě.

I jestié dobré a hodné dobr;ým umělu a rozrrÍIrnu býti dvěma úmysloma posled.
níma, aby poznaje pravdu, miloval ji a činil; a druhé, aby jí také jiné učil. Dieé
žaltáI:,,Snad bych byl zahynul v své sprostnosti' kdyby wój zákon nebyl mé mysli
přemietanie... A die Daniel prorok: ,,Ktož učeni budú, budú se stkvieti jako
nebeské hvězdy u věčné věčnosti a ješto mnohé naučie spraveďnosti... I chvá.
límé to, ktož těma dvěma posledníma úmysloryra učí se a čtú také u Písmě
svatém, ale ne oniem prqým, aby věděni byli uěeni a slovútni, neb tené úmysl
v hrdosti srdce rozdýnrrí, ani druhým, aby jen věděli' neb to jest všetečnost a Ínar.
nost, ani třetím, aby skrze to bohati, ziskóv světských hledali, velikých úřadóv
došli, toť jest věc světská jako i jiné kupečswo a strach tu lakomstva. A pro také
neřádné úmysly řekl jest Kristus: ,,Neroďte aneb nechtějte mistři byti;.. ne,
by zIé bylo učiti se, aby uměl znáti pravdu a držeti se jie, aneb aby jsa mistrem
vkázani mohlsměle a svobodně učiti pravdě.Aleprotoť die Kristus: ,,Nechtějte
býti mistři,.. ješto sami pro svú čest, pro své světské zisky chtie slúti mistři, neb
tiť váznú v rozličná osíďa, ješto topie lidi v zatracenie. Ale ktožt z bohobojných'
zléboŽnýchuměnie a mistrovstvie dojde aztěch,ješto mají milost k bohu a k jeho
pravdě a k sqým bližním, ta milost přivede k užitku to jich uměnie neb mistrovstvíe.
Ale bez milosti té jenv chlúbu a v hrdost podnese srdce to uměnie anebo mistrov-
stvie.

jako by viděl ve
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L najv9ššie jerarchie (3s|ab.) nejvyšš| hierarchie andělská; poďe Dionysia (Pseudo) Areo.
pagity jsou tři hierarchie' nejvyšší Bůh' prostřední andělská' nejnižší lidská. Andělskou roz.
děluje ve tři hierarchie po třech kůrech, řádech, sborech andělských podle darů boŽícb
úkolů a hodností jim neivyšší hierarchí daných. Poďe andělských hierarchií a jejich uspo-
řádání děu i lidské hierarchie a jejich řády a hodnosti, ve tři stavy: duchovní, světské moci
a lidu obecného, jeŽ se jako andělské hierarchie zase dělí ve tři kůry' řádn poďe podob.
nosti k deúti kurům andělským - 2 milost láska - 4 hormě horoucně, horlivě; ež že - 5
sjedruiaají se shoduji se, jsou v souladu - 6 jeliž ažkdy\ teprw) tepw _ 7 připodobnal sem píi-
rovnal jsem; aldště zv|áště - 8 boži milooník milující Bohai rozum smysl, porozuměn|_ L0 ne-
hrdajte nepohrdeite; opatřete prozkoumejte - |2 ozem vzav _ 14 toznluoil rozmlouval - 17
podtrhnúti podraziti (nohy), ošiditi' napáliti _20 když by jen... jen aby_22 orologium
(Horologium) sapiencie orloi moudrosti _ 24 pilnějie pilněji' usilovněji _ 28 ohyzilě po.
tupiv, osočiv _ 31 Brigita v. zde str. 7|3; Milič Milíč z Kroměříže, slavný kazatel' jedeo
z předchůdců mistra Jana Husi a současnlk Štitného

33 chtie... uěděni býti chtějí, aby se o nich vědělo (ut sciantur) _34 ašeteěstzlo všeteč.
nost (cutiositas)_36 obinúti se lyhnouti, uvarovati se, ujíti -37 ačť jestliže -38 na ošah
detkažďý ďel;; dalí vzdálenější, dá|e-39 obalije oba\tje

44 sprostnost prostota _ 49 rozdýmti nadýmá _ 5L strach je suach _ 52 neroďte nechtěite
_ 56 odznú zůstávají vězeti _ 59 podnese vznese' pozdvibne

o zÁvIsTI ,  o  ToM HŘIECHU

Druhý úhlavní hřiech iest závist; a ta vždy se drží pýchy' neb pýcha jest mátě
závisti. A kto by záviděl, by pýchy té nejměl v srdci' že by jen sám chtěl nad jiné
chválu imieti? A také' kto je tohoto pyšného srdce' že by chtěl nad jiné chválu
imieti' uzří.li slovútnějšieho,vzávidi jemu; ani by chtěl rovně mieti' a tak i rovÍré-
mu áviď i menšiemu, nechtě' a také boje se' aby sám nepotuchl v své slovútnosti,
kdyby menší přišel k chvále. A pakli vidí ávistivé srdce, že v ničemž nemóž chvály
jmieti a tiem větším v sobě ohněm prahnúti bude. Vida čest a chválu spraveďivú'
odvodí ty závistivý; lécieť, zda by ten padl, komuž závidi. A tak, jakož Písmo die:
,Bábetskri ávistí přišla je smrt !a svět a ktož jsú s jeho strany, ti v tom jeho ná.
sledují... I jest ávist hřiech najďábelštější a nenie v něm iiedné lahody, jen mučí
vždy srdce toho, ktož závldi, že jakoŽ ďábel vždy své peklo s sebú nese' takéž
ávistivý v svém srdci vždy má svú muku s sebú. Neb poňavadž bóh dobrý
vŽdy svú dobrotu svym ukazuje, závistivý má z dobroty boŽie muku v svém
srdci. A kdyŽ muku má z božie dobroty, ó kaká jej potkí muka z upřiemé božie
spmveďnosti, kd)'ž hodnú muku své zlosti vezme! A zdali zÍejmá zlost nenie do
závistivého, an by i sám nechtěl ničemuž dobrému radějše, nežli by také iměl v tom
sobě rovni, aneb aby iiný jměl obapol dobrého toho?

A tak iest básnička o tom položena v jedněch školních knížkácl5 že jeden král
jměl dva člověky na svém dvoře a znal každého z nich v jeho zlosti. leden z těch
bylna sbožie velmi lakom a druhý byl velmi závistiqý. A král zavolaje před se obú
spolu' slíbi jima' což který bude prositi z nich, že to jemu dá a dvé to druhému.
Alakomý nebude chtieti napřed prositi, aby pak jměl to dvé, což onomu bude dríno;
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ýchn neb pýcha iest mátě
by jen sám chtěl nad jiné
by chtěl nad jiné chválu

rovně mieti, a tak i rovné-
lpotuchl v své slovútnostl
ževničemž nemóž chvály
čest a chválu spravedlivú'
lí. A ak, jakož Písmo ďe:
) strany' ti v tom jeho ná.
nijedné lahodn jen mučí
peklo s sebú nese, takéž
{eb poňavadž bóh dobrý
oty božie muku v svém
k{ muka z upřiemé božie
dali zřejmá zlost nenie do
e' nežli by také jměl v tom

bh knížkách, že jeden král
r jeho zlosti. Jeden z těch
! král zavolaje před se obú
mu dá a dvé to druhému.
lve,což onomu bude ďíno;

a závistivý; nechtě' by onen dvé to iměl' což by on prosilsobě' také nebude chtieti
za nic prositi. Až král' nasměje se jima, nebude chtieti bez toho býti' káže, aby ied.

es nokrát prosil za něco některý z nich. A závistivý uteče se prosbu, i bude krále pro-
siti, aby iemu král kazal jedno oko vylúpiti na to, aby pak tovařiši jeho obě vylúpili.
7-a ltc dobrého nechtěl prositi' aby té žalosti nejměl, kdý by to dvé iměl tovařiš
jeho.

L úhlalsní hlavní_ 4 oztizlidi začne záÁděti; rooně (2. pád podst. jm. roaně) rovného
stavem' důstojností _ 5 aby nepotuchl aby nebyl zastíněn, aby nepozbyl poněku d _ 8 léciet |lěi'
nástrahy činí _ 10 ijedné ali jedné, niŽádné _ L4 upřiemý přímí rovný - L6 radějše raději _

17 ror'ni (a. pád. podst. jm. rotně) tovttostii obapol dvojnásob
L8 bdsnička povídka, pohádka;7'esr položena je uvedena _ 19 zlost z1é, špatné vlastnosti

-22 to dvé dvojnásob (duplicatum) _ 24-25jednokrát jeďet*rát _ 25 uteče se prosbú (t.ke
králi) bude prositi

o PŘIPRAVENÍ sRDcE

o otev ření  s rdce  ta to  kap i to la

Druhé zpósobenie srdce jest otevříeti je, bohu naiprv a potom bližniemu a také
sobě. Tak bohu srdce máme otevřietí, aby se dalo projíti boží milosti a jeho daróm
a' jeho napomenutí spasiteďnému. A toé jest, iakož die žaltář: ,,Uslyšíte-li dnes
hlas ieho, neroďte sqfch srdec 7atvrzovati.(. A tak bližníÍn, aby šla k nim z něho
bratrskí milost a od nich aby vzalo slitovánie, když by v čem vidělo jich nepohodu.
A sobě sami tak máme svá srdce otevřieti jako knihn abychom čtli v svém svědomí.
Neb po těch knihách sqfch každý súzen bude. A bóh milostivý ostavil jest kaŽdému
ty knihy v srdci jeho' aby otevra srdce četl v těch knihách svědomie svého, a na-
lezl by v nich co nehodného sobě k tomu súdu, aby opravil a jinak napsal, do.
nidŽ má čas.

Ale sedm iest přiekaz, že nečtú lidé v těch knihách svědomie svého. K tomu
sedmeru iest někaké podobenstvie, ješto iest viděl svaý Jan v Apokalypsi knihy
zapečetěné pečetmi sedmi, pro něž nebyl, kto by v těch knihách mohl čísti.

Prvá přiekaza iest přieti se, by něco nebyl hřiect5 ješto hřiech iest. Ta přievada
jest prvú peěetí znamenána. Řkuť to v kakéms takéms podobensM. I viděl svaqý

Jan pod tú první pečetí, kdyŽ byla odjata, jako hlas hromu velrkého a kóň bielý; a
ten, iešto seděl na něm, na bielém koni' jměl lučiště. Toho neodmlúvaje, mieď-li co
jiného to vidění svatého Jana, řkué nénie, že ztéch, ješto přie se, by něco hřiech
nebyl, ješto hřiech iest a ta jich přievada brání iim' že nemohú volně čísti v knihách
svědomie svého, otewúc je sobě, bývají' když řkú kto iim' že zle činL, řkúc zlému
dobré, vypustie jako velikého hromu hlas skřek svój. A bielým koněm móžem ty
rozuměti, ješto drží stavy zřerílné svatosti, jelikož k uoku lidem světějšími se
mimo iiné ukazujíc; neb tací najviec vzprchají a najspíeš, kdý kto z něčeho' iešto
iest zlé, die jim něco. A skrze lučiště móžem ostrá jich slova rozuměti. A jístě' žeť
jest to tak bylo proti knězi Kunrátovi a knězi Miličovi' ješto sta u Praze byla ctnrío
věrná a statečná kazatele slova božieho, jeden Němcóm, druhý Čechóm; že mluvifi
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z toho' že v svatych stavích neposvátně bydlé' mnozí řečmi hrdými a uepradmi
jako hromem protiv nim bili a i ještě zle mluvie o nich ti, ješto zlému řkú, by zlé
nebylo, a pak jim dobrým řkú, že zle byďé. (Též ještě i těchto časóv zlí dobré tupie,

30 kacieři je pro pravdu nazývajic,jako se mistru Janovi, řečenému Hus, u Praze děje
i mnoh]ým jiným šlechetným mistróm pro jich věrné kázanie. Ale ty' věrný a spra.
veďivy súdce, oáplatíš každému poďé jeho zaslúženie.)

L zpósobenie připravení _ 5 nepohoda obtíž, nesnáz _ 6 knihy kniha, spis _ 9 -70 donidž
dokud

LL přiekaza překáŽka' závada_|2 Apokalypsis Zjeven7 sv. Jana.
|4 přiet.lada závada, překáŽka _ L5 u kakéms tak&ns v nějakém, jakémsi _ L7 neodmlú-

taje nepopkaje _ 18 nénie nyl1_22 staay zředlné saatosti stavy zjevné svatosti, řeholnici;
k uoku na pohled _ 23 mimo jiné naď jiné; ozprchají vyletí, vyřítí se - 25 Kunrdt Konrád
!7aldhauser; Milič Mnilč z Kroměříže (známl kazatelé, předchůdci mistra Jana Husi) -
_25-26 stabglactná,..kazatele (duál) byl i . . ._26-27 mlur:i l i  z tohomlruvi| iprotitomu_27
svaté staay duchovní, řeholníci; bydlé žij1' obcujÍ

sBoRNÍK oPATovICKÝ

ŽE I, RozDIEL VELIKÝ lnnr,zl PANNAMI A ŽENAMI

Veliký rozdiel praví svaý Pavelmezi těmi, ktož sú vdaly se neb zžent|ia mezi
těmi' ktož držie čistotu, řka: ,,Parrna ažeÍa nevdaná to myslí, co k bohu slušie, a
aby tělem i duchem svata byla; ale ktož sú v manželsťví, po tom stojie, co k světu
slušie, a aby žena muži líbila se neb muž ženě a jsú srdcem rozdvojeni, to jest
k onomu se táhnúc i k onomu... I raďé sv. Pavel při panenství ostati, že i ctné
iest, i jest v tom stavu snáze bohu slúžiti a byti modlitev pílnu, než pojmúc muže.
Avšak die také: ,,Pro nesdrženie vaše kažďá měj muže svého.(6 A svatý Augustin
ďe o světských panních' že hubenějšie sú, všem se strojiec, chtiec každému slíbiti
se, než ty ženy' ješto aspoň jen k tomu se strojie, aby sqým mužóm líbily se.

Chcem-fi právě tomu srozuměti, kudy to jde,že jest to vše právě řečeno, co
j' řekl i svaty Pavel i svat'ý Augustin o pannách, raďec k tomu i jako tríhnúc od
něho, ponúkajíc k manželstvu, a jakož čtem i viece toho neb k tomu podobného,
máme to mieti před očima, že i patery byvaií panny neb šestery:

Jedny' ješto chtiec bfii světsky vesely, nechtěly by za mlů, chtiec frej vésti,
ač i vtom snadpočestně'že by nechtěly se ovšem dopustiti hrubě šeredswie skutku
tělesného; jakoŽ jednú slyšalsem, ano německú piesničku odrhají, by jedna veselá
a čerstvie mladice řekla, že ktož by ií radil za mllž, nebyl by to přietel její. Neb bý-
vají mužie, ješto nepřejí s jinými veselu bfi; a to tak nemajíc muže' móž nalézti
někoho, proňž by byla vesela, s nímž by i listy utěšené psali sobě. Ó, jístě nechvá-
lírné ku panenswí úmysla toho; lepšeé jest manželstvo neŽ takové panenstvo.

Druhé bývaií panny tak hrdé mysli, že všecky proti sobě lacino vážie; v tej
hrdosti a pýše byla j'i svatá Kateřina; ale to j'potom k dobrému přišlo jí' když se
i' k bohu obrátila, panensťvie své zachovavši.
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Třetie sú helbrechtné neb freiovné panny, iimž mílo světským frejíeřóm
yaicnu býť a všem by se světskú marností slíbily rády,zda by někto ze všech pojal
kterú. Kdý sú tak k světu svú myslí velnuln dráže vážiec světskú marnost nď
boží milost, strojiec se světu se všeho srdce, móžé to slovo k nim se chýliti, iešto
j'řekl Jeremiáš virgines eorrrm skvalide, to iest řeěeno parmy jich ušprundalé.

Čtwté panny, jichž úmysla také nechválím,b;ývají,iešto neupřiem;ým úmyslem
pro ból5 aby se bohu v čistotě slíbiln chytie se stavrr duchovních panen' ale po.
krytsky a licoměrně' chtiec tělesnú tiem poďebu mieti aneb slíbiti se tiem někomu.
Řkuť však i to: ač by která světská byvši, chtěvši za mtsŽ vším úmyslem, byla freii
úmyslem helmbrechtným zšereděna v svém panenství, když by však v těle byla
celost panenská zachována, a pak když by mysl těch poškvrn byla hodným pokríním
vyčištěna, móžé panenskú korunu v nebesiech mieti. A též' kdyžé by která lico-
měrnice, ne pro bóh' byla chytila se stavu panen duchovních; ien úmysl nedobrý
v dobrý proměň a zachovaj panenstvie a budeš čest panenskú mieti.

Páté bývají PamY, a těch nehyzdím, ačé chtie izamtlž,když pokorně byďé' ne
frejovně, ale v bázni boží tíše v slušných obyčeiích' berúc na mysl to, což k hospo.
drířství slušie, až bóh i nahodí k manŽelsM, kohož ráčí. Takéť praví Písmo o iedné
takové panně' ješto j'řekla v svém zámutku na moďitvě:,,Ty vieš, hospodine, ne-
přiměšovďať sem se k těm, iešto hrají a ješto jdú s marností vókol, ale v tvé bázni
podlé ákona k manželstvu sem povolila.C. I dieé svaty Pavelakoq;im pannám:
,,Panna, pójde-li za mlaž, neshřeší... A některé nemají přívodu k tomu a těch pří.
čin' aby v panensM ostati mohly.

Šesté panny jsú, iimž matka božie protřela tu cesťu' aby v čistotě a chtiec líby
býti hospodinu pannami ostaly. Tie dóstojnosti a ctuosti svým svadm duchem hos-
porlin naučil tu dievku svatú' z niež se ráěil naroditi, abyvpanenství se jemu obě-
tovďa, aby čisý z čisté narodil se i počal čístě. Atiemzvlríštěukázaldóstojnost
stavu panenského' kdý se j' chtěl z panny naroditi. Tué iest dievku hospodin jako
na stolici panenské usaďl ctnosti a jako mistryni svatú stavu toho, aby i jiným byla
ku příkladu, ana j'prvnie zavázalase slibem k panenské ctnosti. I ďeé svatý Řehoř:
,,Svaté a nepoškwněné panenswie, kterú bych tě chválú rrznesl, neviem... I jest vše-
liká ta líba bohu, kteráž ostane proň v čistém panenství a v službě boží. A malá-li
to čest bude u věčném nebeském královsM v tom řádu státi' v kterémž sane krá-
lorma nebes, ješto j, prvnie v panenství slibem potvrzeným dala se bohu, pro niŽ
přivedeno bohu mnoho panen a jemu obětováno, ješto od nie příklad vzemše, také
daly se bohu v svém panensM? Tuť výde ta ÍečzŽa|táÍe, ješto ďe: ,,sto'í královna
na ieho pravici v rúše zlatohlavovém, oděna isúc v rozličné barvy. Budú králi panny
přivedeny po ď' bližnie jejie budú jemu obětovati... Aj, dóstojenstvie svaqÍchpanen,
že isú nazvány družicemi královny nebeské a bližními, ješto na ni zřiec také bohu
své panenstvie obětovaly a milostí k bohu jako zlatem a rozličn1ými šlechetnostmi
je ozdobily. Tyt budú z toho zvláštní čest mieti, Že stanú v řádu královny nebeské
v panenské cti, to sbožné město, ten nebeský }eruzalém ěiniec zvláštním veselím
utěšeno avzbtnejíc k boží chvále. Dóstojnoť jest cti a chvály v těle jsúc i přemoci

přišlo jí' když se
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žádost těla porušeného a vésti anděls\ý život. To svaty Jeronym za nebeský život
klade, ktož jsa v těle, bude žív ne poďé těla, žádosti jeho nepovole. I dieé svatý
Augustin: ,,Budúť něco velikého mieti mimo jiné, ješto v těle súc mají něco netě-
lesného... A praví kniha Apokalypsis, že panny iduza beránkem, kamžkoli on jde,
azpievaji rozkošnú pieseň jiežntžádný jiný zpievati nemóž, ani móž jí rozuměti, jen
ony samy' jimž ďána ta drahá koruna k iich cti věčné. Sbožný uzří iich takú
čest v nebeské radosti! Ale to ovšem zbožnější' ktož i sám bude v tom zástupu v té
drahé koruně panenské! I to j'toho panenského stavu chvála, ješto j'řekl Kristus:
,,Slovo boŽie, kdyŽ padne v dobrá srdce jako siemě v dobrú ro1í, jedna třidceti užitka
přinesú, druhá šedesát a třetie sto... Vmanželských dobrých srdcích třidceti užitka
móž přinésti slovo božie, ve vdovském šestdesát a v panenských sto. Neb každá
šlechetnost dražší jest s čistotu a osdobnější. A také i maléři chtiec krásný obraz
učiniti' položí iej najprv bielú barvu, že ta barva slušně béře na se jiné barvy.
A matka božie vždy jest čisté při sobě měla, v dětinných letech byla v chrámu se
pannami; potom s Jozefem byla s ěistým jinochem; a pak čistého jměla syna svého
a ten umieraje poručil ii čistému svatému }anu. A z toho j'viděti, Žektož zde v čis.
tém panenském stavu bude iie následovati, budeť ii v nebesiech s sebú ve cti mieti.

I zženili se oŽenili se _ 3 po tom stojie o to stojí, usilují _ 5 tdhnúc se směřuiíc - 6
býi modliteo pllnu dbáti moďiteb_7nesdrženienezdtŽenlivost_8 }ubetlějšieubožejšt' bldnějšÍ

L4 frej vésti baviti se, milostné pletky míti _ L5 ozlšem zcela, zplna; šeredstoie ohavnost -
|6 odrhaji zp|vajl (odrhovačku) _ L7 čerstoie buiná, Živá _ L9 listy utěšené milostná psaní

2L a 26 lacino, dráže adžiti má|o' vlce si ceniti
24 helbrechtné (hehnbrechtné) neb frejoané panny světácké, do světa, nevázané (poďe

zvrhlého selského synka Helbrechta, postalY básně Vernherovy z 2. pol. 13. sto|.); frejieř mí-
lovník, záletrúk _ 26 zlelnuly sl přilnuly - 28 zsirgines eorum (bib|e: eius, t, j. Sion) skoalide
panny jejich nečisté; ušprundalé špinavé, nečisté

29 neupřiemý neupřímný _ 30-3l pokrytsky a licoměrně pokry.tecky a na oko - 3| potřeba
zaopatření; slibiti se (komu) zaltbiti se - 33 zšereděna šerednou učiněna, poskvrněna

38 nehyzdbn nehanobÍm; bydlé žijl _ 39 obyčej způsob, mrav; brdti na mysl všímati ď'
učiti se - 40 nahodi poskytne, dá - 4L o zdmutku v zármutku _ 42 idú s marností oókol obíraií
se marností (in levitate ambulant) _ 44 pitvod navedení - 45 příěina podmínka, přlležitost

46 protřela cestu razilra cestu - 53 zsznesl povznesl, vy\'ýšil (efferam); ošeliký každý - 55
řdd pořaď' stav - 61 družice ďtlžka: bližnie družky (proximae) - 65 utěšený krásný; ozbúzejíc
powbuzujíc _ 69 Apohalypsis Zjeveri sv. Jana - 7L sbožný šťastný - 77 osdobný ozdobený
_78 slušně dobře - 79 dětinný détskÝ

BARLAAM A JOSAFAT
KTERAK NAcHoR DoLÍČIL JEDNoHo PRAvÉHo BoHA

a pohanské modly potupi l  dovodě, že mnozi l idé mají rozl ičné věci

za  bohy a  vš ichn i  b lúd ie .  S lyštež o  tom!

A když sem to tak řekl o svém bohu, jakož mi jest dal řéci o sobě _ kakž koli
iest nad to nade vše _ chcié již' ó králi' o lidech řéci' kteří jsú účastni pravdy
v svéi vieře a kteří blúdie. To všem ie věc známá, ktož čtú Písmo neb slýchaií:
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učiněna, poskvrněna
ruv; brdti na mysl všímati ď,
42 jilú s mamostí oókol obkají
í&na podmínka, přlležitost
(efferam); ošeliký každý _ 55
- 65 utěšený krásný; ozbúzejíc
Ntný- 77 osdobný ozdobený

|RAvÉHo BoHA
dé maií roz l ičné věc i
i  o  tom!

ilřéci osobě _ kakž koli
' kteří jsú účastni pravdy
lčnl Písmo neb slýchají:

l 0

t 5

Trój lid jest na světě' iešto oni jinak a oni jinak a oni jinak věřie o bohu: jedni jsú
pohani obecní, &uzi židé a třetí křesťané.

Pohané ctie mnoho bohóv, zlých i dobrých, slúžiece jim. o těch chci najprv
řeč podjieti. A ti jsú troji dávným počátkem: Kaldei, Řekové a Ejipští. Tié jsú

iiným národuom cesta' kdežť koli slúžie viece bohóm než jednomu. Znamenajtež
mú řeč a uzřete' pravdu-lié jsú nalezli či blud! Kalde|ští' zdali isú nezblúďli, ctiec
elementy tú poctí, ješto na samého boha slušie, stvořeď služiec miesto swořitele?
A těm sqým bohóm činili obrazy, některé nazvavše obraz nebes, některé země,
ohně, moře, povětřie, slunce, měsiece i jiných hvězd. Tutoé elementy miením
i nebeská tě|a.,žet nejsú z jiných spoiena elementóv; ale jest kterakás věc páta kromě
čtyř našich elementóv. A tak ty bohy zčinivše sobě, chovajíc jich v chrámiech,
střehúc jich' služili jim,za bohy jměli' ano to jest věc dóstojnějšie' ješto to čiď, než
to, ješto učiněno, aneb to' ješto chová, než chované. Protož blúdilié sú ti i blúdie,
ktožé ty slúpy a obrazy majiza boh5 ješto sú je lidé s\ďma rukama učinili.

Nechajíc pak té hrubosti, by to bohové byli obrazi a slúpi bohóm ke cti učině.
ní: mohú-lié elementi bohové býtt , těchto ětyř našich elementóv, rná-lié se jim
moďenobýtiaklaněno?Elementovépoddáni isúporušeďa nemají smysla a lozrrmu;
a protiven jest ieden druhému, jakož vidíme oheň a vodu,zemia povětřie. Kací sú to
bohové měniec se, hubiec se? Ale isúť swořeuie božie, ješto svú mocí neporušný
z ničehož stvořil a divnú pořiedí svú múdrostí v svéj dobrotě k užitku lidem' a jakž
chce, tak mění vše a tak vším hýbe; i člověku poddal je jesu viďme, ano zemí hýbí
lidé' oří ji' kopají' žhú, po svéj vuoli ji vedú; i voda jest k užitku lidem učiněna a
poddána smyslu člověčiemu, aby jí veď k svéi potřebě. Též o povětří; nenieé bóh'
ale od boha iest učiněno k lidskéj potřebě. Temný by to bóh byl, nemaje světla! Ale
že iiné světlo osvietí pověďie, iakož ie slunce nebo měsiec osvěcuje neb člověk'
sqirn smyslem oheň zažeha. TéŽ řku o ohni, že bóh nenie, ale iest učiněn ku potře-
bě lídem, aby jím pekli a vařili, žhli, zhřievali a ve tmě svietili sobě. A tak lidé nosie
oheň s miesta na miesto a pohašují jei protivným iemu. A kto by směl bohu činiti co
protivenswie a hubiti boha; čili by bóh svého nepomstil protivenswie? A tak iest
zřemo, že nejsú bohové tito čtyří elementi, ale jsú božie stvořenie k užitku lidem.

Aniť bóh iest nebe, ješto jest párá věc; ač ne tak hrubá, avšak jest tělo, tlustost,
ďúhost i širokost maje, a miesto jest sebú zaměstnalo, neb má sebe strany a nikdiež
všecko spolu nenie _ většie miesto viece má jeho a menšie méně; a toho nenie do
boha. A vidímn ono se vždy tak točí vókol, iakož iest zpósobce všeho' bóh
pravý' zpósobil jemu, aby každý kruh nebeských ponebí svój běh držal. A tak
nebe jest udělánie a stvořenie božie, ale ne bóh; neb se iest ne samo učinilo ani iest
samo sebú, ale bóh je jest swořila učinil a zatočil iím po svéj vuo[, aby svým během
činilg 161. a zimu, noc a den i jiné časy.

Anié jest bóh měsiec neb slunce neb jíné hvězdn aěť se lesknú. Neb menšíeť

iest to kůdé rcž nebe jeho, v němž běŽ1; a nebe v sobě drží slunce a měí je vókol.
A táž iest o jiných hvězdách neb o měsieci. A ač jim jest dal bóh najvětší moc ve.
liku' však to vše, což se děje' bóh iest zpósobil i pósobí' aě i skrze ty věci.

L---
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A iakož by nemúdré bylo, kto by morllil se, do mlýna přijda, k kolu neb vodě,
ješto kolem točí, neb žrnovu, iešto mele, aby semleno měl své obilé' a neprosil
mlynáře za to, že on to tak zpořiedil a tak mlýn pustil' že po jeho vuoli to tak běží
a dokudž chce, takéžé jest nemúdré těm věcem moďiti se, skrze něž buoh činí, coŽ

50 chce' dokudž chce. Protož jedinému Pánu moďiti se máme a jemu služiti samému,
jei za bóh majíc, ale ne těch věcí, ješto je on swořil a zpósobil, skrze něŽ nrím čiď
pohodu naši, a jei máme chváliti v činech jeho a v tak divném zpósobu.

Nadpis: dolíčil dokáza|; dollodě dokazuje; blúdie žijt v bludu _ L kakž Éoli jakkoli, ač.
koliv_ 6-7 chci... řeč podjieti chci promluviti - 7 ddaným počtitkem odeďávlai Kaldei
Chaldejští; Ejipští Egyptané - l0 elementy živ1y3 poctí (k poěest) poctou _ IL obrazy sochy -

12 poaětřie vzduch - L4 zčiniuše učinivše _ L7 slúpy sloupy, sochy
L8 hrubost hrubé nazírání _ 20 poddáni jsú porušení podléhaií zkáze., smysl rozum, chá.

pánl - 2L protiz:ný protivící se' protichůdný - 22 hubiec se hynoucl, když hynou; neporušný
neporušitelný - 23 dioný poďvuhodný; pořiedi řldl _25 žhú páli: ji aedú zacházeií s ď_
29 zažehazapáLe_33 zřemo zřeimo

34 tělo těleso- 34-35 tlustost, dlúhost i širohost tloušéka, délka' šířka _35 zaměstnalo
zabralo; strany části; nikdiež nikdež -36-37 nenie do boha neli u Boha, nemá Bůh-37
zpósobce původce, stvořitel _ 38 nebeskd ponebi sf'éry

43 měi je z.lókol táhne, vleče (rapit) _ 48 zpořiedil uspořádal * 52 pohoda pohodlí

Poznámky ed iční

Tomáš ze  ŠtÍtného

Soupis staršl literatury o Štítném ie ve Vlčkových Děiinách české literatury I' 1897l'
str. ól-64, při hesle,,Štítn3i.. v oSN (od V. Laciny), v Gebauerově spise o životě a
spisích T. ze Štítného, Praha 1923; novější literaturu uváď v litografovaných přednáškách
o staročeské literatuře E. Smetánka' J. Jakubec v Děiinách české literatury I,224-252
a Fr. Ryšánek v hesle ,,Štítný.. v oSNND.

Jotace v ukázce ze sbornlkuVyšehradského zachovávána a upravovánavšude v dlou-
hých slabikách a v krátkých po sykavkách a po ř. V ostatnlch ukázkách je iotace zachová-
vána jen v dlouhých slabikách.

Sbo r n í k  V yšeh r ad s  k ý

Ukázky otištěny ze sborníku t. zv. Vyšehradkého NUK xvII F 9, fol. la; 13a-b;
ó8b-69b. Předmluvu otiskl J. Menšík, Počátky stč. mystiky (Památky 5), Praha 1948' str.
57; další ukázky dosud netištěny'

-  P ředmluva

3 slúl] Íluh; opraoeno tečkou pod h - 6 neporozuměl] neprorozumyel

2 Augustina o bojoacini hřiechózl De conflictu vitiorum et virtutum liber unus (připiso-
váno Aureliu Augustinovi), PL40, l091n_ 3 Dazlid, O sedmi duchoanieho staau astupních
David de Augusta, De septem processibus religiosi statu (název traktátu v jednom z nei.
starších vydání z r. 1596); nové vydání: Fr. David ab Augusta o. F. M.' De exterioris
et interioris hominis compositione secundum triplicem statum incipientium, proficientium
et perfectorum libri tres. Ad ClarasAquas (Quaraccli) l899,III, str. 6ln-7 Mat.7,8; Luk. I I,lO
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ma přijda,k kolu neb vodě,
r měl své obilé, a neprosil
že po jeho vuoli to tak běží
se, skrze něž buoh čiď, což
ime a jemu stužiti samému,
pósobil, skrze něž úm činí
.vném zpósobu.

udu - 1 kahž koti jakkoli, ač.
t počtitkem odeďávna; Kaldeí
r) poaou - lL obrazy sochy _
sochy
,.hailzkáae; 

smysl rozwn, clná-
lt15t.\aÉ hynou; neporušný
páll; ji uedú zacháze|1 s nl-

i delka, šířka _35 zatněstnalo
lenl u Boha, nemá Bůh _ 37
I
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-  O  svě t ském mi l ování

Nadpis: o světském milování a milování byďa nebeského] o fwiet|kem my rkp

3L-33 prorok i saatý Paoel Iz. 64,4; L Kor. 2,9 _ 34-35 Ž, 72,25 _36-37 Ž. |6,|5 -
3748 Ž. 4L'3 _ 38-39 Ž. LL9,5 _ 39-40 Filip. 1,23

-  Sm ie rnos t

Liuf zayrasura'nadepsdnonl,bylo asiuyradooónov_ 9 jest] geftdoakrdt,druhé zrušeto
tečhami a přeškrtnutím

4-5 I Kor. 10,31

Knížky šestery

otištěno poďe rkpu NUK xvII A 6, fol. 83a-89a. Je to qiňatek z kďžky Kak se
zdeiší stavové lidšť připodobávají k andělským kuoróm. S některými vynechávkami otiskl
Fr. Palacký ČČlt tz, 1838, 8.14 (Z naučení pánům). Celý rukopis vydal v přepise K. J.
Erben, Tomáše ze Štítného Knížky šestery o obecných věcech křeséanských, Praha 1852
(Erl), kde je naše ukázka na str. 150.162.

Nadpis d'oplněn a textu; na honci sloupce 83a1 pro něj prdzdné misto; pánóm] čeroeně
a zdhlaoí _ 1 jerarchú] gerarchij, jerarchii Erb _ 2 súd vydáme Ryš] fuud wydame, súd vi-
dÁmeErb_ 10ciesař] czye|atzy,konc.yškrtnuto;ciesaři.Eró(,,kevšemusvětu,.,žrídrj..ciesař
Ryš) - 36 rozuměti] nadepsáno nad nema _ 49 luňákem] lunakem - 71 proti rkp) ptoiv Erb

83 správní rĚp] spravedlní Erb _ 90 bliz] blyz (positia)'b|1ž Erb
95 rolí] rolý (s oznašenoudéIkou)' to|tErb - 100 s čeho Eró] fczyeho (: sčieho)- 112

s spravedlnými] fpraweďnymy, s spraveďivými Erb _ |36 někdy s hřiechem rĚp] někdy
nemd Erb (sroa.Vóvrůo 94b2: někďy s hřiechem) - 154 berčím] berczym, bercÍm Erb - L55
strach mě rÉp] strach mně .Eró - 161 žedí] zzedy' zžedl Erb _ 168 berčí] berczy' berci
Erb _ 2o8 hrabiné] hrabyne, hrabině Erb_226 rádi-li jste] radyly gfte, rádi byste Erb _235
odúmrlech] odvmrlech, odúmrtech Erb' Pal _ 239 viec] wecz' věč Erb (chybně) - 24L oď-
úmrli] odumrly' odúmrti Erb _ 25L chtie] chtye' chtiec.Erá,. za tú] zatuu' za tiem Erb - 290
minsmajsustvie] myns mayftrftwye, mincmaistrswie Erb _3oo podobně k tomu] ač ne qýmiž
slory, ale ten jest rozum Vdarůzl 94a

69 ktož zlým odpúštie... z (Pseudo)Seneky' Martin, De moribus v (PL 72' 31): Bonis
nocet, qui malis parcit _73-74 z českého Barlaama (rkp NUK xvII B 6, fol. 23la1, Šim-
kovo vyd. str. 153-154): Máš štít dobďch b}'ti k jich obraně, a z|ých klaďvo, aby je
zetřel (v PL73' 588 neď) - 82 (Pseudo)Seneka, Martin, De moribus v (PL72,31): qui
paupeftatem timet, timendus est - 2l4 Tomáš Akvinský; De regimine Judaeorum ad ducis-
sam Brabantiae, Pař. vyd. sv. 19, opusc. 21, str. 620 _ 300-3ló Augustin' De civitate Dei
Y, c.24 (PL 41, 170)

Knlžky o smrt i  mládence bujného

otištěn začltek samostatného příběhu z rkpu Mus. III B 10' str. 337b-341b (K);
dosud nevydáno. Varianty uvedeny poďe rkpu NUK XVII A 6' fol. 149b-151a (A _ z r.
1376); odkud otiskl v přepise K. J. Erben' KníŽky šestery, stÍ.2lI-28L.

obě vzdělání isou v podstatě shodná, jen úvod Štítného v l je rozšířen. Dále přidány
samostatné výklady o pomoci duším v očistci a útěše přátel umírajícího (v K nejsou). Textu
l se vÍce blíží i výpisek bratrský z příběhu umírajícího mládence.

4 držemnějšie K] drŽimnějše l' držiměišé Erb _6 tesknost K] mrzkost 4_26 buja|
K] byl vzácen světu v světském tovařišství A _ 2l v smilném... mohlo býti K) chybí v A -

české literatury r, l897r,
spise O Životě a

přednáškách
&ské literatury I, 224-252

upravována všude v dlou-
je jotace zacbová-

F 9, fol.
5), Praha

la; l3a-b;
1948, str.

t rakúfuvjednomznei-
rO. F. M., De exterioris

liber unus (připiso.
staau astupnich

proficienti 'm
7Mat.7,8; Luk. I l,lO
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29přeukrutné{přetěŽké A_3o-3L z břichavyšel,nezhynulí(] senaroďlzbřicha A_3L
byl inhed í{] byl. A _32 v kakémť jest K] v takém A - 33 ješto... bylo K] ještě j' přivyklo jen
rozkoši l - 34 přebřidká K] velmě břidká A; bohat I{] má libé štěstie tohoto světa l - 35 ne.
imaje v sboŽí nedostatku l) není zl K _ 35-36 Ó, kterak. . . umřieti K] Ó, kak uych se byl tomu
málo nadál, bych byl měl umřieti tak brzo A _ 37 jako l{] právě jako A _ 38 v okovách K]
v železných okovách A; mé K] mě s sebú, právě A-39 chtě se... nenie kam K] žádaie
se obinúti smrti a nenie' bych ušel l _ 40 nevizi K] nikdieŽ neizi A; by kto byl by...
utěšiti .r<] by mě kto mobl tiem utěšiti A - 4L Pevně i' l] Pevně K _ 4L nelze minúti
tomu .ř(] nemóž se to nikakéž proměniti l; umřieti muši .ř{ mi jest umřieti A - 42
voláé .K] ana volá jako radujíc se a Á,' Ani tvá mladost, ani tvé sboŽie K] ani sboŽie ani
kte4ý dómys| A _ 43 kteří tovďišie K] kteřt známí aneb věrní tovařišie Ai z mé ruky K]
z mú rukú z{ - 43-44 Konec jest... jest čas I(] Konecť jest přišel, přišelť jest kolec A (a lat,
předloze Ezech.7'6,'Aoěrněji'Kpřibird časzverše 7 Ryš)-A|nebýtié jest na světě déleK] usta.
novenéé jest mosíť b1ýti naplněno A _ 44-45 kterak skóro musím s tohoto K] i muši umřieti?
NikakéŽ jest tomu minúti nelze? Tak skóro moši z tohoto A - 45-46 eŽ nepohovieš. . . boha
ďe věku K] Ba pohověj boha ďe' pohověj mé mladosti' pohověj věku z4' - 47 vzchopuj mne
1(l mne vchopuj tak z nedojiepie I

48-50Akd}rž... Émój brachuK]Akdýtouslyšetovařišjeho,jedenzmúdřeiších,vecě
kněmu: Émilý brachu A_5o-5l Kdfrť sem... se nám obrátiti Klchybízl A _ 54.55
Nicť jie staqÍmrzeknenie,I{] Nenie ií mrzek starýzí - 55 aniť se slituje nad mladýmK] anad
mladým se také neslituie l - 56 potře, nežli K] potře ďéve, než dojdú starosti, neŽli A _ 57
o tě se nesměla pokusiti K] nesměla se pokusiti o hliněný přiebytek wé duše A - 59-60
cos zlého... jest pravé K] coŽs zlé činil a cos obmeška|A _ 6o hospoďn K] buohl - ó0-65
na skonání... své mladcisti K] na skonání beze lsti želeti zlého a žádatt milosti jeho
ještěť bude dobře. Toť jsú ved nemúdřÍ, ješto byvše žlviz|e po vše své dni i Želejí' Že jim
jest nebýti na žívu, aby vždy zle mohli činiti; ale že jsú zle Žívi byli' toho neželeiÍ.
A protož ty neŽelej, eŽ máš umřieti' ale želej, ež s' se nepřipravil k smrti' byv po vše rlni
své mladosti a své síly žív v netbavě spasenie svého l

66 brachu K] přieteli A _ 67 přetěžká smrt K] smrt l; Takť í<] Ai' tak l - 69 činím
K] čině A _ 69-70 když ii... nemilostívě, pro velikú K] iiŽ držl jastřáb paznehty sqimi
nemilostívě ji trhaje jest pro velikú l _ 70 |est bez K] jako bez A _ 71 na mysli mieti, jedno
K] mysliti iediné l -72 vydře| kudy z rukú smrti K] mohl kudy vyďieti od nemilostivé
smrti l; a obakž jest nelze K] jehož však nemohu l; přehořká K] hořká A _ 74 ne tak iest
/(] nebude l; že hřešil K] hřiechóv l; toho, že má umřeti K) že j, iemu umřieti A _75
obrácením k bohu a sqým pokántm { svým polepšeďm A; vába| I(] sem váha| A _76 Ó,
kterak mě to oblevenie obmeškalo K] Ó, přieliš ďúhé prodlévanie obraceďm k bohu, kaks
mě obmeškalo A_77-78 a lsem z těch... Ustal K] a slunce rozumu a spraveďnosti mně jest
nevzešlo A _ 78-79 choďv... cestú boží K] a choďl sem po nesnadných cěstách a nevěděl
sem cěsty božie A - 79-80 co-li přinesla... to minulo K] a co-li j'mi chlúba sbožie při.
nesla? Vše j'to minulo l - 80-81 jde po vodě K] přeide přes vodu l

83 činóv I{] skutkóv' ale zhynul sem v své z|osti A; lútová l] lítostivá K, chybně -
84 takéž K] a protož A _ 85 smútilo se K] proto j' se smútilo A _ 86-87 mějiech před sebú
léta, abych .K] a imějiech (imě iich E'rá) před sebú let něco, a abych A - 87 uměl I{ mohl l
_88 toho neobmýšlelK] neobmýšlal'eŽ l;lrterak jest.I{] jesttakl_88.90pustivsvú Žádost...
aneb jako kóň .[<] pustiv |ako lodí na moři, aby, kamž ii vietr povede, tam šla, aneb iako
kuoň l _ 90 chce K] ráčí A _ 9| a jiŽ... z nedoiiepie K] a jiŽ jakoŽ rybu popadují na
uďci aneb ptáka osíďem, tak sem popadem, tak z nedoiiepie l - 91 ptak l] tak K _ 92
nelze jeho odvolati { ižádnýčlověk nemóž jeho odvolati l - 93-94 nemohl. . . hoře K] nemohl
dobyti a utěžeti zisku duchovnieho sbožie, jež nerovně vycházie svú drahotú nad sbožie
světské. É, hoře A_ 94 neboŽtÍku Í{ nebožci A _ 95 co jeho minulo K] co j'minulo l;
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É' že sem se kdy obmeškl
tjk opozďl? A3 Proě K.

v mamé Íeči A _ 96-97
a neučil sem se umřieti
a ieště iste rúaď' ieště r

má mladost vždy i' nená

sem iiž paď v osíďo .r{ -

A_lo3-lo4nežli... dan

8-9 KatúnDisicba:
eaudia vitae Q, verš přl
j,,o,y-u týká se spisu ('

wd. A. PaterarO sv' Jer(
ť.*. o'zs _ 28-29 Ž, L\

7,6-7 - 58 Zdali"'..Prot
takéž md řeč... mqt oct

Sborník Vávrův

-  P ř edm luva

otištěno ze sborní}
no. Předmluvu poďe N

Nadpis: Místo PÍt

zabsóno: Tuto se počíl
(s omylemzl přijmeni) .

(BuiL. 175): mnozí hla

isat (vrt 279, 16)z d
-23 s obú l] s fobu l
_ 29 dobří] dobrze I/,

V (a. Erb 2,25: nemtlu
52 sstáti Ryš] ftat

dobří /] není oeV -1

ch opraoootino anezře

L přikázal mi...
Ž.77,5-6 _ 35 p ismo

vaNum. 22r28;LKot
ohlas je u Štít. v před

tenet ecclesiar quae I

Decretal. Gregor' IX
LKot.L4,30-79 haž
ad Deum, c. 1 (PL 4{
Íz. l,9 _ 101-102 ̂ I
(PL 33, 585)

_ Pohřeb,  kterak:

Otištěno rovněŽ
Knížky šestery iako
podle NUK XVII A



lK] se naroďl z břicha Á _ 3I
!...bvlo r<J ještě j' přivyklo jen
| štěstie tohoto světa l _ 3s ,,".
lÉiIq Ó,kak bych se byl tomu
[vě iako A - 38 v okovách J{]
lě-se... nenie kam .I{ Žádaie
lŽ nevizi l; by kto byl by...
!Pevně K _ 4l nelzě minúti
IK] mi jest umřieti A _ 42
|wé sbožie K] ani sbožie ani
lnj tovařišie A; z mé ruky.K]
bl' přišelť jest konec A (ó ht.
!ýtiť iest na světě déle Kjusta-
p s tohoto K] i muši umřieti?
|45.a6 ež nepohovieš... boha
pi věkul - 47 vzchopuj mne
i.
I

iehq ieden z múďejších' vecě
Prátiti K] chybta A _ 54.55
! slituie nad mladým K] a nad
pdojdú starosti'nežli A_ 57
|iebytek tvé duše A _ 59-60
pospoďn K] buohl _ 60-65
izlého a žádati milosti ieho
pvšesvé dni i želejí, že iim
ile žívi byli, toho neŽelejÍ.
;vil k smrti, bW po vše dni
I

btt r] ai, tak l _ 69 činím
ftá jastřáb paznehty svr.imi
Á-7lna mysli mieti, jedno
pdy vyďieti od nemilostivé
lKJ hořká A _ 74 ne tak iest
lJ že j' jemu umřieti A _ 75
p! KJ sem váha| A _ 76 Ó,
ile obracenim k bohu, kaks
Bu a spraveďnosti mně iest
hnadných cěstách a nevěděl
n-li j'mi chlúba sbožie při-
dul
rá l] lítostivá K, chybně -
l - 8ó.87 měiiech před sebú
fchA _87 uměl K] mohl l
í - 88-90 pustiv svú žádost...
povede, tam šla, aneb iako
iiž jakož rybu popaduií na
á-9 l  pták A]tak K_ 92
lnemohl... hoře K] nemohl
ic svu drahotú nad sbožie
ninulo Kl co j'minulo l;

É, že sem se kdy obmeškal a opozďl K] É, mój bože, i proč sem se obmeškal? Proč jsem se
tak opozdil? A; Ptoč K] i čemu A - 96 a zttáťtl v marnosti své dni K) ztrávi| své dni
v marné řeči A _ 96-97 srdce... umřieti K] srdce mého, ež sem byl snažen u marnosti
a neučil sem se umřieti A _ 98 É, ktoŽ K] É, W všichni, ješto l; biedu... čas K] biedu
a ještě jste mlaď' ještě máte čas A - L0L.l02 neužitečně... v osíďo K] neužitečně. Bujná
má mladost vžďy ť nenáviděla tresktánie pravdy, nechtěla sposlúchati dobré rady. Ai, kakť
sem již paď v osíďo A - L02-Io3 lépe mi by bylo, bych K] lépe by mi se bylo stalo, bych
A _ Io3-L04 neŽli... daný K] nežli sem čas, jenž mi jest dán ku pokání takz|e zttáviL A

8-9 Katún Disticha moralia připisovaná Dionysiu Catonovi: Qui mortem metuit, amittit
gauďa vitae (2. verš při dvou dvojverších Fortitudo, krr. t,22, kn.2'3) -LL-l2 o saatém
Jeronymu tý.ká se spisu (Pseudo)Eusebiova Epistola de morte Hieronymi ad Damascum, čes.
vyd. A.Patera,O sv. Jeronymoviknihy troje(str. LO,42n) - L3Kaz.7,2-14 Mat. 5,4 - 14-15
L!k. 6'25 - 28-29 Ž. tt4,4 také Ž. L7,5-6 _ 30-31 Job 3,|L _ 33 Sir. 41,1 _ 42-44 Ezech.
7'6-7 _ 58 Zdali... ptoroci poďe Jan 8'53 _77-85 sblúdil sez... Moudr.5,7-L5 - 84-85
také ž md řeč ... moji oči P|áě Jer. 5,17 - 9L j ako rgba... z nedojiepie Kaz. 9'L2

Sborník Vávrův

-  P ř edm luva  .

otištěno ze sbornÍku t. zv. Váwova NUK XVII D 31, fol. La-2b (Í) - dosud nevydá-
no. Předmluvu podle NUK xvII A 6 (l) otisklK. J. Erben, Kďžky šestery, str. l.3 (Erá).

Nadpis: Místo Přiem|uva .ie oe V nadpis Předmluva; dole pod textem 1rřes oba sloupce
zapsdno: Tuto se počíná předmluva těchto knih slovútného muže Thómy z Zásmlak..,
(s omylem t příjmeni) - 4 zaškludnúce Ryš] zaffkludcze V, d, písař opraaooali o. Řeči besední
(Bud. 175): mnozí hladem sejdú zafftudnucz a v chut nemaiíc božieho s|ovai ŠtítMus
134b (Vrť 279, 16): ale ktož neokušují té duchovnie pochotnosti zemdlejí zafikludnucz
- 23 s obú l] s Íobu V _ 24 rozumějíc l] nerozumiegiczV - 25 podobné Al chybi oe V
- 29 dobří] dobrze V, opraoeno podle ř. 32 a 36 _ 45 nemilujte Af chybrau opravou miluyte
V (o. Erb 2,25: nemt|ujte mne viece) - 48 oprávěti A' Erb] oprawiti Z

52 sstáti Ryš] ftati Z- 55 kostelu A, Erb) k koftelu Z- 59 ruky Al chybt zle V - 60
dobří l] neni pe V _76 a zdaliť] d čerteně nadepsdno nad za Z- 86pospiechá] profpiecha'
ch opraaoadno a nezřetelné V

L přikdzal mi... otcí podle Gen. 18'19; Deut. 6,6; 1l'19; 32,46;3 Ktá|,2,3 - |2
Ž. 77, 5-6 _ 35 písmo , . . očí písmo ěqrř evangelistů, poďe Zjev. 4,6 - 37 oslice t. Balaamo-
va Num. 22,28; L Kor. 14,30 - 40-44 Augustin, Epist. III. cl. 143, Marcellinovi (PL 33, 586);
ohlas je u Štít. v předcházeiící větě - 53 zl Dekretdléch: se illam fidem tenere' quam Romana
tenet ecclesiar gM€ (disponente Domino ) cunctorum fidelium mater est et magistra
Decretal. Gregor. IX, lib. I, tit. I, cap. 2z Damnamus ergo - 57 Paoel Skutk. 2813 - 76
1 Kor. 14,30 - 79 haždý jazyÉ podle Ž.98,3 - 8l.82 (Pseudo)Augustin, Soliloquium animae
ad Deum, c. 1 (PL 40,866; dalšt ie c. 1?, sl. 878) - 89-90 Byť nebyl... Gomorra fum. 9, 29;
Iz. I,9 _ 101-102 Neb sem z těch jedm ohlas Augustina, Epist. III. cl. 143, Marcellinovi
(PL 33, 585)

_  Poh řeb '  k t e raký  má  bý t i  a  k te raké záduš ie

otištěno rovněž poďe sborniku Váwova, fol. 16la.162a (7). otiskl i K. J. Erben,
Knížky šestery iako dodavek III. o pohřebu a o záduší' str. 310-312; kapitola O pohlbu
poďe NUK xvII A 6, fol. l55b.l 56a (A)' otištěna u Erbena ia sÚ. 28L-282.

\--.
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6 A to ještě pravl,že Ryš] A tc geft prawij zeV, Ato jest, praví, že A, Erb, pravÍ, r. j. w.
Augustin o matce _ 7 hřběla Ryš] hrzbila Z, hřbila A, Erb (a. ř. L7 hřbie) - 27 nerozbořil
Ryš] nezborzil tr/' nezbořil A, Erb _ 28 a 58 nemoh-li by] nemohli by Z' nemohl-li by Eró
- 39 neupříkrui] nevprzikruy Z, neupříkřuj Erb _ 56 bych raděií Ryš] radiegi V,raďějie (afu,)
Erb _ 60 prosímé Ryš] profmrt Z, pro smrt Erb (písař špatně četl; nožiček je při -1m- a.mr-
stejně);byli Ryš] chybioeV,A, Erb - 62 rozďajž chudým k tomu svých grošuov deset 7]
rozdajž chudým, (a) k tomu sých deset grošuov Erb; doplněné a je zbytečné a ruši smysl;
púl kopybylo namši; chudýmmělrozdati jen 10 gr. za to, že nepřišel osobně na mši

4 Augustin, Coďess. IX' c. 11 (PL32'775) v překl. M. Levého, Vyznání, stt.290-29L
_ 28 skrze duchoanie lidi srov. Etb. 44,4l: a lidé z|1a lakomí často ráď mezi vlastními lec.
kakús činie róznici, aby jich užiti mohli. Svědomé jsem toho, neboé mě jest něco toho po-
týkalo _ 35 (Pseudo)Jeronym (t. Pelagius) v listě Demetriádě, kap' 22 (PL 30,37) v'
Fr. Ryšánek' Strahovské zlomky štítenské, Bratislava 1930, str. 25

Řeč i  b e s edn í

Otištěno poďe druhého vzdělání obsaženého v rkpu Budyšínském (Fol. 56), str. 63-
6? (Bud); rydal M. llattala, Besední řeči Tomáše ze Štítného, Praha 1897, naše ukázka
tam na str. 32.34. optavy provedeny poďe rkpu PaříŽského z Nár. knih. v Paříži, Fonds
Slaves 29 (Pař).

Nadpis kapitoly přidal opisoz:atel, nent půxodni - 1 Děti Pař] chybí ts Bud - 12 jemuž]
gemuŽ gemuŽ Bud _ L5 vyrčeno Pař] wrceno 8 ud _ 20 nikteréž Pař] niektere ž Bud _ 25 těžko
Pař] tíežto Bud_27 přija| Pař]přigiaw Bud -3L jenŽ vše proměnyvyvodí Ryš] genŽ wfe pro-
mieniw y wody Bud, Hat; wffeczky promieny wywodi Pař - 48 pomluvu] t:. kap. 14 (Hat 24'
38) - 53 člověčie] člowici Bud; v svú osobu jednu] w fwu ofobu geo (: jeho) Bud; k opraoě !.
Hat 44,4Í: syn boŽywiečny Gedno w fwu bozfku ofobu gednu czlowieczenftwie naffeho
... pťzyrozenie prziyal _ 58-59 Že j'tu] zey tu Bud - 60 jIž} glež Bud; jakož sme o to mluvili
dřieve] a. kap. 14 (Hat 24' 38): Takéž by bylo to slovo v obyčeji' nadjednější jest nad to
nade vše, což kde jest jedno. O to mluvili (Hat doplňuje zbytečně o tom mluvili Ryš) - 6l
ona středuiie miesto Ryš] ma ftředugi Bud - 75 v spolce] fpolce Bud

lAugustin,DeTrinitateIX, c. l (PL42,959): Trinitatem ceťte quaerimus... adhuc
enim quaerimus et talia quaerentem nemo iuste reprehenďt; si tamen in fide firmissimus
quaerat' quod aut nosse aut eloqui ďfficillimum est. Affirmantem vero cito iusteque repre.
henďt, quisquis melius vel videt vel docet_9-10 Augustin, De trinitate VIII, c.2 (PL
42, 948): Non enim parvae notitiae pars est, cum de profundo isto in illam summitatem
tespiramus, si antequam scire possimus, quid sit Deus, possumus iam scire, quid non sit;
Augustin, Sermo 1L7, c.3 (PL 38, 663): Sit pia confessio ignorantiae magis quam temeraria
professio scientiae _ L3.L4 Ktož koli chce... Symbolum Athanasianum (Anastasii): Quicum-
que vult salvus esse, ante omnia opus est' ut teneat catholicam fidem... - |5.l7 tamtéŽ:
Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri Jesu
Christi fideliter credat (Čte se v Hoďnkách v neděli ad Primam) - 28 podobenstú: simile
in tribus domicellis induentibus tertiam ipsarum v. Compendium Theol. ver., l. IV,
c.7 - 45 Bernard, De consideratione V, c. 8, $ 19 (PL 182, 799) - 54-57 Lombardus, Sen-
tentiae III, d. 2, S 2 (PL 192, 760): Non autem in utero Virginis pr:us caro suscepta est et
postmodum divinitas venit in carnem; sed mox ut Verbum venit in uterum, servata veritate
propriae naturae factum est caro et perfectus homo, id est in veritate carnis et animae
natus est; podle Huga, Summa sent.' Tract. I, c. ló (PL 176' 72) - 60 najjednější podle Ber-
narda, De consideratione V, c. 7, S 17 (PL L82r798)
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Řeč i  s v á t eční  a  n ed

otištěno podle r}

Řeči nedělní a sváteč:

224-229.
36 budú] budem r
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prav(,že A, Erb,prav!, t.j. sll.
l. 'r. 17 hřbie) _ 27 nerczboři|

3$li br Z, nemohl-li by Erb

iÍ 1RrlšJ raďesi V,raďějie (ada.)
ett; nožiček je při -ím- a -nrÍ.
romu svých grošuov deset Z]
le 7 ie zbytečné a ruší sm1tstj
řišel osobně na mši

'evého, Yyznání, str. 29o-29I
asto ráď mezi vlastními lec-
neboť mě iest něco toho po-
ádě' kap. 22 (PL 30,37) v., , 2 5

dyšínském (Fol' 56), stf. 63-
lto, Praha 1897, naše ukázka
z Nár. knih. v PaříŽi, Fonds

ař] chybí o Bud - |2 jemuž!
)ař] niektereŽ Bud - 25 těžko
ryvyvoď RJ,š] genž wÍe oro-
pomluvul a. kap. 14 (ttat Za,
;eo (: jeho) Bud; h waoě !.
lu czlowieczenÍtwie naÍÍeho
Bud; jakož sme o to mluvili
eji' nadjednější jest nad to
|ně o tom mluvili Ryš) - or
lce Bud

; certe quaerimus... adhuc
i tamen in fide firmissimus
m vero cito iusteque repre_
re trinitate VIII, c. 2 (pL
' isto in illam summitatem
us iam scire, quid non sit;
Ltiae magis quam temeraria
anum (Anastasii): euicum_
n fidem'.. - l5-|? tamtéž:
roque Domini nostri Jesu
t) _ 28 podobenství: simile
tďum Theol. ver., l. rV,
- 54-57 Lombardus, Sen_
pr:'us caro suscepta est et
tn uterum, servata veritate
veritate carnis et animae
- 60 nafiednějši poďe Ber-

Řeč i  svá teční  a  nedě ln l

otištěno poďe rkpu NUK XVII C 15' fol. I7a-L20a. Paleograficky vydal J. Suaka'
Řeči nedělní a sváteční, Spisy Tomáše ze Štítného 2,Praha 1929; naše ukázka je na str.
224-229.

36 budú] budem rkp onylem -7L-72 né, z rok do roka] nez rok do roka rkp, Straka(zrok
do roka patří k zrjsl. kostel svatý pamatuie pokoru syna boŽieho; néje ado. opravující a zesilu-
jicí dřitlější oýrok Ryš) _ 91 marné] mame rkp _ 101 bláznovstvie Ryš] blaznowe rkp' blazno-
we}.to Straka, bláznovstvie podle 99:, neviďe bláanovstvie svého, 34: radše jsú lid bláznov-
stvie světského _ L12 v klání vezma úraz] w klanije wezma waz rkp' Straka čre: u klánie
(jako 87: sě... u klánie stává), pisař chápal omyletnkJáliejako nemoc' picháni o boku (R1lš)

5-6 Luk. L8'3|-43' nikoli Mat. 20, 18 (Straka)' kde se mluvl o dvou slepcích, u Luk.
o jednom _ L2 o zldooě Milíč v neděli Quinquagesima (7. neděle před velikonocemi) - 19-
2L lan 11,48 - 23 poďe Řím. 6, |2 - 24 Jak 4, 4 _ 30 Babylona poďe Jerem. 5L'6 _ 3L-32
Mat. 1, 2 1, nikoli 12. 33,32 (Straka) - 32 L Kor. 15,21. - 37 -38 l an 16,20 - 39-40 Luk. 6,25 -
42 o křiaém zabylstoě srov. Ž. 8g,5 _75 obecnú potopu poďe Durandova Rationale kn. VI,
kap.27: et legituÍ et cantatrrr de ďluvio; t.295b: Matutinale ďei húus officium est de
diluvio. . . ne peccent per luxuriam. . . per gulam _ 78 potoci prudcí trpočie lid a hořké moře
ohlas Augustina, Coďess. I, c. 16 (PL 32, 672) _ 82 Augustin o Alypiovi v Confess. VI'
c. 7-8 (PL 32,726) - 93 Augustinovi neprávem připisované Soliloquium animae ad Deum
c.34(PL4o,893) _Lo2Ž.52,6_I3oBuďmiQohern. . .  Estomihi(odtudnázevneděle7.
před velikonocemi) ie z Ž. 3o,3-4z Esto mihi in Deum protectorem et in domum refugii...
propter nomen tuum dux mihi eris (deduces me) et enutries me

Zjevenl sv. Brigity

Zachováno v rkpe Leningradskérry Češsk. F. n. I N 1 (P), drále v rkpech NUK xvII
F 1 (F)' NUK XVII C 2L (C), Mus. IV B 15 (M) a UKOL II l90 (o/). Ukázky z rkpu F
otiskl paleograficky J. Ilanuš, LF 13, t886' 426-434.

Naše ukázka otištěna z rkpu P (poďe opisu Fr. Ryšánka). opravy a doplňky provedeny
poďe d fol.la; shodné místo z něho otistěno Hanušem na uv. m.) str. 426-428 a v pře-
pise u J. Menšika, Počátky stč. mystiky (Památky 5), Praha 1948' str. 50.

3 Eliáševo P] Eliášovo F- 6 sebú P] sebe F-15 by řekli P] nenía F_2Lznamenítě F]
znamenye P _ 24 * ohradil F] ohraďl P

31 boha P] bohu F _32 těžšiel:o P] tiezkeho F -34 tajno P] utajno F; coŽ... ukazo-
váno P] co jest. . . ukázáno F - 39 tiem větší] tiem většie P, tiem ji většÍ F; k sobě P) není
a F _ 42 a my P] a oni F- 43 vzvolené] rozwolene P, zwolene F - 45 p|ná pravda ř'] pravda
P (plena veritas) - 46 i neuvěří F] nevěří P _ 47 o vstání .F'] o stání P; našeho P] našeho
Jezukrista F - 51 ieďné té P] jen tu F _ 53 iešto P] ješto jest F

55 I to příčina P] I to jest příčina F; žena neučená Pf žena .F (ignara mulier) - 57 a
ješto nade vše jest Pf není o F,. pravdu P] pravdu jeho F- 61 toho P] to jest F _ 6L-62
s svú potupú .F'] svú potupú P - 64 I stalo se jesti to P] A to sě jest stalo F _ 68 panie P]
Brigitty F _ 69 v kapitolách F] wo kapitolach P - 70 nalézri] nalezczy R naleíti F

3-43Ktá|.L9,IL-L2-24farao Gen.kap. a|_25 jinýfaraoExod.kap.5-L2-2,I a sz:a-
tétn čtení Mk 28, 1-10; Mar' 16'7 (ďscipulis eius et Petro); Luk. 24,10n; lan20,2-3 _
35 Retnundus (Reniundus C' Remyardus o/) Jireček, Anthologie, 3. vyd., str. 146 mlul{
o dominikánu Regniardovi. Mezi původci Zjevenl sv. Brigity se toto jméno nevyskytuje;
myšlenky předmluvy Štítného se shodují namnoze s myšlenkami Prologu mistra Matyáše
Švédského, jejichž ohlas se čte potom u dalších autorů, kteří vydávali revelace nebo psali
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životopisy. Jenom v Acta sanctorum (October IV)' str. 513' s 81 nalezeno: Raechmundus,
Prior de orďne praeďcatorum' difficulter hanc gratiam revelationum divinarum credens,
viďt dormiens ignem de caelo in beatam Birgittam descendentem Ryš_64 mnohého jest
praada ayšla v. Aďa sanctorum, stť. 519 Bonifacius: Quorum nonnulla effecnr completa
fuere

Knížky  o  šaš iech

Ukázka otištěna podle rkpu Nár. knihovny ve Vídni č,, 5293, fol. 3l0b-3l3b (3l0
označeno dvakrát - I/). Paleograficky vydal F. MenčÍk, LF 29, L9o2,255-267' 397.403,
475-492 (naše ukázka na str. 488-492) a v přepise rovněž F. Menčík, Kntžky o hře ša.
chové, Památky VI, Praha 1879 (naše ukázka na str. 49-55). Opravy vadného rkpu a vy-
dáď Menčíkova mají B. Jeďička, LF 10, 1883' 84.107 a T. Vodička, Progtam gymn. slov.
v Olomouci 1884. Latinský text Jakuba de Cessolis zt. L505 NUK 35 B 110.

4 A Že Ryš] a|eV' Meni; jezďlV] jezdě Jedl _ 17 v jediném Iz] v jedněm Menč; o sprtio-
/,osti čtení Menč pochybuje Vod_29 obecný] obýczny V (e nadepstino) _ 30 vyjiti Ryš]
wgiti Iz' uiíti Menč;bliz V]bllž Menč (chybně)_3(větší býtiÍedl] býti cb)bí V' Menč (s chyb-
nou interpunkci); doplnžno podle téhož oýroku, o. tsýše ř. 8 (Sepe enim fit, ut qui plus querit
esse' quam sit, minor (minus) fiat, quam est) _ 36 že i obecný Vod] že jest obecný V, Menč _
37 zbavitt jeho, móŽ Vodf zbavii, jeho móž Menč _ 43 projda Jedl,l progdé V (tečkou nad e
označena chyba) - 45 robotný] równy V (tečkou nad o označena chyba) - 46 královi Ryš] kra.
lowi Iz' krárlot,"ý Menč _ 48 vyiieŽď Ryš] wygezdi V'vyjezd1 Mmč _ 57 sstrčiti] sttczíttV _
58 pojme Jedl] poygma V'poima Menč - 71 druhým Jedl] druhy V _ 72 mai|V]majlc |edl;
držie Jedl] drze V, dtže Menč _ 84-85 odpolu na kosu Ryš] od polu kofu 7, odpolu kosú ide
Menč (Geb) _ 97 přibývá udatstvie: donidŽ jest v pokoji Vod] přibyvá udatstvie, donidž jesti
v pokoji Meně, přěbý,vá m. přibývá Jedl _ Lo2 bude se zdáti osmonoh sobě Ryš] bude zdati
ofmonoh fobie Z, Bude Ždáti osmonoh sobě Menč _ 109 Ač] Acz V, A že Jedl _ I2L kdeŽ
Vod] kdes v _ L23 A kráu Ryš] Aa b,Ja]lí V (Et nunc rcges Ž.2, lo-11) - 126 libo j' vám,
že se trú Jedl, Ryš] libo ze gfie tru V,libo že j'sě tr,6 Menč (placentis vobis), sroo. Štit,
Knížky (Erb) 151' 31 _ L28 V těch, ktoŽ Jedl| ukáŽe v těch, ktoŽ Menč (u Erb 151' 35 cittit
úplnějši: hrozně a skoroť se ukáže; horrende et cito apparebit vobis Moudr. 6' 6)

l| lid boží israhelský ... Štít. má na mysli asi l Král. 4,5-10, ale mylně se domntvá' že
FilištÍnští byli poraženi; poďe bible naopak Židy porazilt_ t8 jednoho szlého oěrného rn!-
něn Galaadský Berzellai @arzillai) z 2 Ktál. L9'33.37

SbornÍk Museiní z r .  1400

Ukázky otištěny poďe sborníku Jezuitského NUK xvII C 18 cř). Z jinébo rkpu Mus.
III B 5 (M) otiskl v přepise J. Vréátko, Thómy ze ŠtÍtného Knihy naučení křesťanského,
Praha 1873; důleŽité připomÍnky k textu podal K' I. Černý, Přtspěvky ke kritice a výkladu
Thómy ze Štítného Knih naučení křeséanského, LF 15, 1888, 114-128, 259-283, 345.
365,43L-453. Částečně shodný text ie i ve sborníku Sázavském Mus. III B 6 (Sríz).

_  Knížky  o  dev i e t i  s t av i e ch

Ukázka otištěna poďe l' fol' 69a-71a; opralY provedeny podle M, fol. 37b-38b
(Vrť' str.78.80).

1věděnieJ] věděnie neb uměnie M_2vědělieJ] uměnie M_6-7 A tak ony prvé
připodobnal sem k Serafínóm M] A tak prvé připodobnal sem oczy (sic!) k Serafínóm
J @hybně)_9 rozuměli] rorozumyelyJ'rozomělil}{- 10 snímM] fwimJ- 11vdechnutímM]
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wdecbnuczim 1-L2Lil
M_ L5 výše M] výyííy.7

18 učení Mlvczeczeny !
iest bratr ieden Podoben
t, i"to ie bratr ieden Tc

kaD. L>s2) _22 ieŠto l1Íl
7- 26 dosieci J] dosáh

lemu Í] kterémuž M--.chybí 
o J -32 jeíto J]|

33 chtie Jl chtiec /

Ml Druhý J; všetečstvi
bohatci Jl bohati M - :

neb málo téznámM]a
obaluie M, obaliie J -

wfwe ftnoftY kdYz bY j

viděni byliÍ, M; bylit

všetečnost M] všetečnc
kupectvie Vrť _ 52 Net

o iázanl Í; Nechtěite .l

ktetzyz M, kterýžVrt

ien J] bez totro milovát

LL-LZVše, což jest

Sermo 36 in Cantica
Augustin, Soliloquiun
+s-ÁoDal.t2,3 _ 52l

-  o  z á v i s t i  o  t o m  t

Ukázka otištěna

(Vtt, str. L20) a Stiz

Nadpis: o závisti o

ienž 1 -3 pyšného /t

rownemuÍ-5necht
v sobě ohněm J] vět

odwodYtY zawYftPvY
odvoďti 

-závisti.l.ý 
Čt

s sebú J] muku M-
Černý);zÍejmá Jlzje
(gednych) školních lr

n au" M; z nich Í]
obú M_21 bude pI

22 onomu Ml onon
24 chtieti Ml chtiec:

9-10 Moudr' 2'

ac vitiorum Vilhelrr

_  o  p ř i p ravení  t

Ukázka otištěn



$ 8l nalezeno: Raechmundus,
'lationum divinarum credens,
lentem Ryš_ 64 mnohého jest
m nonnulla effecnr completa

č, 5293, fol. 3l0b-3l3b (31o
29, 7902, 255_267, 397_403,

F. Menčík, Knížky o hře ša-
9nT"' vadného rkpu a vy.
/odička, Program eňn. stov.
uK 35 B lto.
n Z] v jedněm Menč; o správ-
.!:dep:dno) 

_ 30 vyjíti Ryš]
ďl]býachybi V, Menč (s chyb-
rc enim fit, ut qui plus querit
Vod]že jest obecný V,i|ienč _
Jedl] progdé V (tečkou nad. e
tc-hyba) _ 46 královi Ryš] kra-
Wenč - 57 sstrčiti] sttcziti V _
by V - 72 majt Vl majtc Jedt;
ry'lu koÍu Z, odpolu kosú idepřibývá udatstvie, donidž jesti
smonoh sobě Ryš] bude zdati
\a, V, A že Jedl _ |2L kdež
2, l0-ll) - L26 |hbo j' vám,
l (placentis vobis), sroo. Šrír.
W, Mnč (u Erb 151,35 cittit
obis Moudr. ó, 6)

'tQ ďe mylně se domnÍvá. že
|8 jednoho suého aěrného mt-

c 18 cř)' Z jiného rkpu Mus.
Knihy naučení křesťanského,
říspěvky ke kritice a výkladu
B88, ll4-128, 259_283, 345-
Mus.IIIB6(Slía).

ny podle M, fol.37b-38b
:
iG M_6-7 A tak ony prvé
En oczy (sic!) k Serafínóm
tl íwiny- 1 1 vdechnutím r14]

wdecbnuczim J _ 12 AiJ Ay J'M' AiVrt: škole M] škotyJ _ 13 že prav.ý] zprawy J,zie prawy
M _ L5 výše lM] wyíÍy J _ 16 črti mnohemť jsú J] črtie velmiť si M _Ll nesú .tM] negfu J -
18 učení M) vczeczeny J- 19 uměnie .l}{] vmenye J _ 20 jel sami M] getlz famy J _ 2L jako
jest bratr jeden podobenswie toho položil Ryš] jako jest bratr jeden podobenstvie to l položi
.7' jako je brau jeden Tohodoben položil M (podobensn:i toto o. Horologium sapientiae, kn. 2,
hap. L, s 2) _ 22 iešto jim Í] jntžto M; Orologium ,&í] orlogium J _ 25 z závisti M) zawy|ty
J - 26 dosieci J] dosáhnúti rVí; onen M] onem J - 27 znamenává M] chybi zl } ješto. . .
jemu J] kterémuŽ M _ 29 jako tiem mieč vyraze J] iako ten miecz wyraze M _ 30 knih rVí]
chybí o 1 _32 iešto J)kterýž M

33 chtie J] chtiec.tM; věděni býti Ryš] viděni býti J, M (podle /or. sciantur) -34Dn:z1
M] Druhý Í; všetečstva, ež Íl všetečnosti, že M; věděti M] viděti J.35 aby Ml chybí z.l J;
bohatci J] bohati .&í - 36 uměli se obinúti J] sě uměli uvarovati M_37-38 a má{o tě miluji'
neb málo tě znám M| a málo tě znám J _ 38 Aj] Av.7' M, A i Vrť (chybně) _ 39 se obďije] sě
obaluje .tM, obalije J _ 42 dobté a hodné J] hodné M _ 44 v své sprostnosti, kdyby M]
wfwe ftnofty kdyz by J _ 47 posledníma úmysloma M] úmysloma J _ 48 věděni byli Ryš]
viděni byli J' M; byn učeni a slovútni J] byli a slovútni M _ 49 jen věděli M] byli věděni fi
všetečnost .t}{] všetečnosti ' - 50 bohati J] bohati byfi M _ 5| kupečstvo J] kupečswie M,
kupectvie Vrť _ 52 Neroďte J] Neroďte byti M _ 53 aneb aby J] aneb M _ 54 v kénaní Ml
o kázaď } Nechtějte ,t1{] nechtiete J _ 56 vázni Mlwazanu } ješto J] kteráŽ M; ktožt 1l
ktetzyz M'ktetýžVrt_57 ještomajímilostJ]kteříŽmajímilováďe M_59 bezmilostité
jen J] bez toho milovánie jednéť 4í; v chlúbu M] chubu J

|L-L2Vše, což jest pstino . . . tozulnu fum. 15,4 - 31 Luk. l9,4o _ 33-3ó srov. Bernard,
Sermo 36 in Cantica (PL 183'908). Týž výklad ve Štít. Knihy (Vrť 25L'3l) - 37 (Pseudo)
Augustin, Soliloqúum animae ad Deum, c. l a 17 (PL 40, 866 a 878) _ 44-45 Ž, LL8,92 -
45-46 Dan. 12,3 - 52 Jak. 3,1

-  O  z áv i s t i  o  t om h ř i e chu

Ukázka otištěna poďe J' fol.. |23b-L24b; opravy a doplňky poďe M, fol. 58a-b
(Yrt, str. L2O) a Sdz.

Nadpis: o závisti o tom hřiechu J] o závisti tuto viz M_l vŽdy 1] chybí o M_2 jerr M]
jenž J-3 pyšného &í] pyÍÍneho J_4vzáwd1J] bude iemu záviděti M,. i rovnému M]
rownemu J_5 nechtě' a také boje se J] boje sě M; aby sám J] by on M _7 tiem větším
v sobě ohněm J] větším ohněm v sobě M; vtda M] vida Že J _ 8 odvoď ty závistivý Ryš]
odwodyty zawyÍtywy Í, odwody zawiftiwy M (y te odwoďti bude zawiftywy SrÍa, i té bude
odvoďti závistivý Čerttý) _ 10 ijedné 1l ižádrté M: jen Ryš] jenz í gedne rM - 12 muku
s sebú J] muku .&í - 15 muku své zlosti J] pomstu za svú zlost M (muka za své zlosti Sr!z,
Čemý);zřejmáJ]zjevnáM_1óradějšeM] chybtaJ_18básničkaotompoloŽenavjedněch
(gednych) školních knížkách' že jeden kál'] básnička, že král jeden rld - 19 dva člověky
fJ dva M; z nich J] jic}l- M3 Jeden z těch J] Jeden M _ 20 zavo|aje před se obú J] povolav
obú r}í - 21 bude prositi z nich' že to jemu dá Jl což který prositi bude, Že dá jemu .tld -
22 onoma r14l onom J *23 onen Ml onem fi prosil Jl uprosil M; chtieti Mf chnczy J -
24 chtieti Ml cbtieczi J _ 27 nlecl:ttél J] nechtě .tlf

9-10 Moudr. 2'24-25 - 18-28 exemplum,,De quodam rege.. čte se v Summa virtutum
ac vitiorum Vilhelma Peralda, vyd. u Frellona' kn. 2,ttaď..7, pars 1, fol. 193al

_  O  p ř i p ravenÍ  s rdce

Ukázka otištěna poďe j, fo|. 297a: opravy a doplňky poďe M' fol. L26b-l27a (Vrt 263).

L-_
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3 jakož ďe J] žeť ďe M - 4 bližním J] k bližním M _ 6 A sobě sami fl sami k sobě M -
9 súdu, aby J] k súdu tomu v knihách těch svědomie svého, aby M _ 12 ješto jest J] kteréž
je M k:. Černý, LF 15, 1888,441).' v Apokalypsi knihy J] v knihách Apokalypsis M,
Černý _ 17 ješto seděl na něm, na bietém koni, iměl 1] jelž seděl na tom koni bielém, měl
M_18ještopř ieseJ] jenžzapieraj|M_L9 vkniháchJ] chybíaM_20 řkúkto j imJ] j im
kteří řkú M-2I dobré iVí] dobře } velikého hromu rVí] hromu } skřek M] krzyek J-
22 ješto J] kteříŽ M; zřed|né J) zjevné M _ 23 taci najviec vzprchaií }] takoví naiviec
zptchajt M - 24 skrze lučiště 't}{] lučiště} slova M] flowoJ - 25 ješto 1] jenž M -26kazate-
le slova božieho M)kazate|e slovo božího J_27 z toho J] proti tomu .&í; neposvátně J]
nesvatě M_28aiJ]a ažM; ješto 1] ienžM_29 apak.t}í] aJ;z|e bvdléÍ] z|1bylr iM;
tupie Ryš] chybi zl 1_29-32 (Též... zaslúŽenie)] připiseh opisouatele sborniku z r. 1410'
který přejal pisař Jesuitského rkpu

3-4Ž.94,8 _ |2Zjev.  5,L

Sborník opatov ický

Ukázka otištěna ze sbornÍku Opatovického, Mus. III B 7, str. 3|8-322 (o2); otištěno
zde po prvé.

57 přivedeno] přewedeno op _ 68 něco] nietczo op - 81ktož zde] ktoy zde op

2-5 1 Kor. 7,34,33 - 5-6 I Kor. 7, 35 -7 LKor,7,2 - 7-9 Augustin, De s. Virginitate,
c. ll (PL 40,401): Nam... felicior mihi videtur nupta mulier quam virgo nuptura... Illa
uni studet placere. . ., haec multis. . . Illa igitur virgo coniugatae merito praeponitur, quae
nec multitudini se amandam proponit, cum amorem unius ex multituďne inquirit _ 28
Pláč Jer. l'4 _ 4L-43 Tob. 3'L7 - 44 1 Kor. 7,28 _ 52-53 Řeloř Štitný cituje z Hoďnek P.
Marie, Officium: Sancta et immaculata virginitas, quibus te laudibus efferam nescio. Quia
quem caeli capere non poterant' tuo gremio contulisti (druhá část viz Vávrův, fo|.44a|,
Jesuitský, fo|, I3a2) - 58-60 poďe Ž. 44' IO-L5 _ 66 Jeronym In carne praeter carnem vivere
non terrena vita est, sed caelestis Peraldus, vyd. u Frellona, fol. 130b2. Steiný qfrok u Je.
ronyma nebyl nalezen, jen rčení: in carne non carnaliter vivere Epist. 54 (PL 22'554); in
corpore vivere sine corpore Ad Eustachium l08 (PL 22'878) Ryš _ 68 Augustin, De s.
Virginitate, c. 13, $ 12 (PL 40, 402):, Profecto habebunt magnum aliquid praeter caeteros in
illa communi immortalitate, qú habent aliquid iam non carnalis in carne - 7 4 Slozlo božie ' ' .
poďe Mat. 13'23

Bar laam a Josafat

Barlaam a Josafat je zachován v rkpe Stát. archivu v Brně č. 884 (starší sign. sbfuky
Beckovy Cod. Ms. 53 - B)' v rkpe NUK XVII B 6' fol. |74a-233b (K) a v rkpe kláštera na
Strahově DB II 3, fo|.296a.334b. Text rkpu B vydal v přepise Fr. Šimek, Barlaam a Josa-
fat (Památky 2)'Praha 1946. Tam i starší literatura. Kurčení překladatele skladby srov. Fr.
Ryšánek, Právo lidu, 11. ledna 1946 (pro venkov) a Fr. Šimek LF 70, L946,?9-97.

Naše ukázka otištěna z rkpu B, fol. 165b-169b; opravy provedeny podle rkpu K. Ve
vydání Šimkově na str. 119-121.

3 všem K] chybí a B - 7 davným] dawnym B, davnim K, dávním Š'n; Řekové]
Rzekowowe B; Tíé K] totB - 8 národuomK] narodem B _ |4 tak K] kakB_ 15 iměli B] je

iměti 1(; ješto to činí K] chybí ll B - 16 učiněno B] jest učiněno K _ 22 neporušný B] buoh
neporušený K_23 divnúB] ďvně1{- 43mčtB] nosí K_44najvětšíB] najvyšší K_46-50
A jakoŽ... dokuďŽ chcef přidavek Šdtného, srozs. Řeči beseilni (Bud, str. 106; Hat, str. 53)
_ 48 že on B] ješto jest on I{,.zpořieďl] zporzyedyel B
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6 A sobě sami J] sami k sobě zVí -
,o':Py y - 12 ješto jest J] kteréž
y"Jj v.knihách Apokal1psis t14,
1z sedel na tom koni bielém, měl
chybí a M _20 řkú kto jim l] jim
i hlomu J; skřek M] ktzyek J -
luec vzprchají J] takoví najviec
r - 25 ještofl jenž M _ 26 kazate-
r]:.li tomu .rl4; neposvátně J]
lvil 1 r; zle bydlé Jl zu byli Mj
k opisoaatele sborniku z r. 1410,

B 7, str. 318-322 (op); otištěno

il ktož zde] ktoy zde Op
7-9 Augustin, De s. Virginitate,
uler quam virgo nuptura... Illa
rgatae merito praeponitur, quae
us ex,multitudine inquirit _ 28,.ehoř Stitný cituje z Hod.inek P.
I iaudibus efferam nescio, euia
uhá část viz Vávrův, fo7, 44a7,
rn carne praeter carnem vivere
' fol. 130b2' Steiný výrok u Je.
Lvere Epist. 54 (pL 22,554); in
378) Ryš. 68 Augustin, De s.
num aliqúd praeter caeteros in
ralis in carne _ 74 Sloxo božie. . .

Brně č. 884 (starší sign. sbírky
a-233b (K) a v rkpe kláštera na
'ise Fr. Šimek, Barlaam a Tosa-
ú překladatele skladby ,.ou. F,.
ek LF 70, 1946,79-97.
, provedeny podle rkpu I(. Ve

nim K, dávním Šl,lz; Řekové1
14 tak K] kak B _ l5 jměti B] je
ěno K- 22 neporušný B] buoh
l naivětší B] najvyšší K * 46.50
ni (Bud, str, 106; Hat, str. SJ)
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V druhé polovil
Zatimco dosud v níp
thematy různorodější
terární práci. Stále v
ších školách domácí<
aby tam nabyli vzděJ
i jako universitlí uči
podnětů, když t. |34
dací listině Karla IV
věd, nemuseli se v ci:
k duchovním hodům

Proto nastalvčel
ným zájmem. PůvodI
díleli iak vzdělanci, l
universitou pražskou
soustavnou naukouT
i směry iiné' předevší:
spory o tehdy základr
nebo maiíJi reálnou
filosofie můžeme poz.
na př. v právu, gram

V ukázkách se t
doby', které vznikly p:
z Pornuku) poučuií o
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LATINsKÁ PRÓZA oDBoRNÁ

V druhé polovině 14. století se značně rozrostla i odborná ptóza latinská.
Zatimco dosud v ní převažovala problematika úzce náboženská, počala se nyní obohacovat
thematy ruznorodějšími. Je to důsledek hoinější účasti širších kruhů na vzdělání i na li.
terární práci. Stále více se množil počet Čechů, kteří tehdy studovali jednak na niž-
ších školách domácích, jednak odcházeli na universitní studia do Francie a do ltalie,
aby tam nabyli vzdělání vyššího. Nejednou se tam příslušďci našich zemí připomínají
i jako universitní učitelé. Rozvoji vzdělanosti 1a spolu s tím i literatury) se dostalo nových
podnětů, když r. 1348 byla v Praze za|ožela universita, aby- jak bylo zapsáno v zaklá.
dací listině Karla IV. _,,věrní obyvatelé královswí, již bez přestání lačnějí po plodech
věd, nemuseli se v cizích zemích doprošovat almužny, ale aby mléza|i v královswí stůl
k duchovním hodům připravený...

Proto nastal v českých zemích nebývale velký rozvoj literární worby vyvolaný odbor.
ným zájmem. Původních prací přibývalo především v latinske literatuře; na nich se po-
díleli jak vzdělanci' kteří studovali na cizích universitách, tak i ti' kteří byli spjati s novou
univcrsitou pražskou. Myšlení této doby wcholné scholastiky bylo především určováno
soustavnou naukou Tomáše Akvinského, s níž se hlavně mimo universitní půdu sďetávaly
i směry jiné' především mystické. V sedmdesátých letech zasáhly i na pražskou universitu
spory o tehdy základuí otázku filosofickou, zda isou obecné poimy pouhé výwory myšlení,
nebo mají-li reáLnou existenci (spornominalistůarealistů)._ Alenejennapolitheologiea
filosofie můžeme pozorovat velký zájem; stejně živě se rozvíjela i práce v jiných oborech,
na př. v právu, gramatice, poetice, přírodních naukách, lékařswí a pod.

V ukázkách se seznamujeme s t}pickými projevy latinské odborné lrteratury této
doby'' které vznikly prací českých autorů. Dvě z nich (komentíř Jenxa z Prahy a Gotšďka
z Pomuku) poučují o způsobu, jakým se komentovaly a vykládaly názoty starších autorů,
k nimž jako nejvýznamnější patřili starověký filosof Aristoteles a středověký theolog
Petr Lombardský. Přitom ukázka z výkladu na Lombardovy Sentence (Libri quattrror
sententiarum) řeší pro středověk závůnoa otáŽku vztahu a rozdílu mezi metoďc\ými
postupy v theologii a ve vědě. Jiný druh komentáře a zároveň i doklad o šíři zájmů českých
vzdělanců z konce 14. století přinášejilkázky z ptac1lalaz Holešova (trz1iklad písně Hospo-
dine, pomiluj ny a Pojedniní o Štědrhn aečeru). Soudobé události vyvolaly traktát
Michala Pražského a zlládě knížar o aktuální otázce války a subjektivně laděnou lšnihu
obrarlnou Jana z Jenštejna.

Skolská vzdělanost a latinská literatura neměly však zůstat jen výsadou jednotlivď
znalých latiny; dokladem je velká slovnikářská práce z druhé poloviíy 14. sto.
letí. Brzy se v kruzích vzdělanců hlásila snaha popularisovat soudobou vědu a tlumočit
ji česky. Z této myšlenky se zrodila velká práce na latinsko-českých slovnících mistra
Bartoloměje z Chlumce, jak přímo dosvědčuje závěr Glossáře. Tyto slovníky lám zá-
roveň svým věcným obsahem umožňují nahlédnout do základních otázek ruzných oboru
středověké vědy i do života tehdejší společnosti.

47 . Yýbor z české literatury 737
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JAN Z HoLEŠova

Jan z Holešova, benediktin kláštera Břevnovského (zemřel r. |436 v Ra|hradě), je
snad autorem Výkladu pisně so. Vojtěcha ,,Hospodine, poniluj ny,,, napsaného r. 1397
v slohu soudobých komentářů ke školním textům latinským. Úvodem vykládá o pří-
činách a okolnostech vzniku písně, závěrem o potřebě zpívat přesny text nezkomolený
neporozuměním a žádá' aby iei kazatelé předříkávali věřrcím a žáci aby se mu učili ve
škole,,'iako hymnu nebo nějakému autorovi((.

Pozděii Jan napsal a věnoval Přibyslavovi, faráři v Lysé, Pojednánl o Šúdrém
oečqu. Tento traktát je pozoruhodný tím, že sr tu středově\ý vzdělanec všímá lidových
zvyklostí nikoli proto, aby je odsuzoval, ale snaží se ukázat jejich pravověrný smpl.
Vysvětluje ;e historickn t. j. udrílostmi okolo Kristova narozeď, iak isou vylíčeny zejména
v legendě o třech králích' i duchovně (citáty z Písma). Dobově příznačný je zejména
výklad o babylonském Belovi a jeho domnělém uctívání v Čechách, zakládající se na
mylném výkladu slova,,velí...

VÝKLAD  PÍSNĚ  HoSPoD INE ,  P oM I LU J  NY

Za páté jest třeba poznamenati, že se tato píseň, jejfunž obsahem je ptosba
a jež se začilá Hospodine, pomiluj ny, dělt na dvě části: v prvď svatý Vojtěch prosí
o boží smilování, v druhé znovrr opětuje svou prosbu; následují na konci písně
s|ova krleš, krleš.Prvá se dělí dále na dvě části: nejprve svatývoitěchvznáší prosbu
k otci, pak k Synovi; proto po první prosbě rrrísleduje Jezukriste, Co se dče
prvé části' svatývoitěch praví toto:,,Svaý pane, nebesk'ý otče, smiluj se nad ními
v našich potřebách...

Tu jest třeba vědět nejprve, Že se tato dvě českrí s|ova hospodin a pdn'hši
svým vyznamem, poněvadž hospodin znamerrá pána nebeského, ale pdn vtasaé
znamená pána pozemského; avšak pro časté užívání se i nebeský páni'ž nazýnápán'
jako se praví ve Vyznrání apoštolském pdna našeho Jezukrista a obecně se říká:
pcin bóhnebeskj. Za druhé iest třeba vědět, že se slovo hospodine na počátku této
písně nemá říkat v nominativě, tottž hospodin, nýbrž má se říkat ve vokatiw
hospodine. A to lze dokázat trojím důvodem. Prvý důvod toho iest ten, že se svaý
Vojtěch slovy této písně obrací bezprostředně k Bohu, jako prvá osoba k druhé,
iak je patrno z toho, co nrísleduie, neboé se dále nepraví v nominativě Jezukrist
ani spas, ale praví se ve vokativé Jesukriste a spase' a protože rnýše řečené slovo
hnspodine woří s těmito slovy jednu a tutéž větu, tedy musí b;ft samo spolu
s nimi na počátku také řečeno ve vokativu hospodint, a nikoli v pádě prvním
hospodin. Druhý důvod je ten, že tato s|ova hospodine, pomiluj ny, Jezubiste,
?oniluj ny v češtině jsou ona řecká slova, jež se zpívají v latinské mši, totiž Kyrie-
eleison, Christeleison' a ta se vykládají takto: kyrie, to jest ''pane(. a Kriste, eleison
,,smiluj se..; a někdy se přidává ,rnas, to jest ,,nad námi... Proto' iako se toto slovo
hyrie, to jest ,,pane..' říká ve vokativu, tak se i na počátku' toto s|ovo hospod;ine,
iež je mu qiznamem tovnocenné, musí říci ve vokativu. Třetí důvod je ten,
že se dále řečené slovovtéto písni dvakrát opakuje a po každé se praví ve vokatiw
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hnspodine; tudíž i na místě prvém se má říci ve vokativu, plotože stojí ve stejném
smyslu jako ona slova, která v textu nrísledují. A proto je iasné, Že špatně a pokaženě
rúuví, kdo je tam vyslovuií nebo píší v nominativu hospodin, říkajíce hospodin,
pornilujny a nikoli ve vokativu hospodine, pomiluj rry.

Následuje Jezukriste. Tu svatý Vojtěch vznáší prosbu k Synovi a prosba
se dělí ve dvě části: nejprve obrací k němu svou prosbu ve smyslu všeobecném'
po druhé jej prosí ve smyslu zvláštním; následuje tam ty spase. Co se qfče prvé
části, jako se dříve moďil k otci, tak se moďí i k Synovi řka: ,,Jezu Kriste, smiluj se
nad nrámi v našich potřebách...

Tu je třeba věděti nejprve, že tu svatý Vojtěch vznríší dvě prosbn ale jedi-
nou věc žáďá'tottž smilování,protože otec a Syn jsou dvě osoby,a jeden Bůh' jak
praví sám Pán (Jan 10): ,'Já a otec jedno jsme.., Za dtuhé ie třeba věděti, že Iesus
ie jméno hebrejské a znamen'á totéž co ,,spasite1.., protože, jak se praví v prvé
kapitole Matoušově, on spasil lid svůj od hříchů jeho,Za třetí je věděti, že Chňs_
rzs je jméno řecké a znamená totéž co ,,pomazaný.., poněvadŽ ie pomaán olejem
radosti nad účastníky své (Žalm 44), a to pomazríním duchovním, neboé jeho
nejsvětější duše od okamžiku svého stvoření byla naplněna všemi milostmi, ctnost-
mi a věděním nade všecky jiné' jakož se praví u Jana 3, že mu byl dán Ducb'
svaý nikoli odměřeně; a tamtéž' totiž v prvé kapítole, svatý Jan o něm praví:
''viděli jsme ho plného milosti a pravdy...

Následuje t! spase. Zde se svatý voitěch obrací se svou prosbou k Ježíši ve smy-
slu zvlríštním a prosba se dělí na dvě části: nejprve se uchází o přízeň Spasitelow,
za druhé žádá dobro spásy; následují tam slova spasiž ny. Co se tyče prvé části,
wzývaje Spasitele k laskavému vyslyšení' praví: ,,Pane Ježíši Kriste, věříme a
vyznáváme, že ty jsi Spasitelcelého světa...

Tu jest třeba věděti neiprve, že my Čechové i rodem i jazykem původně
pocházíme od Charvátů' iak praví nebo dosvědčují naše kronikn a proto rrríš
český jazyk svým rodem je jazyk charvátský. Právě charvátský iazyk to byl' který
s námi vstoupil do těchto hvozdů a do těchto pouští, jež do té doby nebyly ani
v majetku ani v držení žádného člověka, ale jen samého Boha; a z nich těžkou
prací jsme si vyklučili tuto Českou zemi, která se n5mí, ač uám právem náIeži,
nespraveďivě a proti právu ničí a nám odnínrrá; Bůh, soudce spravedlivý' smilujž
se nad nrámi a svaqý Vojtěch! A proto na počátku všichni Čechové v této zemi mluvi.
li právě tak' jako nyní mluví Charváti; ale onen prvotní charvátský jazyk této země,
v dalekém odloučení od své charvátské vlasti, v průběhu rozličných a ďouhých
časů se v této zemi ve své podstatě tak proměnil, Že mnohé již mluvíme iinak než
Charváti a než před námi mluvili Čechové v této zemi. Ale zatím co se drila taková
změna našeho jazyka, svaqý Vojtěch ve své době nalezl |eště něco z charvátského
způsobu mluvení, a skládaje tuto píseň, složil ii v oné řeči, jakou tehdy nalezl
a jež byla tehdy obecně běžná, tudíž ještě poněkud po charvátském způsobu.
A proto v této naší části jsou dvě slova charvátská, toÍiž spase a mira, ieŽ pro zmí.
něnou proměnu našeho iazyka nrím novodobým Čechům již nejsou zn..áma ani
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Lůlvánim, ani významem' a proto již pro nás potřebují vysvětlení jako jittá
slova latinská nebo řecká. Protož je třeba věclěti' že spase je vokativ slova spas
a znamená totéž co ,,spasite1.., ,,sa1vator..; neboé kde my, novodobí Čechové,
salaator vyjadřujeme slovem spasitel, tam staří Čechové říkali v nominativu spos
a ve vokativlJ spase' při čemž hláska s se vyslovuje v obou případech v plné síle
zvuku. Za dtuhé jest vědět, že slovo mira je genitiv slova mir. I v češtině jako
v charvátštině jsou také slova dvojího v5iznamu, jako na př. slovo prst znamená
dvě věci: ta prst je sypká země, kdežto ten prst je úd ruky, totíž digitus;
tak také toto slovo mir u Charvátů má dva významy: jednak je mir totéž co svět'
mundus nebo seculum, což my vyjadřujeme slovem ,,svět.., jednak je totéž
co pax' rnír. A tuto dvojakost významu tohoto s|ova mir mohu dokázat
také charvátsk11írn zněním ,'Agnus Dei,,, jež oni ve své mši přesně takto říkají,
tottž Aganče boži, uzemle i grechi mira, daj nam tnir, coŽ se vykládá takto: Aganče
boži, to iest ,,beránku boží..; ozem'le, to iest ,,snímáš..; i, to jest ,,který.. (neboé
oni kladou který za sloveso); grechi rnira'' to jest ,,hříchy světa..; daj nam m,ir, to

iest ,,dej nám mír... A kdo chce, může se o tom přesvědčit v Praze u slovanských
mnichů. A proto, jako v tomto ,,Ag[us Dei,, mira položené na prvém místě je
totéž co ,,Světa.. a mir na jeho konci jest totéž co,,mír..' tak v této písni svatovoj-
těšské mira na prvém místě je totéž co ,,světa.. a mir la jejím konci totéŽ
co ,,mír..; tak totiž svatý voitěch užil slova rnir v této písni, neboť Češi jeho doby
tak mluvili a rozuměli.

Za tÍeti jest vědět, že kde již z nevědomosti a mylně v písni Ťik.ají ayššieho'
to iest ,,vyššího.., tam poďe původního znění svatého Vojtěcha maji Ítkai ašeho'
to jest ,,celého.., což je přídavné jméno k témuž jménu, totlž mira v genitivu; a
pravý smysl tohoto úseku ie Ty spase ašeho mira, to iest ',ty spasiteli celého světa..,
totiž lidského pokolení. A v tomto znění a smyslu ho užil svat'ý Vojtěch původně
v písni. To však bude obšírněji vyloženo níže v poznámce sedmé a osmé.

Následuje spasiž ny. Tu si svaý Vojtěch žádá dobra spásy a prosba se dělí
ve dvě části: nejprve prosí za potřeby duchormí, za druhé prosí za potřeby tělesné;
následují pak slova i uslyšiž, hospodine, Co se týče prvé části, svaqf Vojtěch uchá-
zeje se předem o přízeň, praví: ,,Pane Ježíši Kriste, poněvadž ty jsi spasitel' proto
spas' a poněvadž jsi spasitel celého světa' proto spas nás, kteří jsme na světě, a
dej nám spasení zde na světě, abychom byli spaseni v nebi'..

Přitom je třebavěděti za prvé, žetu svaýVoitěchkrátkými slovy'totiž spasižny'
prosí za všechny potřeby duchov-ní, ježpatŤí k spáse lidské, neboé spása je potřeba
duchovní, a prosíce o spásu, prosíme za všechny duchovní věci, jeŽ jsou zřízeny
ke spáse, jako se v otčenáši modlíme krátkymi slovy řkouce: ,,Přijď království
tvé!.. A těmito slovy nejen prosíme za to'co podporuje naše spasení,nýbtŽíza
odstranění toho, co našemu spasení odporuie, jako i svaqý Voitěch tím zároveň
žáda| za odstranění války a hladu v zemi, jež lidem překážely hledati svobodně
spásy. I svatí apoštolové, jsouce v nebezpečí na moři, prosili Pána řkouce (Mat. 8,25):

',Pane, zachraň nás, hyneme,.. poněvadž kdyby byli tehdy zahynuli, nebyli by
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otřebují vysvětlení jako jiná
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'ře&ážely hledati svobodně
úli Pána řkouce (Mat. 8,25):
tehdy zah1nuli, nebyli by
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dosáhli svého spasení s tak velikými zásluhami, iako ho dosáhli později pro své
mnohé dobré skutky, kázánt a mučer{nicwi. Za druhé jest třeba vědět, že slovo
spasiž selemákončit v tomto spojení nai,toriž spasi,nýbrž na hrubší .ž, jeŽ se k němu
připojuje' totiž spasiž, protože v češtině takové připojení hrubšího á k slovesům
na konci dodává většího důrazu a naléhavosti jejich ději' jako zde svatý Vojtěch
učinil' snaŽněji vyzyvaje Pána k bedlivosti spásy.

Následuje i uslgšiž' hospodine. Zde svaý Vojtěch prosí za potřeby tělesné
a prosba se dělí na dvě části: nejprve obrací svouprosbu k Pánu JeŽíši všeobecně'
za druhé korrkretně; následují stova daj nrirn ošěm. Co se týče prvé části' svaqý
Vojtěch' čině jakoby obecný úvod k nísledující prosbě, praví: ,,Pane Ježíši Kriste'
vyslyš naše hlasy, iimiž k tobě voláme,.. jako by říkaL ''Vyplň naše přání' jež ze
srdce tímto hlasem k tobě vysfláme... Tu iest vědět za prvé,žePán u zpěvu nehledí
na hlas, ale na dobrý úmysl, z něhož slova vycházeji. Za druhé jest vědět, že
sloveso uslyšiž ze stejného důvodu jako spasíž má se končiti nikoli na -š., nýbrž
na hrubší -ž,jak bylo řečeno v bezprostředně předcházejícím odstavci na konci.
Zatíetí jest vědět, že se tu nerruí říkati hlasy nds ošěch, ale má se Ťici hlasy našě,
protože je pohodlnější vysloviti znění druhé než prvé a bylo by nevhodné opakovat
znovu a hned v následujícím úseku ošěrz.

Následuje daj ruirn ošěrn; tt;- svatý voitěch od všeobecné prosby předcháze-
jícího odstavce přistupuje k prosbě konkretní, řka: ,,Pane, vyslyš hlasy naše a
dej uám sJtost a mír v zemi...

Tu jest vědět za prvé,že svatý voitěch třikrát užil oslovení hospodine v této
písni' totiž jednou k otci, a to na poěátku písně, a potom dvakrát k Synovi' prvým
slovem Hospodine vzývaje, to jest uprošuje, Boha Otce' a druhými dvěma Syna'
jenŽ ie zároveň Bůh a pravý člověk. Za druhé je věděti' že slovo žizn u starých
Čechů a v době svatého Vojtěcha bylo v obecném užívání, iež nyní nám, novo.
dobým lidem, není tak zn:ámo a znamená ,'sytost země,,, to jest dostatek tělesných
potřeb. Pro pochopení toho však třeba poznamenati, že první Čechové těchto
vyrazů užívali, neboé říkali jiezím s 7, to jest ,,toužím jísti.., coŽ latiníci lryjadřují
esurio ,,hladovím.., a odtud itkalri jiezn nebo jiezen,což je totéž co,,hlad po jíďe...
Podobně Ítka|t žiezhn s hrubším .ž na počátku, to jest ,,toužím píti.., latinsky
sicio ,,žiznim.., a odtud tikalri žiezn nebo žiezen, to jest ,,žízeň, po pití... Ale nyní

iiným a horším způsobem misto jiezítn obecně říkají ',chce se mi jíst.. a místo
žiezím,,chce se mi pít... KéŽ by však zanechali tohoto špatného mluveď a wátili
se k dřívějšímu a náležitému užívání a napříště po česku Íikalri jiezím ve v5iznamu
,,hladovím.. a žiezím ve v5iznamu ,,žizr.iim,,. Přece však novodobí Čechové zacho-
vávaji něco z řečeného dřívějšího způsobu mluveď, říkajíce mtím žiez, to iest
,,mám žizei,,, napoj žieziaého, to jest ,,napoj žizruvého,,. Ale jako člověk' kdyŽ
žízni, má žízeň, tak podobně kdyŽ zemé přílíšným suchem pukala, jako se i nyní
stává, říkali starši země aelikú žiezn mri, Ío jest země má velikou žizeí, nebo země
jest velmi žieziaa, to jest země je velmi žíznivá,totiž žizru po dešti' aby jím byla
napojena v té své Žíznt. Ne když má země dostatečný a včasný déšť' tehdy v do.
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statečném množswí uám ploď obilí' byliny a stromy' naše zvířata i ptacwo mají
co jíst a pít; a tehdy my lidé máme sytost v zemi a ze zemé. A iako s|ovo potřěba
znamerrá někdy nedostatek věcí, jako na př. řekne-li se ,'tento jest ve veliké potřebě..
to jestchudobě'a někdy naopak znamená dostatekvěcí, řekne-li se''tento má dobrou
potřebu.., to jest ,,je bohaqi.., tak u starých slovo žiezn někdy i ve vlastním smyslu
znamenalo ,,nedostatek nápoje.., jako znamená také nyní, někdy však přeneseně
u nich znamenalo také ,,dostatek nápoje..; a tehdy v tomto druhém qýznamu
odňali synkopou hlásku e' Íikajíce žizn misto žiezn a ustálíli takto synkopované
slovo, aby znamenalo nikoli již ,,nedostatek,,,alevždy,,dostatek.., a nejen dostatek
rrrípoje, nýbrŽ i vyživy' oděvu a veškeré tělesné potřeby. A tak se sta|o, že žizn
znamená ,,dostatek(C, neboli ,,plnou sytost.6 země a hlavně, když všecko hojně
vychází ze země; proto obecný lid říkává: ,,I{rcisný žizn, ošecko jakti hnyzí
z zerně,,, když jako za slunečního tepla mravenci v létě z ránavycházejí ze svého
hnízda v hustém, hojném a rozmanitém hemžení, tak plodiny zemské hust'.ým
a hojným rašením ze země vycházeji' a to iest žizn, tl Íik'aji žiezné léto, to:už
úrodný rck. Za třetí jest věděti, že žizn neboli sytost země bez míru není mnoho
platná, a proto svaý Voitěch připojil v písni i mír řka: ,,Daj nám... žizn a mír,,,
Neboť, jak jsem slyšelod sarých lidí' k nimŽ to došlo též postupným vyprávěním
starších pokolení, že kdyŽ byl veliký hlad a veliké války v zemi České a zvláště
také proti svatému Vojtěchu a jeho příbuzenstvrr od jejich protivníků' tehdy
svaqý Vojtěch, shromáždiv věřící křesťany na Libici' ve své dědičné vsi (nebo,
jak se praví, že to tehdy bylo městečko)'|ežiciv kraji Kouřimském,taÍÍItéž na Libi-
ci tuto píseň složil' lid ií naučila s lidem ji zpíval k Pánu Bohu, aby odvrátil hlad
a válku a dal zemi potřebu a mír. A tak se i podivuhodně stalo: když byla tato
píseň skládána, byly v Čechách veliké války, a nyní znovu po mnohých časech
isou veliké nesváry, když se tíž píseň vykládá' takže jako při iejím skládíní'
ak při jejím vykládání není mír v zemi České.

Následuje krleš, krleš. To je poslední část této písně, v níž svaty Vojtěch
shrnuje svou žádost k celé svaté Trojici ze všech předcMzejících proseb v jedno,
a uzaviraje píseň říká: ,,Pane otče, Pane Synu, Pane Duše svaty, svatá Troiice,
iediný Bože, smiluj se nad prosbami našimi, které v této písni k tobě vznášíme,
a vyslyš ie...

Tu je třeba vědět za prvé, že svaty Vojtěch iak na počátku, tak na konci této
písně prosí o boží smilování, žádaje ho snažně vŤelou tužbou pro potřeby své i lidu,
neboé toho je vždy a všude třeba v tomto životě. Za druhé je vědět, že tato slova
Řrleš nejsou charvátská ani latinská, ale jsou řecká, nebot krleš je totéŽ co ,,kyrie-
eleison.., což Čechové v této písni velmi synkopují a apokopují, Íikajíce krleš
misto kyrieleison,kdežto latinští kněží je ve své mši zpívají celé. A tu svaty Vojtěch
třilaát pravi krleš,vzývaje tři osoby svaté Trojice. ZatÍetijest vědět, že tato slova
hrleš nebo kyrieleison mají jakousi velikou moc, jtž my neznáme, protože Guilhel-
mus ve svém Racionale ve 4. části při hesle ,,Kyrie1eison.. praví, že když svatý
Geminianus volal proti nepřátelům kyrieleison, mocí toho slova v Bohu pět králů
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' naše zvířata i ptacrvo mají
: země. A jako s|ovo potřěba
Jtento iest ve veliké potřebě..
řekne-li se',tento má dobrou
l někdy i ve vlastním smyslu
nyní' někdy však přeneseně
v tomto druhém významu
l ustálíli akto synkopované
,rdostatek", a nejen dostatek
eby. A tak se stalo, že žizn
hlavně, když všecko hojně
ý žizn, ašecko jakti hrnyzí
!ě z rána vycházeji ze svého

tk nlodinr zemské husým
l tu říkaií žiezné léto, to:riž
hemě bez míru neď mnoho

t95 ve válce zahnal na útěk; oč více duchovní nepřátelé' totiž v pěti smyslech nás
svádějící k hříchu, budou zahnáni na útěk slovem k,yňeleison, budeme-li je ve víře
a náboŽnosti k Bohu volati.

27-30 tato ýtka není oprávněná' protože tvat hospodin je pouze částečným zčeštěním
původního staroslověnského vokativu gospodi, zachovaného v stč. hospodi v dvou dokladech
_ 47 ty spase viz pozn. na str. 108 _ 49 ny (4. p.) nás _ 52tt o tom, Že naši předkové přišli do
Čech z Charvát, podává obšírný výklad kronika Pulkavova (FRB v'2lL-2|2) _ 53 Charzldty
Bílé Charváty se naz:ivalo území na severoqýchod od pohraničních českých hor v pozděj.

ším Slezsku a Kladsku; toto území i jméno obyvatel nemá ovšem nic spoleěného s Charváty
jihoslovanskými _ 67 dz:ě slozla charzsótskd, totiž spase a mira jde ovšem o slova staroslověnská,
dobře autorovi zlámá z charvátskohlaholské bohoslužby v pražském klášteře Na Slovanech
-8L Aganže boži,azemle i grechi tnira aposffofa známá v podobě jen málo obměňované ze
všech charvátskohlaholských missálů' na př. z kátronu charvátskohlaholského missálu vati.
kanského lllir. 4, fol. 168a, (srov. J. Vais, ČMF 25, L939, str. 131, ř. 11-12); ozemle

ie part. praes. akt. od slovesa vzrmati - 84-85 u slooanshých mnichtů v klášteře Na Slo.
vanech, kam Karel IV. povolal mnichy z jihoslovanského Charvátska _ 135 žizn ve ýzn.
,,úroda.. doloženo i jinde v stč. - L39 jiezím' jiezn, jiezen slova jsou patrně .r1ýsledkem

autorova erymologisování, v stč. známé slovní zásobě doložena nejsou - |54 potřěba ve stč.
ve v'ýznamu ,,dostatek.. nedoloženo - 164 ošecko jakti hrnyzi z země všecko jako by lezlo'
pýštilo ze země _ L79 neni mír zs zerni České ttaktát vznikl r. t397 v době bojů Václava IV.
s panskou jednotou _ L92.L93 Guilhelmus zse svém Racionale Guilhelmus Durandus
(|237-|296), biskup italského původu, autor četných právnických spisů a ďla liturgického
rázu o 8 knihách Rationale divinorum officiorum (Příručka sluŽeb božích) _ |93-L94 soatý
Geminianus pravděpodobně druhý z modenských biskupů' žil ve IV. stol.

PoJEDNÁNÍ o  ŠrĚDRÉM VEČERU

Stánek Mojžíšův byl ozdoben čalouny rozmanitě vyšívanými' jak se čte
v Exodu, kap. 26, v. l.

Ctihodný a nábožný muži, pane Přibyslave, faráři v Lysé' žádal jste, nebo
vlastně přikázal, abych vám něco Dapsalo lidových zwcích,jež se obecně zachová-
vají nebo zachovávaly o svátku Narození Pána našeho Ježíše Krista. Ale jako svaý

Jan Křtitel pravil Ježíšovi (Mat. 3): ,,lá od tebe mám býti pokřtěn, a ty přicházíš
ke mně,.. tak i já vám pravírn: ,,}á mám b1ýti poučen od vás, a vy se chcete poučiti
ode mne.(. Aby se mi však nevyýkala ne nevědomost' ale lenivost, nikoli neschop.
nost,ale závist' uposlechnu v tom s pomocí boží vašeho Íozkaz|!'pokud dovolí nepa-
trnost mého naďání, zvláště když milost Páně ve vás není bez uŽitku. Neboé skláďání
či spis, který se vám pošle, neházíte do koutku zapomnění, aby am nedotčen
práchnivěl, ani ho neukládáte do skříně s tím, že iej pře&ete později: nevím sice
kdy, ale btzy jej horlivě a usilovně přivádíte k užitku iiným' iako jste učinil s písní
svatého Vojtěcha a s iejím qýkladem. Pročež předeslav obsal5 odpovídám k vašim
žádostem, Že jako stánek Mojžíšův byl ozdoben čalouny rozmanitě vyšívanými'
tak svátek Narození Páně jest ozdoben rozmaniqými zvyky lidskými. _ Třebas
však bylo v stánku jen deset čalounů, přece ie ne deset, ale tisíc zvyků o tomto
svátku a z nich zde píši jen o sedmi proslulejších.
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Prvý zvyk' velmi počestný' ie ten, že se věrní křeséané v předvečer Narození
Pána našeho Ježíše Krista postí aŽ do hvězdy, to jest až do veěerní doby' kdy se
jtž bvězda zjevuje zraku nebo by se mohla zjevit, kdyby byl jasný den. - Ale
bohužel ve všech věcech, jež se konají Pánu Bohu k chvále, ďábel chce vždy mít
svůi podíl. Neboé kde se věrní křesťané postí až do večerní hvězdy' a potom
umírněně osvěŽíce své tělo, maličko spí a vstrívajíce na jitřní bď a chválí Pána
Boha, tam sluŽebníci ďáblovi' kteří jsou v jeho moci, jedni se v tak slavnostní
předvečer pÍežítaji' druzí opíjejí a jiní nejen do večerní hvězdy, ale i do |itřní
hvězdy na chválu ďáblovu bdí' hrajíce v onen nejsvětější večer v kostky a zkoušejíce,
jaké budou míti v kostkách štěstí po celý budoucí rok. A když se zvoní na jitřní,
kdy řádní lidé vstávají, tu se oni teprve ukládaií' již oslabeni na těle' a spí až do vý.
chodu slunce; někteří hrajíce po celou Svatou noc' potom spí přes všechny mše
onoho přeslavného svátku. A to vše si dábel radostně přivlastňule.

Druhý zvyk je ten, že se předvečer Narození Páně jmenuje Štědrý večer,
a to proto' že je to předvečer onoho svátku, kdy se dostalo celému světu přene.
smírné štědrosti. _ Právem se tedy ieho předvečer nazývá tímto nrízvem ,,Štědrý
večer... Pročež i věrní a zbožrú křeséané jsou onoho večera štědřejší než jindy
na počest a na paměé oné nebeské štědrosti, neboť žádný hospodář není tak chudý,
aby v tento večer nevystrojil své rodině štědr! aečer neboli štědrou potěchu;nemtň,e-li
více, aspoň udělá toho večera větší světlo ve své světnici. - Poctiví staří lidé
v tento večerotvírali své domyaž po střechu'aby každý potřebný svobodněvstou.
pil a dostal občerstvení. _ Ba staří nejen lidem, ale i dobytku v tento večer proje-
vovali štědrost, neboť i dobytčatům v ten večer nakládali více krmiva než jindy'
jak snad někteří i nyní dělají. Tak otec nebeský v tomto svatém čase, zatím co vůl
a osel stáli nad senem a Žta|i, položil jim do jeslí štědrý a hojný pokrm celého
světa, jímž je vše živo, totiž svého milovaného syna v člověčenswí. - Kdyby si
to tedy boháči vzah za zvyk, aby místo onoho vola a osla brali si tento večer voly
a koně a jiný dobytek chudých a na paměť a na počest toho, že se narodil Pán a před
nimi přede všemi ležel v jeslích, živifi jej před svým dobytkem a nazítří nebo
po svátcích dobře živený dobytek chudýrn vraceli, bezpochyby' kciyby tak činili
z lásky, dostalo by se jim za to nebeské odměny. - Staří poctivci rovněž v tento
předvečer měli své měšce otevřené, karnkoli se obrátili' aby ruka byla pohotovější,
sahajíc pro peďz chudobnému, a při obědě toho dne kladli na svůj stůl peníze,
které chtěli toho večera dát chudým, aby mohli snadno a rychleji dát, až by chudý
přišel. Vykládali na stul všechny drahocenné klenoty, a to vše činili v dobrém
úmyslu a v pravé víře, nikoli z pýchy,nýbrž pamatujíce na svrchu řečenou nebeskou
štědrost a uctívajíce ji. Ale bohužel při tomto drrrhém zvyku právě ďábel v opak
toho dostává sl'uj podíl od mnohých lidí. Neboé rnnozí toho večera drží ruku
v měšci ne proto' aby mohli obdarovat chud'asy, ale aby míchali penězi a aby se
jim proto po celý budoucí rok peníze množily; kladou peníze na stůl ne proto'
aby je rozdělili chudýrn, ale aby měli štěstí na peníze; otvírají své kapsy toho večera
nikoli chudobným, nýbrž aby všechno štěstí vešlo do jejich kapes. A tak tyto
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65. jan z Holešoz:a,Výklad písně Hospodine, pomiluj ny
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66, Středooěhý písař z rukop:su latinských náboženských traktát,ů
(rukopis z doby kolem roku 1373 _ Národní a universitní knihovna, Praha)
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68. Bartoloměj z Chlumce, Glosář
(rukopis z konce 14. stol. _ Kapitulní knitrovna' Bratislava)
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i mnohé jiné chvályhodné zlyky převracejí v uesprávný a bludný smysl a zlou
vírou propadají mnohým, a to i nejhorším pověrám.

Třetí zvyk ie ten' že v předvečer Narození Páně si hdé nzvzájem posílají
štědrého oečera proto' že to jest ten svátek, kdy otec nebeský seslal všem lidem
tohoto světa velký a užitečný štědrý večer. - Proto si tedy lidé na paměť a na počest
onoho nebeského seslání posílají v tento večet štědrého aečua, to jest příjenné a
vybrané věci, a zvláště vorrné, vložené mezi dvěma krásnými miskami. - s tía
pak souvisí dále ten obyčej' že lidé, přiiímajíce poslaného jim štědrého oečera,
děkují těm, kdož jej poslali' odměňují donašející posly a těm' kdož poslali' rovněž
posílají jiné štědrovečerní drírky skrze jiné své posly._Je také zvyk, že poslové,
odevzdávajíce štědrovečerní dárkn vyslovují jména darcu říkajíce: ,,Petr nebo
}an Dlapka posílají vám štědrého večera... V tomto třetím zvyku má ď{bel
tento svůj podíL Někteří posílají toho dne štědrovečerní darky ne na památku
nebeského seslání, ale aby měli štěstí po celý následující rok. Doznávají totiž,
Že kdo toho večera neobdaruje jiných' zchudne dříve, než rok skončí. A naopakti,
jimž se toho večera něco odepře, prorokují (nikoli však z Boha)' říkaiíce tomu,
kdo odpírá: ,,Z|e se ti povede tohoto roku, protože tohoto večera nic nedaruješ...
Ale tyto a podobné jejich domněnky pocházejí z jejich bludného rozumu, a stane-li
se někomu tak' jak věří' neděje Se tak iako přirozený následek oněch jejich činů,
nýbrž ze skrytého a tajného podvodu a zaÍizeni ďábla' kterému ide o to, aby je
zviklď v dobré víře a utwdil ve z|é. Tak oni z vypoěítavosti posílají samému
ďáblovi štědrého oečera a tou pekelnou šalbou se dostávají do jejich moci.

Čtwtý zvyk je ten, že v předvečer Narození Páně věřící požívajivelkého bílého
chleba, to jest velkých vánoček nebo koláčů, protože ie předvečer onoho svátku,
kdy se pro rrrís narodil a nám byl ďán v Betlémě, to jest v,,Domě chleba.., velký
bílý chléb nebesk1ý' totiž náš Prín Ježíš Kristus. Staří lidé pak z dobré vfuy a ze
správného názoru klaďi na stoly a ubrusy tyto velké bílé chleby hmotné a vedle
nich nože a dovolovali o tomto svátku, aby všechna čeleď z nich krájela poďe
vůle sobě i chudým. - Ale bohužel ďábel v tomto čwrtém zvyku pro sebe sieduie
nernéně hrubý blud smyslu téměř opačného; neboť, iak jsem slyšel, v některych
končinách křeséané nechávají chleby na stolech a ubrusech o těchto svátcích
s noži nikoli na počest a památku Kristova dětswí, ale aby v noci přicházeli bůžkové
a jedli. To iest vpravdě hrubý příklad nevěry pohanů, kteří mají mnohé bohy,
kdežto věřící Kristovi mají toliko jediného Boha. To je zjevný nesrnysl, jako by
oni bůžkové,.což jsou vlastně ďáblové' mohli jísti tělesné pokrmy, když isou to
přece duchové. V tornto nejhrubším btrudu jsou zajisté podobni těrn' kdož kladli
hmotné pokrmy na hroby svych drahých, aby je jedly duše vycházející v' noci
z hrobů.

Pátý zvyk je ten, že křesťané v předvečer Narození Páně požívají více ovoce
než jindn poněvadž je předvečer onoho svátku, kdy se nám narodilo ovoce vybrané
a užitečné, totiž náš Pán Ježíš Kristus. _ Staří poctiví lidé v správné víře klaďi
o tomto svátku ovoce na stoly a ubrusy a noži je krájeli čeledi a chudým. _ Rovněž
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s dobrým úmyslem ovíieli staří ovocné stromy bílou slamou. Ale běda! Někteří
lidé hned přewacejí smysl těchto chvályhodných zvyklostí; neboť někteří krájejí
ovoce' aby na něm pozorovali budoucí dobré či z1é věci, a ovazují stromy slamou,
aby jim v budoucím létě nesly hodně ovoce. Ale poněvadž tyto a podobné věci
nejsou jim zaručeny nějakými přirozenými příčinami' co činí jiného, nů Že
zwacejl tento páý zvyk ve prospěch ďáblův?

Šestý zvyk je ten, že v předvečer Narození Páně kněží a žáci kalmdují čth
koledujl' chodíce po domech svych věřících, což činí i v oktáv téhož svátku. Pro
porozumění tomuto zvy'ku je třeba přípomenout, že když Čechové byli ještě
pohany a sloužili moďám' měli v této České zemi boha babylonského, totiž
samého Béla' o němž se praví v poslední kapitole Daniela: ,,Byla pak u Babylonských
moďa jménem Bél,.. a dále: ,,Béla zniěil, draka zabiL a kněží pozabíjel...
Z kroniky císaře Karla IV. vychází pravděpodobně najevo, že Slované (neboli
latinsky Sclavi)'přicházejícez Babylonska do Charvátska a odtud diile semdozemě,
která se nyní imenuje Čechn chtěli si ponechat i nadríle k uctívání boha toho
místa, odkud pocluízeli, a protože měli k němu takovou úcťu, že jim nestačilo
ctíti jej v příslušný čas v chrámech, chodili nadto vždy první den každého měsíce
(o kalendách) kněŽí s moďou samého Béla po iednotlivych pohanských domec\
zpivajice domácím jazykem zvláštní píseň na jeho počest, řkouce: ,,Dubec stojí
?rostřed duora,,, a tríŽ slova opakovali s pojmenováním Béla' řkouce: ,,Beli, beli,
dubec stojl prostřed duora,,, jako by říkali po česku: ,,Beli, Beli, toto ti vyjadřujeme
na počest sqým zpěvem' co tato slova znamenaií,.. a tak činili při každém verši této
dosti ďouhé písně k chvále Bélově, považujíce se za šťastné, že bůh navštívil jejich
domn a věříce pevně, že po celý ten měsíc budou míti od něho štěstí a zdar ve sqých
věcech i v životě. A proto lidé dávali moďe Bé1 rozličné dary iako poplatlry, uzná.
vaiíce se za jeho pravé ctitele' aby iejich statky spravoval. Kněží však tyto dary
na místě moďy Bé1brali k suým rukám a později je mlčky obraceli k svému užitku.
A proto se říká koleduií $alendují)' jako by o kalendách' to jest v prvy den jednot.
livých měsíců, takovou čest Bélovi po domech prokazovali. Když se však Čechové
počali obraceti na víru Kristovu, kněží křesťanští chtěli odstranit onen pohan.
ský zvyk' a iakoby vedouce lid střertní cestou mezi jednou kraiností i druhou,
počali iej nadále zachovávat, napodobujíce jej ovšem jen v něčem. Neboť chodili
sice vždy prvého dne v měsíci po domech křesťanů, ale místo modly Bélovy
nosili obraz Ukřižovaného, aby tak ,,silnější přijda uchvátil zbroi slabšího..,
totř Kristus'jak se praví v evang. Luk.l1'22.VuvedenépísnimistoBeIi,Beli'Ííkah
oele;to je staré české příslovce, jeŽ znamená totéŽ jako mnoho. Ale říkalí ještě Ěa-
lendoaatsavprvéslabice, protože i křeséané to činili ještě o kalendách. A tento
šestý zvyk trval jako střední cesta mezi dvěma krajnostmi až do svatého Vojtěcha.
Ale protože to bylo přílišné zaneprázdnění na každého prvního dne v měsíci a také
proto, aby křeséané při tom nezachovávali kalendy poďe obřadu pohanského, svaý
Vojtěch všecky ony kďendy shrnul ien na předvečer a oktáv Narození Páně, protože
považoval za vhodnější zachovávati tento zvyk v tom čase, kdy se narodil Krisťus,
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než o kalendách' o nichž se kdysi prokazovala úcta Bélovi. Změnt| také jejich
určení a smysl, Íkaje koleduje misto kalenduje; změnil v první slabice a v o, aby se
řtkalo koledují (colendísant) od colo (ctím). Rovněž nekalendují (calenďsant)
podle kalend, protože se tím arykem již uctívá Kristus v den svého narození'
a nikoli o kalendách. Podobně koledoodní (colendisacio) místo kalendooeini (ca|en-
ďsacio) a lidově knleda znamenají někdy uctívání Krista tímto nrykem' jindy
všecko to' co se ďává darem při takovém koledování. A tato posledrú podoba
koledování rrvá až do dnešních dob; kéž by se v něm chvála Kristova neměnila
v chtivost peněz!

Já jsem tento starý qfklad slyšel od starých a staří si zaiisté svou starobou
získali právo, aby se jim věřilo podle výroku: ,,Při starcích je moudrost a při ďou.
hověkých rozuÍnnost.. (Job 12)' a také obecné přísloví dosvědčuje, že ie trojí
druh lidí' iimž třeba věřit totř staým, učeným a zcestovalým. Staqým proto, že
se pamatuií na děje starých dob' jichŽ mlaď neznaií; učeným, protože vědí mnoho,
čeho neučení nevěď; cestovatelům, protože v dalekých zemích viděli mnohé věci,
jicM neviděli, kdož zestrírli doma. A zejména mnoho z těchto věcí jsem slyšel
od iednoho starého kněze, jménem Alše' jenŽ téměř po celý svůi život pobyval
na dvorech prelátských a knížecích, ustavičně četl rozličné historie a kroniky a
zkoumal neznámé a zajimavé věci; ten také v našem břevnovském klášteře zemřel
a je pohřben a jeho duše neché odpočívá v naději blažených. Amen.

Nečetl jsem to však v knihách' ani jsem to nenalezl v spolehlivých dokladec}5
a proto isem nepodal tento výklad jako wrzení ' nýbtŽ ien jako zprávu o tom' co
mi bylo vyprávěno; a zároveň uvádím jinou příčinu tohoto šestého zvyku. V před.
vďer Narození Páně a o jeho oktrívu se totiž koleduje proto' že je to předvečer
onoho svátku, kdy se narodil syn krále nebeského, kníŽe celého světa, a to podle
tohoto světského anyku: Kdý se narodí syn nějakému králi pozemskému, hned
se rozběhnou poslové po klášteřích a městech, po hradech a vsích jeho královsM
zvěstujíce, Že se oné zemi narodilkníže. Všichni obyvatelé pak radujíce se odměňu.

ií posly' dávajíce jim chléb hmotný, skutečný' jenž se obecně naaývá koldč. A v téÍ|Ž
smyslu, že se o tomto svátku narodilsyn krále Nejvyššího' totiž nebeského otce'
Pán náš Iežíš Kristus, také kněží a žáci, poslové téhož krále, o této vigilii a v oktáv
choď po domech křeséanských a zpivaji řkouce: ,,Ecce, Maria genuit nobis Salva-
toÍem . . .,.. a dále ,,Judaea et Jerusalem, nolite timer€ . . . ,.. ,,Et verbum caro factrrm
est.. . ' (6,,Haecestdies.. . , . . , ,Genuitpuerperaregem.... .a j iné písně.Atuvšichni
věřící s radostí a veselím naslouchají zpěw poslů, odměňujíce je chlebem hmotným,
to jest dávajíce jim dary. A kněží nesou s sebou obraz narozeného syna králova,
ubírajíce se od něho mezi lid jeho říše. Avěřící lid s úctou a s plesáním očekává a
přiiímá posly a obraz do svého domu; poklekaiíce sklánějí se před obrazem, líbají
jeho nohy, ďívají mu dárky do rukou ieho poslů a koří se mu; a těmito i jinými
činy pokorněvyznávaji,Že jsou poddáni a poslušni narozeného krále Krista Pána. Před
obrazem a jeho posly nesou hořící svíce jako před knížetem a jeho rytíři' protože
se jasně a veřejně jako mocný pán po právu ujímá svého Keséanského království'
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nikoho se přitom neobávaje. Kněží a žáci jdou v bílých komžích, aby jsouce zevně
v bílém rouchu a přicházejíce jako poslové krále čistého a neposkvrněného, byli
i uvnitř bílí a čistí v duši od hříchů, a to hlavně od opilství, rozpustilosti, krádeŽe
a chtivosti ofěry onoho večera. Jako jeho chrám okuřují kadiďem také domy, do
nichž přicházeji' aby silou kadiďa dokonale vypudili ďábla, knížete temnot'
ze všech koutů. _ Ale při tomto šestém zvyku dostává ďábel svůj podíl, a to ty,
kdož pro sebe koledují vtomto svatém čase, totiž po celou noc jako volové bučíce,
sebe i jiné v rozličné hříchy zaplétajíce a v chválení Boha překážejíce. Dostává
za svůj podíl také ty, kdoŽ okuřují kadiďem pro sebe' a to jsou hlavně ženy,
které nedovolují vynášet ze svého domu v kadidelnici uhlí, ale vytřásají je do peci,
aby z jeiich domů neodešlo všechno štěstí budoucího roku, ažádají' aby jim bylo
dáno ten večer trochu onoho kadiďa, aby s ním mohli hádat, jak jsou milovány
od sqých mužů i od jiných.

Sedmý a poslední zvyk je ten, že v předvečer Narození Páně kladou a stelou
slámu do jizeb a do kostelů, protože je předvečer onoho svátku, kdy Paní celého
světa, královna nebeská a Matka boží poroďla na tento svět Pána našeho Ježíše
Krista. _ Ať si však dají Pozor ti, kdož své rozpustilosti a necudnosti provádějí
na oné slámě' jež se o tomto svátku stele do jizeb; jak velkou neuctivost projevuií
tím lůžku a čistému a přecudnému šestinedělí Matky boži a Paní celého světa,
neboé, jak bylo výše řečeno, ona sláma znamená lužko jejího šestinedělí. Neché
si také daií pozor ženy, jež čarují s onou slamou, aby neměly blechy po celý budoucí
rok! A to vše si ďábel radostně bere za svůj podíl ze sedmého zvyku.

Vskutku nikdy v celém roce se neprovozuje tolik a takových kouzel jako
o tomto svátku. A proč je tomu tak? Protože je to veliký svátek, proto chce také
ďábel mít z něho veliký poďl. Proto vkládá lidem do mysli přesvědčení, že pro
velikost tohoto svátku mají i jejich kouzla větší moc. Ale jak by mohlo b1;it podobno
pravdě' že by tento nebo jiný svátek, den tak posvátný a vznešený, mohl poskyto-
vat moci kouzlům, věcem tak hanebným a zavrženihodným? Jak by mohlo být
pravda, že by to, co se děje ke cti boží, dodávalo moci tomu, co jest proti úctě
k Bohu? To jest velký omyl iejich rozumu.

Toto, pane Přibyslave, příteli můj nejvěrnější, sepsal jsem s pomocí boŽí
na vaši qýzvu a posílám vám to jako štědrovečerní dárek, pokorně nabízeje jeho nedo-
Statky vám a všem ostatním k laskavé opravě a lepšímu poučeď aza jeho dokončení
vzdávaje upřímně nekonečné projevy díků Pánu Ježíši Kristu' matce jeho Panně
Marii, svatému Benediktu a všem svatým. Jim budiž chvála, čest a sláva po všecky
věky věkův, amen.

2 a Exodu, kcp. 26' o. .1.. Příb1tek pak uděláš z desíti čalounů, kteříŽ budou z bflého
hcdbávísoukaného,azpodstavcemoc l réhoazšar la tuazčervcedvakrá tbarveného-109
kalendují čili koledují slova koleda' koledovati etymologicky ovšem souvisí s lat. názvem ka-
lendae pro první den každého měsíce a také pro první den v roce. I(dyž pak křeséanství na
dobu pohanských slavností zimního slunowatu položilo svátek Narození Krista, bylo slovo
koleda přeneseno na dobu ván.oční od Štědrého večera aŽ do Nového roku, po př. až do Tří
králů, dále na chození koledníkú (napřed kněží, pak učitelů a konečně dětí) po domech
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s přáním zdaru v novém roce i na výslužku, kterou za to dostávali. Co uváď Jan z Holešo.
va dále (ř. L46-147) o změně kalendovati v koledovati a o souvislosti tohoto tvaru s lat.
colere ,,uctívati.., jsou výsledky věcně nepoďoženého středověkého etymologisování _ 1l0
oktda obďobl sedmi dnů po určitém svátku, někdy se tak označuje také poslední den tohoto
období' t. j. tenýž den příšúho týdne _ L|2 boha babylonského autorův výmysl o nábo-
Ženství stafých Slovanů, opřený o následu!ící (ovšem nesprávný) ýklad počátku písně

,,Dubec stojí prostřed dvora.. _ tL3 a posledni kapitole Daniela Daniel |4'2 a 14'27 - IL6
z Babylonska do Charad,tskave středověku se věřilo, Že rozdělení iazyků vzniklo při stavbě věže
babylonsk{ odtud vypl;ivalo, že tam se hledal také počátek jednotliých národů; o Charvát-
sku viz pozn. k výkladu písně Hospoďne, pomiluj ny' ř' 53, na str. 743 - 122 -I23 Beli, Beli,
dubec stojí prostřed daora o výklad tohoto úrywku stč. lidové písně (dochovaného toliko zde), ve
kterém byl hledán pozůstatek lidoqich písní snad až z doby předkřeséanské, pokusili se Č.
Zíbrt, Břevnovský mnich Aleš o staročeském slavení vánoc (o koledě) ve věku 14. (Český lid
24' 1924, 81.89)' V. Flajšhans v pozn' steině nadepsané (tamtéž 25' |925,81.83) a dále
v čl. Nový rukopis Štědrého večera od Jana Holešovského (tamtéŽ 26, |926,8l-83) a Č.
Z1btt (tamtéž 26' L926' 83-84). ProtoŽe lze k dochovanému počátku plsně uvést několik
paralel ze sta4ých lidových koled, jde pravděpodobně spíše o zbytek nějaké vánoční koledy
než o píseň z doby pohanské _ L46 viz pozn. k ř. l09 _ L76-L78 Ecce, Maria. .. Ejhle' Ma-
ria poroďla nám Spasitele...3 Judaea et Jerusalern... Judeo a Jerusaleme, nebojte se...;
Et verbum... A slovo tělem učiněno jest...3 Haec est dies... Totoé jest den...; Genuit
puerpera. . . Poroďla roďčka krále. . .

JENEK Z PRAHY

VÝKLAD NA ARIsToTELovU KNIHU o DUŠI

Mistr Jenek Václavův z Ptahy je ze starší generace profesorů pražské university.
R. 1366 připomíná se jako mistr svobodných umění na fakultě artistické a člen koleje
Karlovy, r. 1382 je rektorem university abrzy potom se stává profesorem fakulty úeo-
logické. Umírá ke konci 14. století. Z doby Jenkovy činnosti na fakultě svobodných
umění zachovaly se jeho výklady (komentáře) na Aristotelovy spisy De coelo et mundo,
De generatione et corruptione, De anima, De libris Politicorum (vše v rukopisu univ.
knih. pražské VIII G 30). Později napsal Jenek i komentář (tak zv. lekturu) na sentence
Lombardovy a Výklad umučení Krista Pána, ale oba spisy jsou dnes nezvěstné.

Jak ukazuje Výklad na Aristotelovu knihu o duši, z niž se zde uveřejňuje začátek
v českém překladě' užíval Jenek komentáře Averoisova (kterého po zvyku doby nazývá
prostě Komentátorem, t. j. Vykladačem) a komentáře Alberta Velikého. Jeho výklad ie
typická ukázka školského traktování a sloužil k potřebám čistě školním, aby usnadnil
pochopení a pamatování základních myšlenek Aristotelových. Příručka Jenkova byla
známa a oblíbena na pražské unigersitě ještě v druhé polovici 15. století.

K sledozlání oýkladu mistra Jenka z Prahy uzládíme předem přislušné místo z Atisto-
telozry knihy o duši (podle překladu Antonina Kříže, Aistoteles: O duši. Laichterozla filoso-
fickd knihoana, sv. 29, 1942, st, 23)t

Každou vědu povaŽujeme za něco krásného a hodnotného, ale jednuvíce než druhou,
buď pro ieií přesnost' anebo proto, Že předmětem iejího zkoumání jsou věci cennější a po.
ďvuhodněiší; z obou těchto důvodů asi právem můžeme pokládat vědu o duši za nejpřed-
něiší. A znalost duše, jak se zdá, velmi přispívá k poznání pravdy vůbec a zvláště k po-
znání pravdn pokud se t.ýče přírody. VŽdyť duše je jakoby počátek živých bytostí.
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t 5

I pokusíme se prozkoumat a poznat jednak přirozenou povahu a podstatu duše,
jednak její vlastnosti, z nicltž jedny podle mého mínění jsou vlastnosti duši vlastní a druhé
skrze ni jsou také v živých bytostech.

,,Za lěco krásného a bodnotného ..... Tato kniha' jejínž předmětem je
duše a která je nadepsána ,,o duší.., ie šestá v souboÍu knih o příroclní filosofii,
zahrnujícím i knihu drobných přírodovědných pojednání. Mluví se tu o duši
a uvažuie se o ní tak, Že se srovnává s tělem, poněvadž duše je jakoby řídící formou
hmotného těla. Dělí se na tři jednotlivé knihy; z nich první obsahuje dvě pojed-
nání: úvod a dále qiklad o duši podle názorů starších filosofů. Prvď poierlnání
je úvod, v němž se Aristoteles snaží v posluchači vzbudit chápavost, zájema pozor.
nost tím, že ho vede k zálibě v této vědě; tento úvod má čtyři kapitoly.

První kapitola ukazuje na přednosti a na užiteěnost této vědy' metodu jejího
zkoumání i nesnríze a má čtyři hlavní části. V části první zdurazňuje Aristoteles
přednosti této vědy říkaje, že ,,považujeme znalost.., to iest vědu, za něco krásného
a hodnotného, ale že jedna věda je hodnotnější než vědy jiné' atoz dvojího dů-
vodu: iednak pro průkaznost podání' jednak proto' že se zabývá předměty lepšími
a hodnotnějšími; a obě tyto podmínky jsou splněny ve vědě o duši. Především je
tedy třeba vědu o duši pojímat rozumově, z éehož přímo vyplyvá první závěr
kapitoly: Věda o duši je přednější než vědy iiné. Dokazuje se takto: Způsob poďíní
v oné vědě je bezpečněiší a sama duše je ušlechtilejší než to, o čem se uvažuje
v jiných vědách; tudíž se potvrzuie závěr, že iedna věda se pokládá za přednější
než vědy jiné z dvojího důvodu, jednak Že má bezpečnější způsob dokazováď,
iednak že věci, o kterých uvažuje, jsou ušlechtilejší. První část důkazu je zajištěna
tím, že způsob dokazování ve vědě o duši je bezpečnější jak pro nezbytnost její exis-
tence a skutečnost,tak i proto,že duše je předmět ušlechtilejší,poněvadŽ je netělesná.
Jiné důkazy byly poďány v jiných knihách' které jednají o věcech tělesných, a
zvláště o iejich vlastnostech a pohybech' iak ie patrno z prvďho qýkladu k první
knize o úkazech nebeských.

Dále postupuje Aristoteles při svém výkladu akto: Nejprve předkládá úvodnÍ
návěst, za druhé dokazuje důsledek (srov. ,,iednu více než druhou..), za třetí
klade předběžný závěr (srov. ,,z obou těchto důvodů..), za čwté ávěr (srov.
,,znalost duše(.).

Co se qýče první části, pozoruj, že dobro je poďe 8. knihy Ethik trojí: užitečné,
příjemné a hodnotné. Dobro hodnotné je mezi ními lepší' a proto právem říM
Filosof' že ,,vědu považujeme za něco krásného a hodnotného..; k tomu podává
Komentátor tento důkaz ve svém prvním výkladu: Ruzná umění se zajisté od sebe
navzájem neliší, leč některou z těchto vlastností, totiž buď průkazností podríní
nebo vznešeností předmětu nebo oběma těmito znaky. Na příklad geometrie
vyniká nad astrologii průkazností podání: bezpeěněji a formálněji totiž vystupují
závěty z premis v geometrii než v astrologii; astrologie však vyniká nad geometrii
vznešeností předmětu, neboť vymezuje poznatky o tělesech nebeských, kdežto
geometrie o tělesech jakýchkoli - a ovšem nebe je mezi všemi tělesy těleso nej.
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lu povahu a podstatu duše,
vl'astnosti duši vlastní a druhé

l' jejimž předmětem ie
knih o přírodní filosodi,

ušlechtilejší. odtud vyplyvá předběžný závět, že tottž ve vědě o duši pÍicházejí
oba znaky, jak bylo řečeno při odůvodnění závěru.

Naskytá se tu však jistá pochybnost, protože hned dále se mluví o tom' že
je vůbec velmi nesnadné získat o duši spolehlivé vědění; neď tudíž ve vědě o duši
způsob dokazování ak zcela iisý. Na to je tato odpověď: Třebas s našeho
stanoviska ie snad přirozenost a podstata duše nedokazate|ná, sama o sobě duše ie
dokazatelná a zcela jisrá pro nezbytnost své existence a patrnou skutečnost. Ale
vzhledem k rrrím nemůže být její existence ověřena, poněvadž duše je oddělena
od smyslů, avšak všechno naše poznáď má přece svůj původ ve smyslovém vní-
mání a v představách' iak se praví v první knize Druhých analytik' v kapitole
deváté a v třetí knize našeho ďla, v pojednání pátém. Pak následuie závět, v němž
Komentátor ptavi,že věda o duši předčí všechny vědy ostatní kromě vědy o bohu
a že je první nikoli pro své ustálené pořaď (protože ak ie šesta), ale co do své
důstojností.

Dále vykládá Aristoteles historii vědy o duši a zdurazňuie zákonitost jejího
vyvoje proti těm, kteří o ní - po způsobu pythagorejském - vykládali téměř
pohrídkn jak se o tom vykláďí v druhém pojeclnání' protože historie ie 1íčení
skutečných událostí podle pravdy.

,,A znalost duše, jak se zdá ..... v druhém pojednání druhá část upozorňuie
na užitečnost této vědy a vyvozuie se tu závěr druhý: Věda o duši je uŽitečná pro
veškerou vědu a zeimém pro vědu přírodní. Druhou část závěru dokazuje takto:
Duše ie jakoby počátek živočichů, to jest, duše je formující princip živ.ých těl;
největší část vědy o přírodě ieríná o živych tělech, iako knihy o živočiších' o Živo.
cích a rostlinrách nebo Malá pojertnáď přírodovědná. Jest tudíž poznriní duše
nanejvýš užitečné pro vědu přírodní.

První část závěru Alistoteles nedokazuje, poněvadž se zdá sama o sobě
evidentní, neboť věda se kausálně odvozuje od duše - a v tomto smyslujeduše
příčinou - a dokonale něco zn.lme tehdy' kdyŽ znríme toho přičinu' jak se vy.
kládá v první knize Fysiky. Proto poznníní duše iako příčiny ie užitečné pro všech-
nu vědu. Neiprve klade Aristoteles první část ávěru, dále druhou (srov.,,zvláště
k poznání pravdy .. ...), na třetím místě důkaz druhé části (srov. ',Vždyť duše

iest. . .c.). Komentátor pak rozumí pod pojmem,,všechna věda.. vědu spekulativní.
,,I pokusíme se prozkoumati . . .... V třetím pojednání v třetí části objasňuie

Aristoteles svůj názor a uváď, co a jak hoďá mluvit o podstatě duše a jejích
vlastnostech' když Íiká' že se snažíme zkoumat a poznat dvojí: především přiro.
zenou povahu duše a její podstatu, za druhé iejí vlastnosti. Ty jsou dvoií: vlastní,
k jejichž projevu duše nepotřebuje těla' jako poznrívání a chtění, a společné' k je.
jichž projevu duše těla potřebuje, jako je viděď, kde potřebuje oka, slyšení'
kde potřebuje ucha atd. Tyto vlastnosti se naz1ývají společné proto' že ná|eží
k složenému celku (z duše a těla)' a isou dvojí: některé naleŽí k složenému celku
skrze přirozenou povahu duše, jako pamatování a rozpomínání, jiné naopak
skrze přirozenou povahu těla' jako spánek a bdění.
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K textu Aristotelovu: t Každou aěilu ato8r1ol6 (lat. překlad notitiam) zde ve smyslupoznání věcí z příčin a počátků,poznání soustavného a vywětl"li"it,o (dokazujÍcího), nejenjednotlivého a popisného _4 k-poznrini... přírody po.ia* věcí hmot,,1ich,pohybliqich,vyloučeny jsou tím 
19st.ra5ce lmatematika),iěci nihmotn4 lid.ú dÍ; apod. - 6 přirozenoupoaahu a podstatu co činí vše,.čím jest, a je.vyjáaleno ouecí5im 'y*J.., definicí _ 7 vlast.nosti jde o určení, která se mohou uvaáct, ^níž.,ě"přestala tl'i'c.r' 

" 
rcrou jde (jednotlivévlastnosti, kvalita určeď,.určení mtsta aá.); duše je substancl ve smyslupodstat* nikoli ve

iff*:.l."*eta 
(sloŽeného z látky a podsiíy), proto jistá určení duše jsou zároveň určenl

K výkladu Jenkovu:- 3 knihu drobných přírodoaědných pojedndní. jsou to: Naturalesauscultationes (fysika v užším slova smysíu), De coelo r. "ur.t'á"n ""beských), 
De genera-tione et corruptione (o vzniku a zanitu), rvreárologica r" *u"""t, ..io.férických) a Parva na-turalia (drobné výklady přírodovědnéj- 24-25 k prani knize o úkazech nebeskýchtam isoufysické výklady v pořadí podle stupně.závislosti a dokonalosii, 

"á.n,iůou, nebeských těles,zríkladů hmotného děli nřes ,,me-teory.. k zvířatům a rostlinám _ zo poau 8. knih9 EthikEth' Nikom. lt55b, rr-2}1aita atstotetova, poaavalici .o.r.t.rro l"no-mravouty; _ 32 FlosofAristoteles _33 KomentdÍor Averroes, u""u'iý filosof Ibn Rošd (1126-1198), zasloužil sevýklady zakladních AristotelolÝch spisri o jejich oproštěni od pozdějšich přÍdavků a usilovalo organické spojení aristotelismu ' i.t"-'.to,, theologií _ 36 astrologie zde ve v5iznamuastronomie; /ormólněji .v 
geoT:"ii 

:: 
všech.ny postupy dějí pomocí zaiertt in forma, na zá.kladě sylogistických figur_ 47 azhledem k.ná*,oiďl po",,"telnosti o sobě a vzhledemk nám: nejzřejmější pro.nás jsou smyslové předmětn .,.i"r.i*eisi .r.,'tec obecné zásady odsmyslů nejvzdálenější (Anal. post. 71b,33n) _ 49 a prz:ni. knize n,,ng"t, analytik (Ana|.post. 81b,5): ,,Je nemoŽné pochopit vsáouecniny iinai než i"d;;. Ávšak indukce ;.e ne-moŽná těm, kdo nemaiÍ smyslové u''t*a.u....i (v. též Anal. p".i. li,.sóu, 20n) - 50 a pojed.náni pdtém De anima III, kap. 7,437b,14-19: ,,l)uši myslící ,roJr-ir.a,t avy (pawaoía),jako by byly předmět.. u1"-.,...,,. _-56 , druhém pojedna,i-ri" anima I,403b,20n:výklad dějin názorů o duši; historie (řec. íotogíx).'"too,,,a.,í; ru.'pr"ňua historiabere vy-kladač ve smyslu lat. termínu _62.63 o žiiočíšich.., Malti pojedntini přirodoaědnti jdeo aristotelovská pojednání Historia animalium (Živočichopis), Ďe a,,imatibus et plantis(o živočiších a rostlinách), P"r'o.a no,.,.alia i i.^ .9s." e-ni knize Fysiky(De phys. aud. I,l;souborný Aristotelův výklad přírodovědy): ,Jehdy se totiž ao.íi.,áí., Že jednu každouvěc známe, kdý známe první přÍčiny a p,íi zas^ay až do prvotďch elementů. . .,, _ 7Laědu spekulativní t.' j. teoretickóu, i"ž piaa,í,v,í vědění, proti vědám praktickým (ethikaa politika), jež dávaj|návod k. tvorbě (poetika, rhetorika) _ 8| spdnek a bděnipoďe Aristo-tela závisí tyto stavy na stupni organického ..ptu, 

" 
to na činnosti srdce, tedy na tělesnýchorgánech, které zde mají iniciňvu; pri p"l,.tování a vzpomínánÍ má iniciativu duše

JAN Z JENŠTEJNa
KNIHA oBRANNÁ

Jan z Jenšteina' pražský arcibiskup (zemřel,r. 1400), napsal řadu nábožens\ich acírkevně politických spisů, ž ni.h; n3flteř..mají.bezpróJd;jJ"i;;am pro duchovnídějiny české v době předhusitské. J;k; p};j'1íi{ěr-**-Jiii',í".' střetl se nejed.nou se zájmy světské šlechty i krale vactiu.]v., aby obhájil qýsadní postavení ducho.u."'lY.;9"hlas sporů' s.|1aJém nalézáme i v jenŠtejnově díle.v l,ste l? Danu Ťtndřichoz;i 
,z Rožmberka, z' nčh ž uveřejňujeme v českém překladuzačátek, vyklááá Jeňštejn o své správč ';"ž'il církve a o důvodech svého odstoupení.
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LIsT URoZENÉMU MUŽI ,  PANU JINDŘICHovI  z  RÚŽovÉ HoRY,

JINAK z F.}ŽV^BERKA v ČECHÁCH

Proč, příteli z pÍátel- nejmilejší' jsi zanažen podivem'proč, muži velkomyslný
a rrrozený, jsi rozrušen v duši, když já, pohnut bohumilou a upřímnou horlivostí
a hledě do budoucnosti, toužím z mnohých i slušných důvodů dosáhnouti ovoce
života? Cožpak ie ti neznrím neřestný žívot, který jsem po hravém chlapectví
veď tak žalostně za svého bujného mláď? Nebo ona ztracená doba, kterou jsem,
zváben toliko nástrahami, trestuhodně promarnil v marnosti tohoto světa? Cožpak
nevíš, jak mne Bůh' třebas jsem trávil svůi čas v nesčetných hříších' dokonce
vyznamenal - po těch mzkostech- poctami a obmyslil dary? A 7A to 7A vše jsem
mu dosud neoplatil ani sebenepatrněiším ďkučiněďm! A stejně ti nejsou nezÍxíIna
protivenství' jež jsem vytrpěl v tomto ničemném věku, pokud jsem stal v čele
svaté církve pražské. Byl jsem bez přestání_zatim co si iiní hověli_drážděn
křivdami' rozrušován pohanami a sužován útisky; a nedostalo se mi ani neimen.
šího odpočinku v mé únavě, takže práce, kterou jsem konal, byla bez užitku a bdění
nad suídem mi svěřeným neneslo plodů. A čím ohnivěii isem si počínal při napra-
vování vzpuÍníků' tím více se hned objevovalo nových. A pokorné ovce' o něž
v ohradě isem se chvěl strachn napodobovaly divoké lvy, předstíraly wářnost
vlků a podobaly se potÍněšil:ýrn liškám' štěkaiíce utrhačně iako psi. ,,Se štíry jsem
přeb1ýval.. a jejich lichotn;fmi slovy isem byl častějí zraňován než zbraněmi.
,,Vzdělával isem zemi, ale nedrávala užitku svého' nýbrž trní a hloží mně plodila...
',Vinici jsem štípil a očekával, aby nesla hrozny, ale plodila plané víno... ,,Políčko
jsem osildobrym semenem' a ono koukolem vzbujelo... Nadarmo odvažoval jsem
peďze své,,,a ne za chleby; stříbro Íné' a ne k sytosti... Jestliže v tom bylo něco
zbožnosti, bylo.li v tom něco pokory a zdrílo-li se, že je v tom nějaká ctÍlost'
přičítali to pokrytecM a podezřelé prostotě a všecbny mé skutlry' činy a díla ,,po.
zorovďi a hlídali mne... ,,Proti mně mluvili, kteříž seděli v bráně, a písničky o mně
zpivah, pijíce víno,.. a pravili, Že nejsem schopen, abych vládl nad takovou církví,
že leznitm pohostinsM' žiji nepořádně, že isem málo rázlý v obraně církve a
mnohé věci při tom zanedbávám; že jsem chabý v provádění spraveďnosti' liknavý
ve vykonívání úředních věcí a že slavnrá církev pražská ie rozwácena.

To rozhlašovali, hlavně však domácí nepřátelé, ,,kteří jídali cbléb můi..,
stejně přátelé a moji nejbližší' ,,kteří seÍnnou slad\ých požívali krmí.., nepozotuiíce,
jaké škody na statcích a iaké útisky jsem snríšel, kolik překážek se mi stavělo v cestu
od té těžké chvíle, kdy jsem počal spravovati církev, a iakými pohromami jsem
byl navštíven; můj dvfu,zÍizený velik1imi nakladn a statky přeplněné dobytkem
a obilím, to vše bylo zničeno iediným qýbuchem hněvu panovníkova' a kd}'Ž
jsem tím utrpěl neuvěřitelné škody a ďuhy se rrrnožily, bylo nutno snášeti nouzi,
1ď by snad příěinou mé neprozřetelnosu bylo to, že jsem podle vůle nemohl
opětovně žádati úroěďch platu od poddaných' ba že jsem potřebným dluh od-
pouštěl, že jsem pokuty na provinilcích vymríhal velmi mírně a Že jsem nechtěl
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bráti odúmrtí obávaje se, abych tím nespáchal hříchu. A třebas jsem byl v této
věci v minulosti neopatrny' postaral jsem se o svou duši pro budoucnost, poněvadž
opatrnost ve věcech časných jest nedbalostí ve věcech duchovních a věčných.
Posléze žil jsem toliko z malého a nepatrného úroku a z toho jsem zaopatřoval
sebe, svůj dvůr i svou církev. Proveď jsem nákladné stavby budov, ďe z majetku
církve jsem ani za jeČnný vlas nezcizil. A abych o mnohém jiném pomlčel, příčinou
věcí uvedených nebylo nic iiného' než to, že nebyvá prorok beze cti, leda v své
vlasti, v svém příbuzenstvu a v svém domě. A třebas mne často zahrnovali výtkami
a říkávali, Že jsem neužitečný že neumím vládnouti a že věřím, jako by mně
bylo prospěšnější moďit se než spravovat úřad pastýřs{ý' divím se nadmíru,
proč někteří z nich mne nyní kfuaji za to, co jsem právě učinil, když jsem přece
vyplnil iejich přání tím, že isem odstoupil.

Než abych se již dostal k vylíčení neposlušnosti svého kněžswa a dotkl se
aspoň několika má|o z těch četných zjevů mezi kněžími' kteří mne v tomto církev.
ním rozkolu, v době válek, ba právě v době' kdy jsem spravoval prďskou církev _
nemluvím o všech, ale o velké většině jich _ sužovali tak veli\ýrni křivdami a
vymýšleli si o mně hned před knížaty a před lidem, hned u papežského dvora
římského záludné lŽi, nepamětlivi své přísahy, věrnosti a poslušnosti!

Neboé kdyŽ jsem velmi pilně visitoval kolejní kostely a řádové konventy,
chtěje napravit jejich mravy a život, neměl jsem naprosto úspěchu, ba naopak,
když jsem se již domníva|, že vše bylo dobře zařízeno, z mých visitací jen větší
zlo a různice vznikaly! A tak jsem neměl moci ani vlil"u, abych zkrotil vzpurné,
poněvadž se hned obraceli na krále a knížata a vší silou usilovali o to, aby mohli
seffiat ve svém bludu; a tak den ze dne ub1ivalo poslušnosti a vzrůstala vzpoura.
Pročež nebude lehké lrylíčit, v jakém poblouzeď, rozdělení a úpadku stojí tak
slovutná církev pražská, která od doby mého třetího předchůdce Arnošta, svaté
paměti, nebyla visitována!

Tito odbojní kněží poslušnost ke mně jen předstírali a neostychali se již
po čtwté zabájit se nrnou soudní spor; konečně pohrdaiíce církevními tresťy a
zavaleni mnohonásobn1;hni klatbami, vměšovali se přesto do věcí božshých'
zaplétajíce se do zlořádů.

A kq/ž tyto poměry ďouho trvaly, dospěly věci k takovému stupni neposluš.
nosti, Že isem měl úspěch malý nebo žádný a tak jsem se oddával nečinnosti a
neužitečně jsem pobíral církevní obročí, protože jsem ničeho vykonat nemohl.
Než když nedávno došlo k tomu' že jsem jako vybnanec odešel z vlasti, abych
hájil svobody své církve i svobody jejich, a stísněn velikými ďuhy isem žádal
od kněží_ujistiv se předtím u papežského dvora, že mi v tomto případě náleži_
,'pomoc z lásky.. od farářů, mých nejmilejších a nejupřímnějších přátel' a také
od jiných' kterých se to tykalo, slíbili, že to rádi učiní, pravíce, že jim to není
za těŽko pro veliké mé námahy a nepatrnou částku peněz, kterou jsem žádal.
Avšak ošáleni pletichami zce|a ntz$mi a lakomými některých prelátů a kanovníků,
kteří si lživě lrymyslili' že je chci uvést ve věčnou služebnost, uvěřili jim a hned
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u. A třebas jsem byl v této
ipro budoucnost' poněvadž
:h duchovních a věčných.
a z toho jsem zaopatřoval

suvby budov, ďe z maietku
hém jiném pomlčel, přiÉinou

odmítli, co učinit slíbili, a docela hromadně po všech archiďakonátech proti
mně povstávaiíce, postavili se mi na odpor urážliqými řečmi' a spiknuvše se
proti mně, sestavili odvolání, ačkoli někteří z nich a pozděii akřka všichni, o pravdě
poučeni, nemálo toho litovďi, a byli by mně bývďi dali, kdybych byl chtěl od nicb
vybírati_avšak iá pro z1é časy, které tehdy panovaly, nepři|ď jsem od nich níc-

To činili oni nízce smýšlející a lakotní preláti a kanovníci zajisté jen proto'
aby sami podváděli a na kněžswu zlato chytrácky vydírali, ačkoli arcijáhnové
pražského kostela nesmějí bez svolení biskupova ničeho od svých farářůvymáhat _

oni však na nich takřka každoročně stříbro vydíraií po způsobu dvora královského,
odwacejíce se od obrazu božího a obracejíce se k obrazu císařovu. A tak jsem
visitoval nadarmo a napravit kněžswo jsem nemohl, poněvadž oni brali peníze
místo pokání za přestupky' a co jsem iá vykonal, oni ničili' neboé kdý ieden
staví a druhý boří' dělaií oba práci neužitečnou.

,,Hle, iak povstávaií děti proti sqim rodičům.. a neváží si sqých představe.
ných, setřásaiíce jho vlastního pastyře, jako synové Beliálovi' o nichž bylo psríno:

,,Národ přewácený jest a nevěrní synové,.. o nichž Isaiáš praví: ,,Syny jsem vycho.
val a vyvyšil, oni pak pohrďi mnou... ,,Lide můj, cožť jsem učinil' aneb v ěem
jsem byl těžek tobě? odpověz mi!.. Poněvadž pro tebe jsem byl často ,,v smrtích..,
pÍo tvou svobodu jsem statečně bojoval a tebe jsem ozdobil ctnostmi jako náůrdel-
ďky: proč zmítáš se nevděčností, proč jsi uchvácen rozhořčením? zd^ž proto'
že jsem dosud ,,neodporoval až do krvepro1ití..? Přece však jsem se potil pro tebe
krví, síly svého mláď jsem zmařil, své jmění lsem na ťvou svobodu obětoval a
za jeden zlaý pro tebe sto sqich jsem zap|ati|, Proč, nevděčď, pohrdáte kahanem
pokory toho, jenž byl kdysi vaším představeným, a raději si oblibujete míti nové
představené? Ejhle' uposlechl jsem vašeho přání' hle, ustoupil jsem tomu, jehoŽ
si většina z vás přála, aby byl mým nástupcem!

Nebo iestliže snad ještě budou mi chtít vyčítat a řeknou, že pohnut jsa
jakýmsi citem tělesn;fm, přál jsem více příbuznému nď jinému* snad budou míti
částečně pravdu; ba dokonce jsem následoval Krista, který Jana, svého příbuzného,
ustanovil svým předchůdcem, křtitelem a více než prorokem, a své bratry, }akuba
a Jana, učiníl apoštoly. Apoštol učí též toto: ,,Jestliže pak kdo,.. praví,,,nemá péči
především o své domáci,zapÍelvíru a je horší než nevěřící... Zajisté,je velmi mnoho
těch, kteří jsou urozeněiší než ono ale jsou pyšní; jsou učenější, ale nadutí; rozum.
nější' ale lakomí; oni však, kteří isou nejdůstojnější, totiž sluhové a přátelé boží'
třebas jsou urozenější, učenější a rozumnější, nejsou přece schopní, poněvadŽ
neumějí vládnout, nejsou způsobilí zastávat církevní hodnosti, a byé bylo takových
velmi mnoho, přece jen jsou pokláďíní za slabé k zastávání tak nesnadného úřadu.
Neboť v tomto věku, kdo žije světsky, ten b1ývá stavěn v čelo biskupství a lidem se
hodí; kdo je lakomn sluje rozumným, bohatý moud{m, a kdo je násilrríkem'
pokládá se za obránce církve. o tomto člověku však,kterého znám od ieho dětswí,
vím, jaký byl: nerozplývám se v chválách na něho,poněvadž bychse stal podezře-
l;im, a také jeho chyby nejsou mi neznámy; tudíž ho nepokládám za nehodného,
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kdyŽ pohlížím na zástup tolika nehodných, o hodnost tuto usilujících. Co se toho
ryká' tedy,,umyji mezi nevinnými ruce své.., neboé,,tělo a krev nezjevily mi toho,
ale otec můj' kterýž jest v nebesích... Jestliže však někdo zná ieho hříchy, které
mně jsou neztámy, aé první hodí kamenem. Církvi se líbil, Bůh chtěl,aby se tak
stalo, král se za něho přimlouval, a to i písemně; neprovinil jsem se tedy nijak tim,
Že jsem odstoupil jestliže však jsem tím přece zhřešil, Hospodin milosrdný a
slitovník' neché mí odpustí ...

Jindřich z Rožrnberka (t L4L2) byl jedním z předních šlechticu, kteří stáli v čele pan-
ského odporu proti krali Václavu IV.; Jan z Jenštejna u něho nalézal oporu za sqých sporů
s králem a právě s Jindřichovou pomocí mohl r. 1393 opustit Čechy a tajně odjet do Říma,
aby unikl dalšímu pronásledovátú a nátlaku královského dvora.

10-11 o čele soaté církae pražsképtažslým arcibiskupem se stal Jenštejn v březnu r. 1379 -
L3-L4 bdění nad sttidem mi saěřen:jm poďe Luk. 2,8; lan 2L,L5-L7; Skutk. 20,28 _ L7 štěka.
jíce,.. jako psi poďe Ž,58,7 a 15 - 17-18 se štiry jsem přebýual pod|e Ezech. 2,6 _ Lg Vzdělthlal
jsern zerni... trní a hloží mně plodila;2oVinici jsemštípil...plodilaplanéaínoi20-2l Poličko jsem
osil.., houkolemazbujeloreminiscence naznámá biblická m1sta_22 a?,e z4 chleby; střibromé,
a ne k syrosri přesná předloha nezjištěna _ 24-25 pozoroaali a hlídali mne poď|e Ž. 2|,L8 _
25-26Protimněrnluvi l i . . .pi j iceainopoďeŽ.68'13-30 kteř i j idal ichlébmůjpod|eŽ.4o,|o-
3t kteři se mf,ou slad,kých požiaali hrmí přesná předloha nezjištěna _ 35 zlýbuchem hnězlu
panovníkova Jan z Jenštejna si popudil Václava IV. tím, Že dal r. 1384 pro veřejný odboj
do klatby litomyšlského biskupa Jana Soběslava, synovce králova; jednání Jenštejnovo bylo
oprávněné a přitom neohrožené, protože šlo o člena panovnického rodu - 37-38 že jsem
podle z:ůle nemohl opětozlně žddati úročních platů od poddaných vymáhat mimořádný po.
platek, jak bylo tehdy časté - 39-40 že jsem nechtěl brdti odúmrtí uŽívat práva odúmrt-
ního, podle něhoŽ dědictví poddaných, nebylo-li přímých dědiců, připadalo vrchnosti -

42 opatrnost oe věcech časných poďe Řím. 8,6 - 46-47 nebýod prorok beze cti, leda v saé zllasti
poďe Mat. 13,57; Mk 6,4; Luk. 4'24; Iarr 4,44_ 53-54 a tomto církezlnfun rozkolu,o době
z:dlek rniněn veliký vleklý rozkol západní církve, nastalý volbou avignonského papeŽe Kli-
menta VII. proti řádně zvolenému řimskému papeži Urbanu VI. r. 1378 - 58 oisitollal
kolejní hostely visitace je oficiálď návštěva církevního představeného spojená s kontrolou
činnosti církevního ústavu nebo farnosti _ 65 od doby mého třetího předchůdce Arnošla Arnoš.
ta z Pardubic (L344-L364) - 67-68 neostýchali se již po ětvrté zahájit se tnnou soudni spor na-
rážka na soudní spory, které provázely arcibiskupa od počátku jeho působení v Praze, kde
proti němu stála hlavně kapitulavyšehradská, nepodléhající jeho pravomoci_74 jako z:y-
hnanec odešel z olastiv dubnu L393,kdyŽ mu po odstranění jeho nejvyšších úředníků byly
dvorem ďktovány nepřijatelné ponižující požadavky _ 8L že je chci uoést oe zsěčnou služebnost
tvtzenlm,že mimořádný poplatek poloŽí precedenskvymáhání poplatkupravidelného- 82 po
ošech archidiakontitech správních obvodech, na něž byla rozdělena diecése _ 9L obracejice se
k obrazu císařozlu poďe Mat. 22'20; Mk 12,16; Luk. 20,24 - 95 Hle... proti svýl|l rodičům
poďe Mk L3'|2 _ 97 Ndrod přezlrtÍcený ,.. podle Deul 32,20 - 97.98 Syny jsem z4lchoaal
a xyvýšil... poďe Oz. (nikoli lzaiáš) 9'L2 _ 98.99 Lidemůi,cožť jsemučinil ... Mich.6,3
_ l02 neodporozlal až do kraeprolití podle Žid. |2'4 _ |o4-Lo5 kahanem pokory poďe Mat.
26,L-L2 _ 106-107 ustoupil jsem tomu, jehož si zlětšina z zltis přdla Jan z Jenštejna odstou.
pil r. 1396, jeho nástupcem se stal olbram ze Škvorce, syn jeho sestry _ LLZ Apoštol učí
poďe 1 Tim. 5'8 - L25 urnyji rnczi nevintlými ruce saé začátek modlitby mešního řádu, zvané
Lavabo (Ž. 25,6) _ L26 otec můj, kterýž jest a nebesícá spoiení často se opakuiící v bibli -

|27 ať prvni hodí kamenern poďe Jan 8'7 _l29-L30 milosrdný a slitollníh poďe Exod.
34,$ Ž, 85,15; 102,8; Jak. 5,11
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GoTŠarr  Z  PoMUKU
VÝKLAD NA LoMBARDoVY SENTENCE

Gotšalk (oscalco), mnich cisterciáckého kláštera v Pomuku- je znám pouze pod
tímto jménem, zřejmě klášterním- působil v druhé polovici 14. století na pařížské
universitě jako profesor theologie. Jeho qýklad na Sentence Petra Lombarda ukazuje,
že Gotšalk patřil k tamnímu okruhu skeptických filosofů a theologů, kteří nešli ani,,starou
cestou.., t. j. ve směru filosofie aristotelsko-tomášovské, ani nepodlehli zcela occamismu
a nominalisrnu, jak je zřejmé z uveřejněného překladu první části první (úvodní)
kvestie, kde se velmi zajímavě rozlišuje mezi metodou i vědou theologickou a vědou
vlastní.

o  R o Z D Í L v  I / I E Z I  A R ' G U M E N T A C Í  T H E o L o G I C K o U

A  F I L O S O F I C K O U

Zda je možno theologickou argumentací dosáhnout vědeckého poznání ve

vlastním smyslu toho slova?
Za prvé se praví, že nikoli: Žaana argumentace, kterou vzniká, utvrzuje se

a brání víra, nevede k vědě; vědění nabyté argumentací' jež má vlastnosti theolo-
gické, je tedy tohoto druhu. Horní nrívěst je zÍejmá, poněvadž víra a věda jsou

neslučitelné 'ato z toho důvodu, že věda ie vědění evidentní, kdežto víra je jakési

přístoupení k něčemu bez evidence; tudíž to, čím vzniká a utvrzuie se víra, není
vědou ve vlastním smyslu toho slova. Dolní návěst vysvítá ze slov blaženého Au.
gustína:,,...přičta této vědě to, čím vzniká nejspasitelnější víra.. (ve spise De
Trinitate, kap. l).

Za &uhé se praví: Vědecké ve vlastním smyslu toho slova není vědění, které
nevzniká z principů o sobě poznatelných; theologie ie tudíž také taková. DoLrí
návěst je evidentní, poněvadž theologický postup vycházi z principů, které před.
pokláda|í víru, podle známého výroku: ,,Neuvěříte-li, neporozumíte... Proti tomu
se praví: Vědecké je takové vědění' kteqfm se vědecky odpovídá na aÍgrrmenty ne-
věřících, a ukazuje se, že víra vědecké aÍgumenťy neobsahuje. To je postup theolo.
gický; iinak by byla marná všechna theologie a iejí studium' kdyby zkušení theolo.
gové nemohli s její pomocí obhájit článků víry proti důvodům protivným v míře
větší než něiaká stařena. Horní návěst je evidentní, poněvadž jako je úkolem vědy
vést důkazy až k přijatelným závěrům, tak je také třeba, aby bylo možno skrze ni
odpovídat na všechny pochybnosti proti ní vznášené podle slov Aristoteloqých:

,,Je třeba hledati cesty k tomu, aby naše zkournríní bylo schopno řešit všechny
otázky.,,

V této otázce zamýšlím postupovat takto: za prvé se bude zkoumat povaha
theologického postupu' za druhé pravdivost soudu, o kterém se pochybuje.

Co se tyče bodu prvního, za prvé uvedu these, za druhé připojím námitky
proti nim, zatÍetivyvrátím důvody protivné. Pročež buďž první these tato: Není
možný žáďrtý jiný postup theologický, leč opřený o principy obsažené v Písmu
svatém nebo o víru nebo o závěry z Písma odvozené. Tato these se dokazuje takto:
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Postup theologický není možný, leda na základě principů theologic\ých, ale není
principů theologických, leč takoqých, které jsou obsaženy v Písmě svatém nebo isou
odtud odvozeny iako články víry a pod. Horní návěst je sama o sobě evidentní:
neboé jako postup geometrický nevychází z principů metafysických nebo lékař-
ských, tak ani postup theologický není možný na základě principů jiných než theo-
logickych. Dolní návěst se dokazuje takto: Principy nějaké argumentace nemohou
byt méně věrohodné než závěty argumentací tou získané, avšak závěty theologické,
aé již jsou obsaŽeny v Písmu svatém, či nikolí' jsou tak bezprostřední a tak věrohod.
né, že opak jich se stává opakem některé these obsažené v Písmu svatém; kdyby
tomu tak nebylo, postup theologic\ý by zcela selhával a vznikl by paralogismus,
pochybený buď v materiálních předpokladech ze špatného pochopení Písma nebo
ve formě atd.

Za druhé se dokazuje tato úese takto: Buď se postup theologický děje na zá-
kladě principů nutných a zřejmých' čehož ovšem není, poněvadž v tom případě by
i závěry theologické byly zřejmé, nebo na ziíkladě principů toliko pravděpodob-
ných' čehož také není, poněvadž pak by nikdo nemohl být odsouzen jako kacíř pro
nesprávné chápání Písma nebo proto, že by se o Písmu nepřípustně vyjadřoval
před znalcí theologie; a protoŽe by v důsledku toho nikdo nemohl rozumět Písmu,
leč jen pravděpodobně, bylo by pak o komkoli možno pochybovat, zdali chápe
Písmo správně, ěi nikoli' a tudíž by bylo také nerozvážné odsuzovat k upálení ně.
koho, o němž by nebylo lze - leda jen ukvapeně - tvrdit, že v chápání Písma
bloudí. Zbývá tedy ien třetí možnost, Že argumentace theologická je možná jen na
ákladě evidentních závěrů vyplývajících z Písma.

ZatÍett se dokazuje takto: Kdyby se theologická argumentace dála na základě
principů jiných než theologických, hlavním problémem by se zdálo to, že theolo.
gic\ý postup zá|eži v přesvědčování nebo v důvodech podpírajících výroky Písma
svatého nebo závěry theologické, protože ty jsou velmi užitečné k vytváření a ží-
vení víry; ale tomu tak není, protože žádný důvod toho druhu nepůsobí přesvěd.
čivě, může-li mít proti sobě důvody stejně pravděpodobné nebo ještě pravděpodob-
nější. To je dobře známo theologům, že toaž důvody uváděné proti víře na|ézaji
v našem přesvědčení více místa než důvody pro ni. Proto argumentace theologická
nebo vůbec cesta k theologickému vědění nezáIeží v žádném přesvědčování tohoto
druhu.

To se potvrzuje také všeobecným pojetím theologické argumentace. Všichni
se totiž domnívají, že jen tenkrát něco dokazují theologicky' jestliže to dokazují
z výroků Písmr svatého. ProšeŽ, jestliže by byla na příklad položena otázL<a, zda
Bůh ie věčný a jediný' tu jeden dokazuje Že ano, a to z věčnosti pohybu - jako
postupoval Filosof v dvanácté knize své Metafysiky -' jiný však dokazuje totéž
poukazem na slova evangelia svatého Jana, kap. 1: Na počátku bylo slovo atd., jak
činí i Augustin ve spise o víře k Petrovi v kap. 6 a tak pod. Nepochybně se všichni
shodnou na tom' že uvedený první důkaz oné otázky není theologický a steině není
theologický ani kterýkoli důkaz jinn který by se opíral o návěsti lybrané z věd
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theologíckých, ale není
Písmě svatém nebo jsou
sama o sobě evidentní:

nebo lékař.
jiných než theo.

argumentace nemohou
závěry theologické,

a tak věrohod-

světskycb; osatní však důkazy a iim podobné sluší nazvat theologickými, jak souď
i Dionysius ve spise o božskych iménech, v kap. 2: žetoiŽ to' co nesouhlasí s vý-
roky Písma svatého, nemůŽe se stát návodem k theologickému vědění.

75 KdyŽ tedy nic jiného nemůže být lávodem k theologickému vědění než theo-
logická argumentace ve vlastním smyslu toho slova _ podobně jako názvu ,,8€o-
metrická.. zasluhuje ta argumentace, kterou se získrívá věděď geometrické _ z toho
vyplyvá' že Žádná aÍgrrmentace' která nevychází buď z qýroků Písma svatého nebo
z takových v1povědí' které se příčinně z těchto qiroků vyvozují, není theologická.

80 Z toho pak zjevně plyne i důsledek' že kdyby tato argumentace byla jiná než theo-
logická' mohla by - ovšem za předpokladu, že spočívá na správných základech
- br vedena ještě také cestou theologickou proti takové argumentaci' která
s Písmem svaqim nesouhlasí. Není.li však žádné jiné theologické argumentace'
pak ie to ta' která _ jak bylo řečeno _ vycttází z Písma svatého. A tento důsledek

85 je evidentní, protože je faktem, že nějaká theologická argumentace existuje.
Z tohoto závěru vyvozuii ještě tři dodatky: První je ten,,Žežádláargumentace

ve vlastním slova smyslu theologiclcá není zie'ln"á ve světle přirozeného rozumu ani
z návěstí čistě pravděpodobných, protoŽe jen z takové argumentace vzniká míněď;
avšak i kdyŽ taková argumentace je evidentní pro toho, kdo ji nah1íží' přece odporuje

eo lPísmu svatému. _ Druhý dodatek je namířen proti témuž doktorovi, totiž Petru
Aureolimu, Že totrŽ závéry pravděpodobné nejsou theologickynni principy ve vlast-
ním slova smyslu; tento dodatek je evidentní, neboé jinak by platilo, že theologie
ve vlastním smyslu se podřizuje specifickým způsobilostem lidským' a to nikoli
jakýmkoli, nýbrž pouhým domněnkám, což by ovšern bylo ua zřejmou újmu jeií

95 důstojnosti. Z tobo vyplyvá nutně i záněr, že by pak theologie musela odtud také
vybírat své principy. - Třetí dodatek konečně je ten, že argumentace čistě theolo.
gická neď složena z principů ani nutných ani o sobě zřejmých; to je celkem evi.
dentní, protože takové principy by nemohly být předmětempouhévíryanibytob.
saženy v svatém Kánonu.

Nadpis: Lombatdoay sentence Petrus Lombardus, středověký scholastik (Ť 1160);
jeho spis Libri sententiarum o 4 kn. podával v systematickém uspořádání výběr nejdůle-
žitějších thesí ze spisů cirkevních Otců o základnÍch otázkách theologickýchafllosofic\ich'
byl vykládán na středověkých universitách i literárně zpracováván - 4 nez'lede k oědě doplri:
ve vlastním smyslu slova - 5 je tedy tohoto druhu t. j. nikoli vědou ve vlastním smyslu
slova - 8-9 Aurelius Augustinus (354-430)' biskup v severoafrickém městě Hipponě, přední
autorita starokřeséanské clrkve ve věcech theologických3 této oědě totiž theologii; citované
místo ze spisu De Trinitate (o Trojici) není v kap. 1, lýbrŽ L4 a znÍ takto: non utique
quidquid sicri ab homine potest in rebus humanis. . . huic scientiae tibuens, sed illud
tantummodo, quo fides saluberrima gignitur, nutritur, defenďtur, roboratur _ L2 je tudiž
také takoz:á nevzniká z principů o sobě poznatelných, t. j. není vědecká ve vl. smyslu slova
_ t4 Neuvěřite-li, neporozumíte v této podobě (lat.: nisi credideritis, non intellegetis) nedo-
loŽeno ani v bibli ani u církevních otců; citováno snad poďe t. zv. Septuaginty (nejstaršího
překladu Starého Zákona do řečtiny' Íz.7,9i Vulgata: Si non credideritis, noÍ! peťmane.
bitis) _ 2| podle sloa Aristoteloz:ých: Je třeba... srov. k tomu Aristoteles, Analytica post. II'
90n' kde se vykládá o čtyřech základních otázkách každého qýzkumu a o tom' Že všechny
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jsou hledáním středního členu - 39 paralogismus v logice chybný závét n, vadný důkaz,
vznikající z neznalosti věci nebo logických pravidel - 57 žddný důood toho druhu dttvod
nikoli nutný, nýbrŽ pouze ,,pravděpodobný((, působící na přesvědčení - ó7 Filosofzl daa-
ncicté knize saé Metafysiky Aristoteles, Metafysika |o7 Ln- 69 Augustin ae spise o aíře k Petroti
odkaz se nehodí na žáďný z několika Augustinoqfch menších spisů nadepsaných v lat' orig.
De fide, nýbrŽ na 2. knihu De anima (o duši), která má věnování Ad Petrum presbyterum
a lrykládá m. j. také o otázkách wty - 73 Dionysius Oe spise o božských jménechDionysius
Areopagita, podle tradice žák apoštola Pavla a první biskup athénský. Jeho cit. spis (Ilepi
&eíau óuopárcrru), jeden ze čtyř, které se pod jeho jménem dochovaly, ie charakterisován
spojováním křesťanské dogmatiky s mystickými spekulacemi směru novoplatonského - 90-
9L proti témuž doktoroai,.. Petru Aureolimu Petrus Aureoli (Pierre d'Auriole, *|322),

slavný místr pařížské university, zvaný Magister praecipuus) Doctor novus, Doctor facun-
dus; arcibiskup v Aix en Provence, známý sqými tendencemi intelektualistickými a empi.
rickými

MICHAL PRAŽsKÝ
o vLÁDĚ KNÍŽAT

Michal' vikář pražského kartusiánského kláštera ZahtadyPa:nnyMarie, náleži mezi
přední theology doby Jenštejnovy. Vedle několika asketických děl, určených především
členům vlastního řádu, napsal L L387 obsáhlý spis o vládě knížat (De regimine
principum) v podobě dialogu mezi Rupertem (t. j. Ruprechtem III. Falckým, jemuŽ
jest traktát věnován) a Michalem (t. j. autorem).

Při skládání tohoto spisu se Michal opíral o některá starší pojednáni, zabývající se
podobnými otázkami, iako byiy v první řadě spisy Tomáše Akvinského a Egidia Římského.

Uveřejněný v'ýňatek, vykládající,,o spravedlivé válce.., není bez časových narážek
na církevní a politické poměry za velikého schismatu západního a byl znám i v době
husitské, na př. Janu z Příbramě, a něiakým prostřednictvím i Petru Chelčickému,
který ovšem důvody Michalovn jehož nejmenuje, odmítá zcela rozhodně.

o sPRAvEDLIvÉ VÁLCE

Jak a kdy je dovoleno válčit a bojovat a že kanžata maji též na obranu válku
vést a co je spravedlívá válka, v níŽ má kníže co neivíce užít statečnosti.

Michal: Ačkoli jtŽ od Krista byl všem křeséanům mír zvěstován, přece se
proto válka' ie-li vedena správně a způsobem náležiqým, nijak netupí, nýbrŽ se
doporučuje slovy Ambrožovými: ''statečnost, která hájí vlast před barbary válkou
nebo brání slabých a spojenců před lotry, je plně spraveďivá... Tak AmbroŽ.
Pročež i blažený Augustin praví: ''Kdyby Kesťanská kázeň vůbec haněla války,
prosícím v evangeliu by byla ďína spíše ta spasitelná rada, aby zahodili zbraně a úplně
se vzďílili od vojska. Avšak bylo jim řečeno: ,Nikoho neýejte a budte spokojeni
se svým žoldem.. Kdý jim tedy (Kristus) přikázal, aby byli spokojeni vlastním
žoldem, iezakáLza| jim válčit... Tak Augustin. Proto ýŽ ptaví i jinde takto: ,,Nedo-
mnívej se, že se nikdo nemůže líbit Bohu, kdo bojuje válečnou zbrani. Mezi těmi byl
i svatý Davi{ o němž vydal Pán tak veliké svědecM. Mezi těmi byl i onen setník'
který řeklPánu: Nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou' ale toliko rci slovem
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l 
9ltytnÝ závět n. vadný důkaz,
žtidný důvod toho druhu divod,
'piesvědčení - 67 FilosoÍ z; daa-
IAuguuin ae spise o zlíře k Petroai
cb spisů nadepsaných v lat. orig.
hovánÍ Ad Petrum presbyterrrm
I o božských jménech Diónysius

l ) a uzdraven bude služebník můj. Neboť i já isem člověk pod mocí postavený'
maie pod sebou voiáky; a dím tomuto: ,Jď. i jde; a jínému: ,Přiiď., i přijde; a
služebníku svému: ,Učiň toto(, i učiní... o němž též Pán řekl: ,,Amen, pravím
vám, nenalezl jsem tak velíké víry v Israeli... Mezi těmi byl i onen Cornelius,
k němuž anděl byv poslán řekl: ,,Cornelie' přijaty byly wé almužny a vyslyšeny
tvé modlitby... Tak Augustin.

Robert: Jak slyším, nezakazuješ ani bojovat ani válčit.
Michal Válčit pro obecné dobro schvaluji, ale toliko v tom smyslu, iak praví

o tom Augustin: ,,Chtěl bych říci' že na vyšším místě jsou u Boha ti, kteří zane.
chavše těchto všech světských běhů' slouží mu ve swchované zdržeďivosti a
čistotě, ale každý má, jak dí apoštol, svůj vlastní dar, jeden zajisté tak' druhý
onak... A dodává: ,,Jedni ovšem za vás bojují moďitbami proti neviditelným
nepřátelům, vy pak pro ně pracujete, bojujíce proti viditelným barbarům... Tak
Augustin. Jako tedy, jak jsem řekl, tímto způsobem schvaluji bojovat pro obecné
dobré, tak zase kárám válčení z pouhé žádostivosti boje a statku, aniž však zakazuji
vojínům brát žold dovolený již v evangeliu. Pročež dí Augustin: ,,Bojovat není
zločinem, ale bojovat pro kořist jest hříchem; spravovat stát není přečinem, ale
řídit stát tak, abys rozhojnil svůi maietek roďnnn iest zřeimě zawŽeníhodné...
A dodává: ,,Pročež tedy jakousi prozíravostí byl bojovníkům jisrý žold stanoven,
aby shánění potravy nebylo důvodem k hromadění kořisti... Tak Augustin.
Válka se schvaluje podobně' jako se žádostivost války zase zatracuje slovy Augus.
tino'r'ými: ,,Pokoji má chtíti vojín, k válce dochází z nevyhnutelností... Steině
tyž pravi jinde, že všichni, kteří mají zálibu v bojích' odcizí se míru a zapletou se
do největších nesnází, neboé počátkem nejvyšší nesnáze ie válka a spor. Tak Au-
gustin. Tuďž, jako se nemá dychtit po válce, tak válka, vede-li se pto vlast a věc
spravedlivou, nejen že se nezavrhuje' jak iiž řečeno, nýbrž se chválí. Anazývá.li se
válka na obranu vlasti poďe Ambrože dokonale spraveďivou, jak teprve asi bude
spravedlívá, vede-li se na obranu církve! Pročež praví papď Pelagius: ,,Božské a
lidské ákony stanovily, aby odštěpenci od jednoty církve a buřiěi' rušící ničemně
její mír' byli potlačováni mocí světskou... A dodává: ,,Není nic většího, co byste
mohli přinést Bohu v oběé, než když zaÍídite, aby všichni, kteří šíleně whají sebe
i jiné v zkázu, byli náležitou mocí zkrušeni... Tak onen.

Robert: Domníváš se snad, že knížata jsou povinna ostříhat církev, když ie
utiskována od nevěřících a rozkolníků?

Michal: Na to odpovídá Isidor slovy: ,,Knížata lidu ne nadarmo drží uvnitř
církve wcholky dosažené moci, aby touž mocí upevňovali církevní kázeň; osatně
uvnitř církve nebylo by třeba moci, kdyby moc nemohla pod hrozbou kázně
tozkázat to, co kněz nemůže vykonat skrze slova učení... A dodává: ,,Č,asto mrí
prospěch království nebeské skrze královsM pozemské' když ti' kteří uvnitř
církve jednají proti víře a kázni církevní, bývají potíráni silou kďžat, a moc ukládá
kázeň, kterou pokora církve nestačí ohnout šíje pyšnýclr, a nutí je uctívat lidi,
kteří toho zasluhují... Dodrává k tomu ještě tato slova: ,,Nechť vědí knížata svět.
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ská, že jsou povinna vydat Bohu počet vzhledem k církvi, kterou od Krisa přijímají
v ochranu. Neboť aé jiŽ se rozmnožuje mír a kázeň církve přičiněním věrných
ftnížat' aé již se rozkládá, onen, který s důvěrou svěřil svou církev jejich moci, vy-
Žaduje od nich počet!''

Roberť Ach mír! Nechť to, co pravíš, pováží knížata dnes! Vždyé jiŽ ne|ze
najít nikoho, kdo by vzal na sebe zbroj proti lozkolníkům útočícím na církev!

Michal: Žalostná to věc, isou-li knížata natoIik v|ažnáv křeséanském náboŽen-
sWí, že se nejeví u nich žádná horlivost k obraně víry, když přece kdysi národ
uctívající Boha, zdvihl válku proti zástupům barbarů a proti hrozným králům
na obranu zákonů božských, pro něž byli na vyzváni svého vůdce připraveni
zemřít; jakoŽ se píše o nejstatečnějším Judovi, který své vojsko, chystající se
svéstí bitvrr pro zákony božské, posilovalslovy: ,,Přepašte se a buďte synové mocní,
nebo lépe je nám umříti v boji než viděti zlé věci národu našeho a svatych atd...
Jestliže by knížata církve byla ochotna vést války pro církev, oč by takto tím více
mohla vyniknout v bohatství a poctách! Pročež praví Řehoř v listě Gennaďovi,
nýběrčímu v Africe: ,,Více by ovšem prospěla sláva vaší vznešenosti u Stvořitele,
kdyby bylo možno skrze ni obnovit společenství rozpýených církví; neboé
nezapomíná-li štědrými dary na odměny za svou slávu, tím štědřejší dary uděluje,
čím více pozoruje, jak se touto slávou množí důstojnost jeho náboženství... Tak
Řehoř. To by se doýkalo knížat, která se chtějí honosit jménem křeséans\ým poďe
slov Augustinových: ,,U pravých ctitelů božích jsou přípustné ty války, které se
nevedou z ukrutnosti nebo chtivosti,ale ze snahy po míru, aby z|i byli zkroceni a
dobrým se pomohlo... Tak Augustin.

Robert: Věru, velmi prospěšné je, co pravíš, a mělo by to náležitě pohnout
srdcem křeséanského knížete. Vpravdě nepochybuji o tom' že války, které se vedou
na obranu církve proti nepřátelům, jsou dovolené a dobré. Ale prosím, rci, kdy a
iakým způsobem je dovoleno knížeti válčit spraveďivě proti srným vlastním nepřá.
telům a proti spolukřeséanům.

Michat Domnívám se, Že při zachování náležité pozornosti se dovoluje
každému knížeti vést válku spravedlivě, jestliže bez války mírnemůžeudržet, ani
ho dosáhnout, což Isidor definuje takto: ,,Spravedlivá jest taková válka, která se
vypovída a vede proto) aby se dosáhlo rrríhrady, aneb aby nebezpečí bylo odwá.
ceno od liď.* Tak Isidor. Pro důkaz správnosti toho výměru je třeba vědět, co praví
blažený Tomáš, žetottž spraveďivá válka vyžaduje tří věcí, kterýchse doýká onen
výměr: za prvé autority knížg1g' za druhé spraveďivé příčiny a7A tíet| správného
úmyslu válčících.

Robert To mi vylož po pořádku!
MichaL Za ptvé pravím, že spravedlivá válka vyžaduje autoritu kďžete,

z jebož rozkazu se vede válka. Neboť soukromé osobě nepřináleží zdvihnout
válku, poněvadž muže hájit své právo u soudu vyššího. Podobně též svolat množsM
lidu, což se musí stát ve válkách, nepřináleží soukromé osobě. Poněvadž však
starost o stát ie svěřena vládcům, iim také náleží chránit obec města nebo králov.
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ství nebo provincie sobě poddané. A jako je iim dovoleno chránit ji hmotným
mečem práva proti vnitřním rušitelům tim, Že trestaií zločince, podle slov apošto-
loqých: ,,Neboé ne nadarmo nosí meč: boží zajisté služebník je, mstitel zuíiý
nad tím, kdož zle činí,.. tak jim také přináleží válečným mečem chránit obec
proti vnějším nepřátelům. Proto i kníŽatům se praví v žalmu: ',Vytrhněte chu.
dého a nuzného z ruky hříšrúka vysvoboďte!.. Tak Tomáš. Pročež praví Augustin:
''Přirozený řád přizpůsobený pokoji smrtelďků, toho vyžaduje' aby moc a roz.
hodování podniknout válku bylo u vládců... Tak Augustin.

Za druhé vyžadu|e spraveďivá válka spraveďivou příčinu' totiž aby ti' kteří
jsou napadáni, pro nějakou vinu zasluhovali napadení. Proto praví Augustin:
,,Spraveďivé války se naz;ývají ty, které mstí křivdy: tak má b1ýt válkou trestán
rrárod nebo město, které buď opominulo pomstít, co nešlechetného ieho poddaní
ulinili, nebo wátit, co bylo neprávem v7'ato.,, Tak Augustin. Pročež takovou
válku veďi synové Israelští proti synům Benjaminovým' zpustošili je ohněm a
vyhubili meěem, poněvadž nechtěli pomstít zločin, ktery mezi nimi bylspáchán.
Pročež praví Augustio: ,,Vzpomínám si, že v třetí knize Ciceronově (nemýlím-li
se, o státu) se mluví v tom smyslu, že nejlepší obec nepodniká války' leč pro
věrnost nebo aáchranu... Tak praví Augustin.

Za tÍeti vyžaduje spraveďivá válka, aby úmysl vrílčících byl řádný; iímž se
totiž zamýšlí, buď aby se prospělo dobru, nebo aby se uniklo zlu. Proěež praví
Augustin: ,,Co se kárá na válce? Snad to, že v ni umírají ti' kteří jsou smrtelní,
či snad to, aby nebyli podrobovríni ti, kteří chtěji žit v míru? To hanět je vlastností
bázlivců a nikoli lidí zbožných. Chtivost škodit, mstivá krutost' nepokojný a ne.
zkrotný duct5hrabivost,panovačnost a podobné věci _ to vše se právem na válce
kárá..c Tak praví Augustin.

5 slovy Ambrožoallmi: ,,Statečnost.., spratsedliaá,, AmbtoŽ (jeden ze čtyř t. zv. cír-
kevních otců), De officiis ministrorum |,c.27 (PL 16,66); Decretum magistri Gratiani'
pars II, Causa 23, quaest. 3, c.5: Fortitudo (vyd. Friedbergovo, sl. 897) - 7-LI Augustin
praaí: ,,Kdyby... arilčit,, Augustinus Aurelius (354-430), Epistola ad Marcellinum,
Epist. III. cl.'ep. 138 (PL33' 532); Decretum, pafs |Í'C.23' quaest. 1, c.2, $ 5: Paratus
$Nam si (Friedb. 891-892); Tomáš Aqúnský, Summa II,2, quaest.40, aft, 1. (Citát
z PÍsma ie Luk. 3,L4) _ LL-20 týž prauí i jinde takto: ,,Nedomníaej se.,. tvé modlit-
Óy.. Augustin, Epistola ad Bonifacium' Epist, III. cl., ep. 189 (PL 33' 85ó); Decretum, pars
7|, C. 23' quaest. 1, c. 3: Noli existimare (Friedb. 892; zďe jen po slova: pod střechu
mou; citáty z Písma jsou Mat.8,8-10 a Skutk. |o,3.4) _ 23.27 o tom Augustin: ,,Chtěl
bych... onah,, ,,Jedni... barbarům,. Augustin, Epistola ad Bonifacium, Epist. III. cl.' ep.
189 (PL 33,856); citát z Písma je 1 Kor.7,7 -30-34 Pročež dí Augustin: ,,Bojoz;at...
zaarženíhodné,, ,,Pročež... kořisti,,, (Pseudo)Augustin, De verbis Evangelii Lucae 3, sermo
82 (PL 39,I9O4\ Decretum, pars II, C. 23, quaest. 5, c. 5: Militate (Friedb. 893) - 35-36
sloug Augustinouými: ,,Pokoji,., zneoyhnutelnosri.. Augustin,Epistola ad Bonifacium. Epist.
III cl., ep. 189 (PL33,856); Decretum, pars II, C.23, quaest.1,c.3: Noli existimare
(Friedb. 892); týž i jinde _ 4L podle Arnbrože viz pozl. k ř. 5 _ 42-46 Pelagius: ,,Božské '.,
saětskou,, ',Není . . . zkrušeni., Pelagius (Pelagius II.' 578-590 n. l.), Decretum, pars II, C. 23,
quaest. 5,c.44.. Quali nos (Friedb. g43)-49-60 Isidor sloty: ,,Knížata...učenl.,, ,,Často...
zasluhují,, ,,Nechť... počet,, Isiďor (biskup sevillský, na poč. VII. stol. n. l.)' Senten-
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tiarum III, c. 51 (PL 83, 723); Decretum, pars II, C. 23, quaest.5, c.20: principes saeculi
(Friedb. 936-937) - 67.69 Judozli...,,Přepašte se... svatých.. 1 Mach.3,58-59 _ 7I-75
Řehoř ...l ,,Vice... ruiboženstai., Řehoř Vetiký (papeŽ 590-604 n. l.), Epistola ad Gennaďum,
Epist. Ir ep.74 (PL 77 ' 529); Decretum, pars II, c. 23, quaest. 4, c. 48 sicut excellentiam
(Friedb. 925) _77-79 slots Augustinoaých: ,'U pravých... pomohlo.. Decretum, pars II, C. 23,
quaest. l' c. 6: Apud veros (Friedb. 893); Tomáš Aqúnsk:i, Summa l. c. - 87-89 Isidor...:,
,,Sprat.ledlioó. . . od, lidi.,, Isidor, Etymologiarum XVIII, c. l (PL 82, 639); Decretum, pars II,
C. 23, quaest.2,c. Lz Iustum est (Friedb. 894) _ 90 Tomdš Tomáš Akvinský (l225-L2l4 n.|.),
Summa l. c. (citáty z Písma jsou fum. L3,4 a Ž,8l,4) - LO4-1o6 Augustin: ,,Přirozený řdd...
zslddců,, Augustin, Contra Faustum XXII, c. 75 (PL42'448); Decretum,pars II, C. 23, quaest.
l, c. 4: Quid culpatur (Friedb. 893); Tomáš, Summa l. c. _ 108-1ll Augustin: ',Sprazledli-
z'lé,.. azato,, Augustin, Quaestionum in Pentateuchum VII, lib. VI, c. 10 (PL 34,78t).,
Decretum, pars II, C. 23, quaest. 2' c.2: Dominus Deus noster (Friedb. 894); Tomáš,
Summa 1. c. - LL2 Israelšti Soud.20 _ Ll4 Augustin: ,,Vzpomíntim si... ztÍchranu,,
Augustin, De civitate Dei XXII, c.6 (PL 4I,758); v třetí knize Ciceronoaě De republica
III'c.23 (nezachováno,známo jen odtud) _ LL9-L23 Augustin:,,Co se ktirti... ktird,, Au-
gustin, Contra Faustum XXII, c. 74 (PL 42,447); Decretum, pars II, C. 23, quaest. l,
c. 4: Quid culpatur (Friedb. 892)

Autor spisu bral v první části naší ukazky doklady z GratianovaDecretu, v druhé části
ze Summy Tomáše Aquinského.

sLovNIKÁŘsTvÍ R saRroLoMĚJ z  CHLUMCE
Staročeská slova v latinských slovďcích a církevních textech objevovala se zprvu

poru?ll v podobě pgliřádkovych nebo okraiových přípisků (glos); tyto glosy někdy
v dalších opisech pronikaly přímo do textu' a to nejpozději od 13. stóletí. Glósy tohó
druhu jsou velmi důležité jakožto starobylé, často nejstarší doklady jednottivých čéských
slov, ale jimi se ovšem ještě nevyťváří písemnrcwí. Zato ná|ežejí do české literatury
samostatná latinsko-česká veršovaná ďla slovnikářská, vzniklá v Praze brzy po poloviné
14. století; nastupují na místo, které předtím zaujimaly výhradně latinské hěxametrické
9kla'dby (k verši se sahalo z důvodů mnemotechnických) a pfibírají nový významný
úkol, totiž seznamovat ,,žáky,. (kleriky) s názvoslovím důležitěiších Poimů ioučasné
vědy a života nejen po latinsku, nýbrž souběžně i v iazyce českém, a to v takovém roz-
sahu, pro nějž neznráme obdoby u jiných národů.

Jsou to tři rozměrná veršovaná díla, která označujeme konvenčními a jistě nepůvod-
ďmi.n{zvy Vohabulář rranltick,ý (731 veršů), Bohemář (981 veršů) a Glosai (zosa
veršů). Jejich společným, donedávna neznrímým původcem, byl miitr Bartolóměj
z Chlumce (nad Cidlinou), řečený Claretus; zval se latinskymagister, jindy doctor
Bartholomeus ďctus Claretus de Solencia (patrně totožný s mistrem i lékařem 

-Bartolo.

měje.1''kprý z9mřel počátkem r. 1379 jako arcijáhen staioboleslavský).
Největší z jeho skladeb, t. ř. Glosóř, je rozdělen v osm nestejn}'ctr easti (I. o Bohu,

světě a ovzduší, II. o ptacwu, III. o vodě a vodních tvorech, IV.-o ssavcícň a nižších
zvířatech, V. o rostlinswu, VI. o druzích lidí a jejich fysických i psychických vlastnostech,
VII. o životě světském i duchovním, VIII. o uměních a řemeJtečh; a 6yl vypracováván
za dobu čtyř let, kteroupřesněji stanovit pomáhaJí jménaahodnosti českých-současníků,
který9h se v závěru některých věcných odďlů Glosáře dovolává (byl dokončeo po ..
1364).

Stručnější, rovněž osmidílný t, ř. Boheruiř jeví v podsatě stejné věcné utřídění
(s přehozením II. a III. části), ale byl určen poučení élementárněišímu. Proto nešel
do podrobností a vyhýbal se odlehlejším pojmům a jazykovým novotvarům.
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,5, c. 20: Principes saeculi
I Mach. 3,58-59 - ?l-75

Epistola ad Gennadium,
4, c. 48: Sicut excellenriam
Decretum, pars II, C. 23,

l .c . -87-89 Is idor. . . :
ó39); Decretum' pars II'

(1225-1274 n.l.),

pars II, C.23, quaest.
I Augustin : rrSpraoedli-
VI, c. l0 (PL 34,78t);
(Friedb. 894); Tomáš'

,atninóm i... ztÍchranu,,
Ciceronově De republica

,Co se ktirti... ktirá* Aa-
pus II, C.23, quaest. l,

Decretu, v druhé části

CHLUMCE

objevovala se zpryu
os); tyto glosy někdy
13. století. Glosv toho

jednotlivých česlcých
do české literatury

"v 
Praze brzy po poloviné

latinské hexametrické
í nový významný
h poimů současné

a to v takovém roz-

a jistě nepůvod-
veršů) a Glosář (2688

byl mistr Bartoloměi
magister, iindy doctor

a lékďem Bartolo.

částí (I. o Bohu,
IV.ossavcíchanižších
sychických vlastnostech,

a byl vypracováván
česlcých současníků,

(byl dokončen po r.

steiné věcné utřídění

odchylný speciálnější program sledoval autor v t. ř. tr/okabuláři, do jehož veršů hleděl
vpravit ' t.'ýňi etviva1énty h1avní odborné poi*y.ze_soudobých nauk (ďí *1es
ďiviales, čryř ártes quadrivialós a pěti artes collaterales). Byla t9 ze všech tří asi jeho

p'a"" 
"ói',í*í 

a v ď se zvlášé zřetéhě projevovaly těžkosti prvního zápasu o soustavné
odborné názvosloví.

Mistr Bartoloměi, řečený Claretus, zachytil mnoho cenného a jinak nedoloženého
materiálu z českého íázÝ'a tq. století, át. došti slov též uměle vywořil; neieden z leho
;*lry.h 

"}'.'oru 
se í jázyce ujal, ale větlina iich ovšem zanikla, protože jeho odvrížný

|ot"í o u1iwor"oi české iermiáol.ogie byl .lÍlem rozsahově nadsazený, dílem předčasoý.

Přesto mu ná|eží významné místo prukopníka.

voKABUrÁŘ cnaMATIcKÝ

Fertur gmmmatica slovočtena, litera čtena,
vocalis hlása, liquida rozměk' muta němka'
consona zvučna' sit pólhlása semivocalis'
sillaba sřěk geritur' posicio vloženie'

5 composicío složenie, dyptongus est dvoihlas . ..

saturnus Hltolet, sit Jupiter Králemoc, Mars

Smrtonoš, est Dobropán Mercurius, Ctitel Venus.

Est Aries Skopenec, Taurus Býkovec Geminique
Dvabližnec, Cancer Rakonov, Leo Lev extat;

10 Dievkona Virgo notat, Libra Váhana, Štíropeň sit
. scorpius, est Střělobok Sagittarius, Capricornus

Kozorožec' Vodnář sit Aquarius, hinc tibi Rybnář

Piscis erit dicnrs et in astris est bene piďus.

Ens byt, entitas est bytovánie' fiet
15 indivisibile nerozložené. Musa Vodna'

Euterpe Kochánie, Melpomene Sladké zpievanie'

Tersióore Naučenie, Caliope Výmluv, Úmysl Clio,

hinc Polimia
sit tibi Swchovánie <EÍato>' Znebes Urania tum.

20 Stix Nenáva, Lethe tibi sit Zapomna, Cochitus
Pláč i polek, Flegeton Horúcí oheň' sit Avernus
Bezzdravona' baÍatrum obžerovana tibi dicnrm.

1-5 Několik mluvnických názvů
L fertur říká se; slooočtena mluvnice; čtena p1smeno _ 2 hlása samohláska; rozměh

plynná! němka němá - 3 zzlučna souhláska; sir buďž; póthltisa polosamohláska - 4 sřěk
jáu*"i getitur jeví se, je; oloženie posice - 5 est je., &lojhlas dvojhláska. Proto nešel
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6-13 Jména oběŽnic (planet) a souhvězď zvlřetníku (zoďaku)
6 Hltolet Saturn; slovo patrně tvořeno podle staré etymologie u rsidora Etym. vlu'

11,30: ,,Saturnus ... protože se syú (saturetur) léty (annis) ... protože pý pohltil (devo-
rasse) své syny, t. i. roky (annos)... Překlad se na několik set let uial v rukopisné podobě
btzy zkažeaé na Hladolet _ 7 Smrtonoš Mars' přinášející smrt; poďe staré etymologie
jména Marta jakožto boha války' na př. Isid. Etym. VIII' l 1,50: ,,Marta (Martem) jako půso.
bitele smrtí (mortium).., rkp Mus. XIII c 16, fol.96a: ,,Mars iakoby smrt (mors)' protože
ve válce umírá mnoho liď..; D obropón Merkvr; starověká etymologie u Isid. Etym. VIII, 1 l,3:
,,Merkurius, protože je pánem zbožÍ (mercibus praeest).. mohla b1it snad vyiádřena definicl:
bonorumdominus,,pánzbožl,,.,CrirelVenuše;podlelat.venerari,,ctíti..-8Skopenec Skopec;
Býkooec Býk - 9 Dzlabližnec Blíženci; Rakonoo Rak; extat jeví se, ie - 10 Dieukona Panna;
notat oznaéuje'VtihanaYá|ty Štíropeň Štfu; slr buďž - LL Střělobo& Střelec _ L2 Rybnář
Ryby_ 72-L3 hinc tibi'..erit...?ictus dále tebou (od tebe) bude pojmenován a ve hvěz-
dách je dobře vyobrazen

14-19 Jména Mus
14 Ďyr jsoucno;bytooánie bytl; Íiet bude . 15 nerozloženl nerozloŽitelné3 Vodna Musa;

poďe starého qýkladu, na př. rkp Mus. II F 4' fol. 402b: ,,Musa. . . jakoby moysa, t. |. vodná
(aquatica).. etymologickým spojovántm s moys ,,voda.. (ČČr t, |942 3, 52) - 16 Kochónie
Euterpe (Utěšitelka), překlad výkladového delectacio ,'potěšení(<; Slaďké zpiezsanie Mďr-
pomene (Pěvkyně); poďe lat. v1ýkladu, na př. rkp Mus. XIII C 16, fol. 97a: ,,Melpomene
. ' . se vykládá jako sladce zp7vajtcl,, - L7 Naučenie Terpsichore (Křepčivá)' v středověku
běŽně Tersicore, překladem v'ýkladového instructio (delectans instructione ,,bavící po.
učováním..); Výmluo Kalliope (Krásnohlasá); podle definice jako Mus. X B 6, fol.35a: ,,Cali.
oP€...r t. j. dobrá aručnost (bona sonoritas),,; Úmysl Kleio (Zvěstovatelka) podle ne-
známé etymologie - t8 hinc dále; Polimia Polyhymnia (Hojnozpěvná)i Dómyslozlna Thaleia
(Kvetoucí); překlad poďe výkladového ingenium (potens ingenio ,,mocná důmyslem..);
dicořtkám-l9SarchotsánieEtato(Milostná)'poďeneznámémylnéetymologie; ZnebesUra-
nia (Nebešéanka), poďe správného starého rýkladu; tum pak, konečně

20-22 P odsvětní (pekelné) řeky
20 Nentiaa Styx' poďe etymologického výkladu stix: oďum,,nenávist.(; Zapo,,,nařeka

zapomněď _ 2L polek uleknutí _ 22 Bezzdrauona peke|né místo bez zdravl; obžeroaana
pekelrrá propast vše pohlcujícl; tibi dictum tebou, od tebe řečeno, nazváno

BoHEMÁŘ

Dic homo sitque člověk, gigas obr, rex quoque král sit,
est imperaÍix ciesařovna, královna regina'
marchio markrabie, sed imperator quoque ciesař,
princeps sit kniežě, dux vévoda baroque šlechtic,
comes sit hrabie, starosta sit procurator,
vládyka sit nobilis, dominus pán, rusticus est chlap,
villicus est vládař' ďspensator quoque šafař'
miles sit rytieř, sed verna dicito rynéř,
úkleje dico cliens, villanus sit tibi seďák'
satrapa komonník, minister dico panošě,
sed famulus pacholek, holomek assecla vocatuÍ'
servus sit sluha, sed ancilla dico dievka.

l dic ŤeL<tii sitque
ke Gloss. 49 - 4 -que a-
náhončiho - 9 úklejek
pro zvukovou Podobu s

oodkoní, v. Gloss. 79 p
: aytířsky), v Gloss. kt

morrúk (ke komora) - l
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u Isidora Erym. VUI,
prý pohltil (devo-

ujal v rukopisné podobě
poďe staré etymologie

(Martem) jako půso.
smn (mors)' protože

u Isid. Etym. VIII, 11,3:
snad vyiádřena definiď:

íu,s -8 Skopenec Skopec;
je - t0 Dia:hona panna;

Střelec - 12 RybruÍř
poimenován a ve hvěz-

iVodna Musa;
.iakoby moysa, t. j. vodná

3,52) - 16 Kochtinie
Shdké zpinanž Mel-
fol.97a: ,,Melpomene

(Křepčivá), v sďedověku
rucione ,,bavící po.
XB ó, fol.35a: ,,Cali-

podle ne-
Dómysloana Thaleia

,,mocná důmyslem();
etyrrologie; Znebes IJ ra-

; Zapomnařeka
bez zdraví; obžerozsana

král sit,

l dř řekni; sitque a budiž; quoque tovněž, také; sir budiž _ 2 ciesařoona viz n1že
ke Gloss. 49 _ 4-quea_7 z:lódař spťávce -8 dicitoře|<niirynéř sIuha'kterého se užívalo jako
náhončího - 9 úkleje klienq českému slovu, označujícímu rybu' dán také qýznam klient
pro zvukovou podobu s lat. slovem; dico řikátm1, it tibi b:udlž tobě, pro tebe _ l0 homonnik
podkoní, v. Gloss. 79 podkonfiik tvořeno v Boh. ke komoň (srov. stč. adv. komonně :
: rytířsky): v Gloss. ke kóň; Flajšhans (II, 309) pokládá war komonďk za omyl m. ko-
morrúk (ke komora) - LL oocatur jmenuje se _ 12 diez:ka shůebná ďvka

GLo sÁŘ

Concipias hominem, sextam preparans sibi partem.
Vir muž, terrigena zeměnín sit, femina žena,
masculus est samec, alienigena cizozemec,
člověk homo, Suevus Šváb, Frís Friso Čechque Bohemus.

l Křeséan cristianus, Sas Saxo pohanque paganus'
hřěčswo glecismus' křesťanstvo cristianismus
et Bavarus Bavor, Žid Hebreus, díco gigas obr,
Jud ludeus, Arabs Raběnín, spido sráč, Sabeus Sabš,
Němec Theutunicus, kacieř hereticus, Dáčě Dacus,
Míšněnín Misnensis, chod agrestis, Šryfk Stiriensis,
Australis Rakúsic, zápoj euchius, Anglicus Englic,
Grecus Řek,laicus liden est Durynkque Durincus,
Almanus Holener, Mach Galicus, Ungarus Uher,
Říman Romanus, pÍo pohan sit Samaritanus.
Rutenus Rusěnín dic Ethiopesque Múřěnín'
barbarus est Litvěnín' Caldeus dico pro Horčen,
et Coriten Korutan' domněnín phariseus,
Liwěné Saraceni, zloškrv euera' Prušě Pruteni,
Srběnín Chawatus, Frank Franco, rci Psen Cananeus.
Est Slověnín Sclavus, chytra scriba, Moravec Moravus,
gentilis fidovec, Škot Scotus, ypocrita podlec
et Gracovita Krakovec, Jakubský lacobita,
pro žáčě litteratus, zobcovan excommunicatus,
publicanus zjemík' bengarďus est licoměrník.
Tater Tateríus, chlap rusticus, Uspr Saduceus,
homicio človiečě, meus mój, gigacio obřě,
Alsacius Elzák' Mediolanus Medoláňák'
Pražák Pragensis, ita žet Hradčan Gradicensis.
Dico Solensis Chlumčan, Přělúčan Prelucensis
et Zataviensis Žaták, Kolně Colonensis,
Týnčěné Tinenses, Čáslavěné Czaslavienses,
Brodčěné Brodenses, sed Chrudirněné Gruďmenses.
Est Erfordiensis Erfordín, Iznák Isnacensis,

l 0
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Plzák Plznensis, Holomúčěn olomucensis,
Viedněné Vienenses, Vratislavici Wratislavienses.
Brnský Brunensis, opatovic opatovicensis,
Lúnský Lunensis, sit Padovec Pataviensis,
Mýtský Mutensis, tsydžovský Bidzoviensis,
Ústec Ustensis, Pařížský Parisiensis,
Ratisponensis Řěznec, Bolonín Bononiensis.
Božník divinus, Latinník dico Latinus,
Europanus Dobřěňan' Naběžan Asianus,
Ciprio Cypřě, bonus dobrý sit Polenínque Polonus,
ast Africanus Frikoven, tovara socianus,
Flandrský Flandrensis, Aviánský sit Aviensis.
Ista Bohemarius minor obmisit satis argus.

Temptabis homines primo legere seculares.
Ciesař imperator, praciesař induperator,
imperatrix kněžna, rex král, regina královna,
marchio sit markrabie, baro šlechta, comes hrabie,
princeps kniežě' rytieř miles sit vernaque rynéř,
maršalk marsalcus, sed lankrabie sit palatinus,
purkrabie purcravius, dux vévoda, sed sluha Servus.
Vévodna ducissa, rytieřovna sit mi1itissa,
měščka civissa sit, šlechtična baronissa,
hrabična comitissa, markrabina marchionissa,
Perchta Plutonissa, sed abatyšě abatissa.
Pančák tetrarcha' sbroje singa, paňátko monarcha,
decurio desietník, patriarcha dico přěstavďk,
centurio stoý, ciliarcha tisan, herus obtýr
preses panč, žezlo sceptrum' koruna ďadema,
regnum královstvo, dic imperium ciesařevstvo,
comicia hrabstvo principatusque kniežěčswo,
dominium panstvo' milicia dico rytieřswo.
Esto sudí pretor' těkačka lator, běha.cursor
legatusque posel precursorque přědběhač, it šel,
empticius robotník, dědič heres herosque děďnnílš
prefectus zeměniel, prenunccius esto přězvěstel,
ast prefectura zemský súd sit, péčě cura.
omagium manstvo' barronia dico šlechtičstvo,
sit dispensator šafář, starosta procurator'
assecla holomek, famulus pacholek, pugil est rek,
subpeta chlušč' victor vítěz sit, hrdina faxor,
polák campester, cita spěch panošěque minister.

vlá
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nor
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Polonus,

Aviensis.
argus.

hrabie,
rynéř,

sluha servus.

monarcha,

it šel,
dědinník,

Vládyky sunt proceÍes úklejeque cliens et honor čest,
lenník vasallus' dievka virgo, panic domicellus,
paÍrna domicella, stklena geÍnma, děvečka puella,
virago mužěna, sama domina sit, uxor žena.
Satrapa podkonník satellitesque komorník,
villicus est vládař, aterris dico bezzemař,
omagialis man, pedagogus (fert nese) pěstún'
servitor služebďk, feodalis scito nápravník.
Podčěšie pincerna, leda kník, podstolé cironoma,
špehéř explorator, ponocník excubiator,
šosnéř exactor' prakovník sit machinator,
traditor est zrádce, crepa mrak lictorque popravcě,
svádcě certator' sádcě sator, dávcě donator,
non ne' sagittarius střělec, honec primipilus,
proscriptus psanec, exul zběh, proselitus přěc,
stipendiarius žoldnéř, úročník tributarius,
tornamentator turnovník' ščítrúk clipeator,
siccarius sábník, vexillifer est korúhevník.
Scriptor Grecensis dedit hec michi mille repensis.

l: obraé pozornost k člověku, vyhraďv mu šesd oddil (t. j. z osmi oddílů Glossáře) - 2 ze-
měnin toďák, domorodec; sdr budiŽ - 4 Čechque a Čech - 6 hřěěstzlo řecM (východní křeséan-
ství) - 7 dico ptavtm _ 8 Raběnin Arab; spido srdi výplňková dvoiice, invokovaná předchozím
Arabs Raběďn (LF 69, ,1); Sabš Sabeiský' podle města Saby v Arabii - 9 DáčěDák' obyvatel
staré Dácie _ Lo chod dsadní sedlák, chocící a hlídající při hranicích3 Štyrk obyvatel
Štyrska . LL Rakúsic obyvatel Rakous, Rakušan; zópoj euchius výplňková dvoiice invo-
kovaná vzpomínkou na rakouská vina, tehdy k nám hojně dovážená (iinak Flaišhans II'
436) _ L2 liden laik (dosl. překlad z řec.) - L3 Holener Holanďan (jinak Prusík: etymol.
s almus,,bolí.., veliký) _ 14 pro místo, za; pohan... Samaritanus rkp Mus' II F 4, fo|.333a:,

,,Samaritani jsou pohané (gentiles), které král assyrský usídlil v zemi israelské a samar-
ské..... _ L5 dic řekni - 16 a 18 barbarus ., ' Litaěnin, ... Litzlěné Saraceni Klaretovi
byli Litevci představitelé barbarů, t. j. pohanů _ 16 dico pro ptav7m zai Horčen Chď-
dejec: čes. jméno utvořeno odvozováním Caldeus od calor ,,horko.. (srov. Gloss. 166) -

t7 domněnin farisej, srov. stč. domněný ,,domnělý, podezřelý.. (iinak Gebauer SS I,
538: z chluměnín ',kdo bydlí na chlumě..) _ |8 Litoěné viz výše k v. 16; zloškrv
euera dvojice neiasná, nějak souvisí se jménem zlomystného a potměšilého ptáka ')do-
zloškrv.. carbolasia (LR 67,327),po příp. s qikladem vlastního jména Eueus v bibli
Lit., fol. 199a: ,,Eueus líý neb najhorší neb ukrutný.( (snad zlostkrv?); Prušě Ptus _

L9 Psen Kananejs\ý; etymologickým spojováním s canis ,,pes..-20 chytraučenec,zákon-
ník - 2l lidoz:ec srov. gentile ,,lidové jméno.. (Vokab. gr. 49); podlec pod|ý člověk, pokrytec
(LF 69,24o'kde je i odchylný dklad Flajšhansův) _ 22 Krakoaec Krakovan; Jakubský č|en
středověké sekty monofysitů - 23 žóčě m|adý kanďdát vzdělanosti; zobcoaanvyobcovaný
(z církve) _ 24 zjeonik publikán; bengardius m. beghardus ,,pokqrtec.. - 25 Uspr Klaretova
zkratka místo lJspravedlený (iusqificatus) _ 26 člouiečě' oářá deminutiva k člolsěk' obr _

27 Elzák Alsasan; Medoldňdk Miláňan - 28 ita tak1' žeť že ano; Hradčan Hradečan, obyvatel
Hradce Králové - 29 Chlumčan obyvatel Chlumce na4| Cidlinou' z Chlumce (poďe zvuku)
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slunce' lat. sol; odtud lat. Klaretoqy překlady Chlumec Solencia, Chlumčan Solensis -
30 Žatdk asi Žatčan; KoIně Ko|Lňan, obyvatel Kolína v českém Polabí - 3l Tllňěné
obyvatelé Týnce nad Labem _ 32 Brodčěné obyvatelé Českého Brodu _ 33 Erfordin
Erfurťan; Izndk obyvatel duryňského Eisenachu (lat. Isenacum) _34 Plztik Plzeňan;
Holomúčěn Olomoučan _ 37 Padooec obyvatel severoitalské Padovy (lat. Patavium) -
39 Ústec obyvatel Ústí - 40 Řěznec obyvatel Řezna; Bolonín Boloňan, obyvatel severoitalské
Bologne (lat. Bononia) _ 4L božník zbožný člověk _ 42 Dobřěňan Ewopan; čes. překlad
analogií podle v.ýkladu uwořeného k správ. výkladům iako: euc(h)arist'ia ... Latine bona
gracia; Naběžan Asiat; čes. překlad poďe výkladu Asia : kráčeje (Bibl. Lit.) _ 43 Cypřě
Cypřan; Polenín Polák - 44 ast však; Frikozlen Afričan; tozsara tovařiš (socianws tvořeno
k socius ,,tovařiš..) _ 45 Azliónský avignonský - 46: Tato slova v5mechal velmi pozorný (!)
',Bohemář menší..

47: Nejprve zkuslš shromážďti liď světské (potom následuje oddíl o lidech duchov-
ďch) - 48 induperator archaický lat. war (: imperator), z metriclých důvodů oblÍbený
u středov. veršovců _ 49 kněžna nápadný překlad lat. imperauix (proti Boh. 2: imperatrix
ciesařovna) vysvětluje se zřetelem k době vzniku Glossáře (dokončen r. 1363.64). Čtvrtá
manželka Karla IV. Eliška' provdaná na jaře 1363, nebyla tehdy ieště korunována na cÍsa-
řovnu; překladem ,,kněžna.. činil Klaret poklonu nové choti Karlově. Citovaný verš Bohemaře
byl patrně psán ještě za života třetí manŽelky Karlovy, císařovny Anny (Ť l1. VII. |362) _ 50
šlechta š|ecbttc _ 5| rynéř sluha, kterého se užívalo iako náhončího (v. Boh. 8) _ 54 zléaodna
vévodkyně; rytieřoona Žena rytířova (šlechtična) - 57 Perchta (z něm. Berchta) postava lido-
qich pověr (strašidlo); Plutonissa choé Plutonova, vládkyně podsvětí; sed a|e,avšak; úat,šě
abat,issa se octla mezi,,lidmi světslo.imi.. ve skupině feminin na -issa; steině níŽe patriarcha ve
skupině jmen sloŽených s -archa - 58 pančdk a nlže v. 6| panč jsou obměny zdrobněliny
k pdnčě'iinázdrobnělina ie paňátkoi Klaret tak odstiňoval různé druhy pánů, poněvadž poďe
středověkých yýměrů byl monarcha pán nad iedním nebo nade všemi, tetrarcha pán nad
čryřmi nebo nad čtvrtinou království _ 58 sbtoje inga je výplňková dvojice _ 59 iheietník
poďe středověkého výměru decurio ,,pán nad deseti..; přěstaaník představený, poďe
steiného středověkého výměru patriarcha ',přední otec.. - 60 stotýr setnÍk; rrsan velitel
tisíce voiáků; obtýr bobaýt, tvoř. nejspíše k oĎr se zřeďm k definici heroů jako statných
mužů; lat. herus ,,pán.. zde záměnou s heros (srov. v. 67) _ 65 esto budiži těhačha poslíček;
běha béžec _ 66 it šel, metrická vycpávka veršovcova _ 67 dědinníh děďčný sedlák' lat.
heros zde záměnou s herus (srov. v. 60) - 68 zeměniel ptefekt (soudcQ; přáao ěstel (přědzz:ěstel)
napřed ohlašující (uměle vytvořené) - 69 asl ale, avšak_73 chlušě domácí sluha;/axor je tem-
né, snad zkrácenioa z (trium)-fator _ 74 polák polní dělník - ?5 nnt jsou; úkleje vtzk Boh. v. 9
-77 stklma drahýkámen' výplňková dvojice (oníLF69, 11) -78 mužěna vdaná Žena;
sarna pant, čes. sama je asi překlad lat. ipsa (význam ipsa ,paď.. jiŽ starovělroý' iinak Flajš-
hans' Sbor. Jankův, str. l12) -79podkonnikvizvýšekBoh.v. 10-82 ntipraanikryt.lř slouáď
králi z nápravy, t. j. z propůjčeného statku - 83 podčěšie číšník; ÉzíÉ vasal (výklad ve Sbor.
Jankově, str. 186); pod,stolé stolrÍk _ 84 špehď vyzvědač; 1sonocnlh nočď hltdač - 85 šosnéř
dběró daně zvané šos (střhn. schozman) _ 86 crepa mrak ve výplňkové dvojici zkráceninou
z lat. crepera _ 87 gt:ddcě úbstník svádn ďsputace; pozoruj ve verši zvukové obměny svád-,
sád-' dáv-; srídcě sadil' kdo sází rostliny do zeměidáacá davatel, dárce_89 přěcsnad zkrácenina
zpřěšlec, kdo přešel od pohanství k ŽidovsM (podle Flajšhanse II,408 neumělé wořeú
snad od přieti) _ 90 úročník poplatnÍk - 9l turnooníň turnajník, účastník :rurlaje; ščitník
štítonoš - 92 sábnih muž, v jehoŽ ruce je sábě' dýka - 93: Tato slova mi poskytl spisovatel
kráLlovéhradecký' uváživ jich (?) na tisíc

!an z l lo lešova'

Text traktátu .
rukopisech. Úplný i
pí sně i sno tací ) ; k t-ve 

Vratislavi, dnes
bez notace, závét cl
předhusitského zpě'.+og''). 

x'o.ě toho1
Čum 12,1880' 15?
v Člvtn 2L, L935'
Pitrem. V závěru č

M. B. Boleluckého
neúplný. Z edtceZ

Jan  z  Ho lešova '

Traktát Jana l

Christi přeložen z r

který pod názvem ]

monasterii Brzevnt
velmi nepřesný a v

Z traktátu jso

obšírné výklady rt
tu, jsou vypuštěn1

Jenek z PrahY'

Dosud nebYlt
livkami opatřil J.

!an,  z  Jenšte|n

List otiskl Jr
sborďku praďJet
F. M. Bartoš v k

Gotšalk z  Pol

RukoPis Go
v Krakově č. 14.
nebYlo Publikov
opatřil J. Patočk

Michal  Pražs

SPis se zac)
originál věnova:
fol. 103b a násl
váno; přeloŽil tr
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oloňan, obyvatet severoitalské
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ráčeje (Bibt. Lit.) _ 43 Cypřě
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lově. Citovaný verš Bohemáře
yAnny (t lt. VII. t362) - sO
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z něm. Berchta) postava lido.
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Foznámky ediční

Jan z Holešova'  Výklad pÍsně Hospodine '  pomi luj  ny

Text traktátu Jana z Holešova o písni Hospodine, pomiluj ny se zachoval ve třech
rukopisech. Úplný ie rkp NUK III D 17, fol. 15b a další (na začátku traktátu je tu zápis
písně i s notací); kusý' ale po stránce textové mnohdy přesnější je rkp městské knihovny
ve Vratislavi, dnes v tamní universitní knihovně (se signaturou R 445, fo|. 233a-242b;
bez notace, závěr chybí); podle těchto dvou rukopisů vydal tÍaktát Zd. Nejedlý v Dějinách
předhusitského zpěvu v Čechách (l. vyd., v Praze 1904, příl. Y,st:.3|4-327;2.wd. L954,
409n). Kromě tohopřipomínáNejeďý ještětřett rkp'Rajhradský(odvolávajese naV. Branďa'
ČMM 12, 1880, 157), kterého však nemohl pro svou eďci pouŽtq tento rkp popsď Fr.Tichý
v Člar 2t' t935' 260-263; jde o opis z doby obrození, pořÍzený P. Bonaventurou
Pitrem. V závěru článku Tichého odchylné textové varianty. Starší otisk traktátu v díle
M. B. Boleluckého Rosa bohemica sive Vita S. Voytiechi (Pragae 1668) je nepřesný a
neúplný. Z edice Zd. Neiedlého přeloŽil R. Holinka.

Jan  z  Ho lešova ,  Po jednání  o  Štěd rém večeru

Traktát Jana z Holešova De VII consuetuďnibus popularibus in vigilia Nativitatis
Cbristi přeložen z rkpuuniv. knihovny v Krakově AAv 1'č. 1700, fol. 337-353; ieho otisk'
kter.ý pod názvem Largissimus vesper seu colledae historia, authore }oanne Holleschoviensi'
monasterii Brzevnovienďs monacho professo vydal v olomouci 1761 A. Th. Fasseau,.'je
velmi nepřesný a v podrobnostech se od rkpu krakovského liší.

Z traktátu isou zde přeloženy ien vybrané části, pokud popisují štědrovečerní obyčeie;
obšírné výklady rázu theologického s citáty církevních autorit, které vyplňujÍ většinu tex.
tu, jsou vypuštěny a vynechaná místa jsou označena pomlčkami. PřeloŽil R. Holinka.

Jenek z Prahy '  Výklad na Ar is tote lovu knihu o duši

Dosud nebylo publikováno. Z rkpu NUK VIII G 30, fol. 66b přeložil Z. Tyl. Vysvět.
livkami opatřil J. Patočka'

Jan z Jenštejna,  Kniha obranná

List otiskl lan Seďá{<' M. Jan Hus, Praha 1915' Přílohy str. 67n poďe vatikánského
sborďku praď Jenšteinových (Lat. Ll22).Pře|ožiJ' R. Holínka. Literaturu o }enštejnovi shrnul
F. M. Bartoš v knize Čechy v době Husově, Praha 1947 (poďe rejstřÍku).

Gotšalk z  Pomuku, Výklad na Lombardovy Sentence

Rukopis Gotšalkova Výkladu na Sentence ie zachován v kodexu universitď knihovny
v Krakově č. L499; byl zapsán t. 1367 poďe Gotšďkových paříŽských přednášek. Dosud
nebylo publikováno. Ukázku (zaěátek Výkladu, fol. 360a) přeloŽil Z, Ty|. Vysvětlivkami
opatřil J. Patočka.

Michal  Pražský, o v ládě kuížat

Spis se zachovď v několika rukopisech' znichž je nejlepšÍ římský (Pa|.|at.725)' patrně
originál věnovaný Ruprechtovi; náš překlad je pořlzen poďe rukopisu Kap. PtaŽ, G L2'
fol. l03b a násl.' kteqý má četné opravy poďe nějakého rukopisu lepšího. Dosud nepubliko.
váno; přeloál R. Holinka. Vysvětlivkami opatřil Fr. Ryšánek.
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S lovn i k á ř s t ví  a  Ba r to l omě j  z  Ch lumce

Nověiší literatura o Klaretoqých slovnících: V. Flajšhans' Klaret a ieho družina I, II
(Praha 1926, L928i zátoveň eďce); k tomu J. Vilikovský, Bratislava 2, L928, 442-453,
842-846 a Íam'též 3' L929,158 -159; F. M. Bartoš, M. Klaret a ieho spolupracovníci a před-
chůdci, ČČ.vt toz, 1928, 178-184; F. M. Bartoš, Magister Claretus de Solencia a Petrus
Clarifrcator, LF 60, L933, L53-157; Alb. l7esselski, Klaret und sein Glossator, Brno 1936;
B. Ryba, Klaretovo autorství Enigmatiku, LF 64, 1937' 266-267; V. Flajšhans, Lvovské
Dialogi Bohemarii, LF 64' L937' |33-L38; F. M. Bartoš, Ještě jednou o mistru Klaretovi,
ČČr z, L943 |4, L43-L47; k tomu V. Chaloupecký, ČČH 47 , Lg46, 369-372; B. Ryba, Nové
iméno mistra Klareta, vKČsN 1943, tř. filos.-hist.-filol., č. V; B. Ryba, K rukopisným
latinsko-českým slovníkům ostřihomským, LF 75, |95|' 89-L23 (mimo jiné edice závěru
Klaretova Glosáře, dosud neznámého)._Ze stuďí k jednotlidm slovům: Rybovy příspěvky
v LF ó7, L94o' 32o-33s; ČruE 26, L939l4o, 184-L92; ČČr' t, I942p,48.53' I38-|4I'
2L6-220; o jménech ptáků: Vl. Šmilauer v LF 67,L94o,383-394' J. Baum, ČČM 115, 1946,
53-60; V. Machek, PřÍspěvky k výkladům Klaretoqých slov, LF 70,L946,l54-L59; Fr. Jílek,
I(laretovo české názvosloví mluvnické, VKČSN 1950, č. IV; Fr. Jílek, První české termíny
z dialektiky, IJniver itas Carolina |, 1955, č' 5 (Philologica, č. l), str. l.40.

-Vokabulá ř  g lamat ický

Rkpy: F: Kap. Praž.F 4412'M: kdysi mikulovský I67 (nyní Státnlarch.vBrně
Mk 8l)' s: NUK xvII F 3l. Vydal V. Flajšhans, Klaret a jeho družina I, 192ó, str. 8,
|7' 19-20' 2l. NíŽe uvedeny jenom odchylky od vyd. Flajšhansova.

Ukázky: v. 14-18, 293.300,366-37|' 435-437.
4 geritur ,lr, M] geritur (que) F/7š; vloŽenie] wlozenye F, M,w|ozenye (fenur) F/7š-

5 composicio F, M] composicio (das) F/7š
6 Hltolet] hlodolet .F, hladolet S _ 7 Ctitel] cztite| podle Glos. 42 (Fljš II' 2í?),zstye|e F
1ó Kochánie] kochanie S, chochanye F' Fljš _ 17 Tersicore F] Trisitorie .S' Ter(p)-

sichore F/Jš - 18 Polimia ř'] Polim(n)ia Fljši ......] Polim(n)ia Dómyslovna spo.
joaal Fljši překlad /ar. Polimia je zl rukopisnérn podáni ztracen; čekali bychom daouslabičné
slozso, na př. M:nožna (podle oýkladu rkpu Mu* XIII C 16, fol. 120b1: ,,Polimia ... se
imenuje od polis, t. j. mnohost, pluralitas, protoŽe vymýšlÍ mnoho písnÍ); Talia] talis F,
Fljš _ 19 Erato] Svrchovánie z nebes Urania spojoaal Fljš

20 Lethe tibi sit] Lechites S, Lethe F' Flj\ Cochitus F] Cochitus (placz) FIjš - 2| p|áč
i polek] Placipolech F, Fljš' placŽ S - 22 Bezzďtavona] Bezdrawona F, F/7i zezdrawona S

-Bohemá ř

Rkpy:.E : Kap. Praž. E 32, F _ Kap. Praž. F 44 2,o : Kap. PraŽ. o 59.
Vydal V. Flajšhans' Klaret a jeho druŽina l'|926, str. 53. Níže uvedeny jenom odchylky

od vyd. Flajšhansova. Ukázka: v.373.384.
2 královna E, o] kralownaque F/7š_ l0 komonník] komonnyk O, komornyk E' F, Fljš

-  G l o s á ř

Rkpy :  l :Kap .B ra t i s l . 50 '  B :Ra jh rad  Hm26 ,  G :T řeboň  A6 ,  M:  Mus .
XII E 8, fol.229bl.

Vydal V. Flajšhans, Klaret a jeho druŽina I' L926, str. I40.L43.
NíŽe uvedeny ienom odchylky od vyd. Flaišhansova. Ukázka: v.922-L0L4.
8 spido sráč] spido Ducz l, dúč (?) Geb' Spido Dnč FUš _ 10 agrestis Geó] agrestus l' F/7í

- I| zápoj euchius] ssapor ethnicus l, Euchitus supor B, sapor ethnicus Fljš _ 13 Holener]
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' Klaret a ieho druŽina r, Ir
;ratislava 2, 192g, 442_453,
'eho spolupracovníci a před-
llaretus de Solencia a petrus
I sein Glossator, Brno 1936;
'267; Y. Flajšhans, Lvovské
jednou o mistru Klaretovi,
)46,369-372; B. Ryba, Nové
V;'B. Ryba, K rukopisným
l23 (mimo jiné edice závětu
n ďovům: Rybovy příspěvky
r,_1942 i 3, 4-8_53, 138 _14I,

4, J. Baum' ČČM 115, 1946,' 7 0' |946' l 54-|59 ; Fr. Jílek,
:. Jílek, PrvnÍ české termínv
. l), str. 1-40.

i7 (nyní Státní arch. v Brně
eho družina r, 1926, str. 8,
)va.

M, w|ozeny e (fertur) F/7š _

' 42 (Fljš II, 2s?),zstyele.F
re Fl Trisitorie S, Ter(p)_
m(n,\ia Dómyslovna sáo-
čekali bychom dvoustabifue
ol .  120b1:, ,Po l imia . . .  se
toho písnÍ); Talia] talis .F,

hitus (placz) FIjš - 2t pláč
ola F, Fljš, zezdrawona S

l'ap. PraŽ. O 59.
: uvedeny jenom odchylky

k o, komornyk E' F, FIjš

|řeboň A 6, M: Mus.

43.
: v.922-1014.
restis Geó] agrestus l, F/7š
hnigug p/Jš- 13 Holener]

bolener l, Bolener F/7i Bolenec (?) Prru - 14 pro pohan] prapohan l, B ' Fljš _ 16 Litvěnín]
lytwen l' lytwenyn B' litwen (u oýzn. potupném) Geb' |itvén' F/7š; pro Horčen] przihorpen
A' ptzybotpen B' Přihorpes Fljš _ 17 domněnín] chlomyenyn A, B (asi zkaž. z clomn.
a to z domn-), ChloměnínF/7š- l8 zloškrv euera] zlosskrw euera l, Zloškrv (?) Euera (Enera?)
F/rš; Litvěné Geb' Fljšl Lytwyene A' B,Liwěné Geb' Fljš - 19 rci Psen] kipsen l, I(ipse
F/7š; Cananeus] Canenus A, Fljš _ 21 lidovec] lidogess A,|ydogedecz 8, lidojěŽ I'l7š; Škot]
sskocz l, Škoc (možná, že z půa. Skot) F'l7š; poďec] podgez A, podgyez B, poďjěž Fljš
_ 23 pto Žáčéf Ptozaczie Á,Il, proŽáčě Fliš - 25 Uspr] vsskr l, B, Uškr Fljš - 27
Medoláňá'k] nedolanzak A (asi zhaž. a -nyak)' Med(i)olančak' Geb, Fljš_ 28 ita žeť] itra
zeilt A, Itta Zent (žent?) Fljš - 30 Žaták! zatak A, Zaták, Žft@Y)iLk (?) F/"lš; Kotoě] kolnie
l' Kolíněďn Geá' Kol(í)něn Fljš _ a3 Cypřě] cáprque A (asi mi'sto -ptzye)' Cypt Geb'
Fljš _ 45 Flandrensis] Flandensis A, Fljš' flandransis B

60 obtýr] optir l' B' optýr F/7š - 77 stklena] stuena l (asi, misto stclena), stvena F/7š _
80 bezzemď Fljš II' 240f bozzemacz A, pozemacz B, bezzemáč Mni _ 83 knÍk] kuik l'
kvík (?) Gel, kvik Fljš -87 sádcě F'/7š II' 461] sawcze M, svacze l; dávcě] dawcze M,
datczn A, dátcě Fljš
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PRÁVNICKÁ PRÓZA

Naše právní památky byly psríny zprvu latinsky, ačkofi nepochybně na soudech i na
úřadechobyvatelététozeměužívalisvéhorodnéhojazykaatakéúředníciasoudcovésni-
mi v jejich jazyku jednali. Věrohodným svědecwím toho jsou české právní termínn jak se
nám vyskytují přimíšené v latinských textech listin nebo dokonce i v prvních zákono-
dárných pokusech. Je důstojným svědecwím pro český jazyk, že již na konci 13. století
byla jím napsána celá právní kniha, t. zv. Kniha rožmberskd,kterou se po pravdě začíná
česká nauková literatura právní. Tato kniha představuje řadu iiných českých pomůcek,
které se nám pro nepřízeň věků nedochovaly, protože jeji jazyk' byť leckdy nám
iiž ne dosti iasný' nelze si představit bez delšího vývoje českého jazyka právnického.
Ale také latinským památkám se dostalo v pozděiší době v hoiné míře českého přetlu-
močení, a ploto ve výboru budou i tyto památky předvedeny postupně poďe časového
pořaď, kam patří svým jazykovým vývojem.

Vývoi českého národnostního uvědomění a vývoj českého právnictví a jeho litera-
tury není možno od sebe oddělovat. Proto další ukázky krok za krokem načrtávaií vývojo-
vou cestu českých památek právních až po práh 15. století a ukazují, jak čeština zasahova.
la do práva a jak se jazyk národní uplatnil postupně i na tomto poli, třebas veďe českých
památek máme velmi mnoho dalších pramenů psaných latinsky nebo německy. Ale toto
zaměření vybraných ukázek na české památky nijak neskresluje základní linii vývoje čes-
kého práva. I kdÉ bylo při výběru pramenů rozhoduiící hledisko jazykové, přece jen
bylo v plné míře přihlédnuto i k iejich politickému obsahu; zvolené ukázky dobře cha-
rakerisují tázptávaza feudalismu. Můžeme na ních sledovat, jak nerozlučně je spjato naše
právo s osudy českého lidu, iehož vzesťup i útlak, které ho provázejí a postihují v jeho
dějinném vývoji' zřetelně ptozrazuje.

O právďch historic\ých pramenech podrobně poučuje tato literatura:
Jaromír Čelakovsk1ý, Povšechné české dějiny právní (od r. 1913 v sešitech, dokončeno

t. |92o' většinou otištěno v Ottově slovníku naučném vI, 1893, str.452n); Jan Kapras,
Právní dějiny zemí Koruny české I-III (L913-I920\ Bohumil Baxa, Dějiny práva na
území Republiky československé, 1935; František Čáda, Povšechné právnt dějiny českoslo-
venské od nejstarších dob do doby husitské I' t947; Václav Vaněček, Krátké dějiny statu
a práva v Československu, 1955. K vývoji právnické češtiny srov. B. Havránek, Vývoi
spisovného jazyka českého (Čs. vlastivěda II. řada, Praha |936, stt.29n).

PoČÁTKY PRÁvNIcKÉ ČnŠrrNy

Poměrně velmi pozdě pronikl do našich českých zemí obyčej pořizovat o právních
!9dnáď9h listinn tedy písemnosti, kterými se zakládá nějaké právo nebo povinnost.
Neistarší naše listiny, jdoucí od l1. století, jsou vyhotovovány pouze latinskn šteině jako
tomu bylo vůbec v zápar|ď a střední Evropě, ďe autoři jeiich myďili i v latině česky a svůj
původ prozrazovali jednotliými českými termíny. Tyto české vytazy právnické nám
dosvědčují,že právnické názvosloví v Čechách a na Moravě bylo již záhy zlačlě vyspělé,
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iuy'k' byť leckdy nám

{ pořizovat o právních
právo nebo povinnost.
ue latinsky, steině iako
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ba z jisté části obecně slovanské' aže ce|é iednání' které předcházelo vyhotovení listinn
se dálo českým jazykem' a pouze pro napsání listiny bylo použito latiny. Tyto české
pn{vnické ýnzy jsou veďe českých osobních a místních imen nejstaršírni projevy české-
ho jazyka, které se nám dochovaly v písemných památkách.

Neistarší termín právnický; jehož význam je nám nyní dosti nejasný' je dochován
vt.zv. prioilegiu pražsklm Němcům od českého knížete Soběslava II. z let II74-I|78.
Tam čteme:

l Debent iurare septem maďbus pro (Překlad:) rvbjí (t. i. Němci) přísa.
furto vel pro eo' quod dicitur na dwore. hati sedmi rukami pro krádež nebo

pÍo to' čemu se Ííká na daořě.

2 sedmi tuhami se sedmi spolupřísežďky - 3 na &sořě v dalším textu lat.: in curia

Z tůetén.ěř doby mr{me dochovány velmi časté termíny pro trestní případn za něŽ
byly vybírány 5guí{ní pokuty. Je to v potvrzení výsad proboštovi a kapitule vyšehradské
od knížete Bedřicha z t. IL87:

2 Ceterum et hanc devotioďs nostÍe (Překlad:) Dále i toto nové obdaro.
donationem novam adďmus ...r Ut vání naší laskavostí přidáváme, ...
omnis acquisitio, que provenire solet že všechen zis\ který vzcbázívá
in istis swod, narok et quod vulgo voněch případech, saod,ntirokato,
glaua dtcit:ttr' super omnes homines, co se v obecné mluvě nazyvá hla-
ubicumque fuerint, pertinentes eccle- Úa' ze všech liď' ať isou kdekoliv,
sie, damus in usum fratribus et pre- příslušejících kostelu, dáváme bra.
posito nunc et in perpetuum. třím a proboštovi nyní i věčně.

4 saod na důkaz, že věc není ukradena, musil obviněný jmenovati toho (,'svésti na
něho..), od koho věc nabyl; ndrok ttestný čin' z něhoŽ někomu vzešla škoda' tedy nárok'
později téŽ sama Žaloba' zv|. nanáhradu škodyi oulgo v obecné, t. j. české mluvě _ 5 glaua
(čti: glava) hlava, vražda, zabití

Nepochybně svuj český původ proievil i písař' kteý připsď la zqkládací listinu ka-
pituly litoměřicki asi počátkem stoleú třináctého přípisek českýn jazykem, kteý ie
pravděpodobně vůbec nejstarším českým zápisem listinným; uváďme ho zde paleogra-
ficky i v přepise:

3 PaueldalgestPloscouicih zemu.Wlah Pavel dal jest Ploskovicích zem'u,
dal gest Dolas zemu bogu i suiatemu Vlach dal jest Dolas zem'u bogu
Scepanu se duema dusnicoma Bogu- i svatému Ščepánu s dvěma dušní-
cea a Sedlatu. koma, Bogučeia a Seďatu.

t Ploshotlicích, Dolas bezpředloŽkový 6. pád množ. čÍsla' tedy v Ploskovicích, v Dola.
nech _ 2 dal jest zem,u ďaroval půdu - 3 s doěrna útšnLhoma se dvěma dušnÍkn poddanými
zádušl - 4 Bogučeja a Sedlatu 4. pád'áhy značně vyspělé,

t t J



Po prvé ve větším pďtu se nám společně obievují tyto české právnické termíny v pra-
meni ryze právnickém, v t,zv. Statutech knižete Konráda oty (l|89.I19l). Známe je
teprve z pozděiších powrzení Přemysla otakara I.; jeiich znění se částečně liší, jak časem
vyztáva| právní vývoj a měnily se právní předpisy' ale nikdy ne natolik, aby se popírala
platnost oněch právních institucí, a tím i význam českých výrazlů. Ceských právnických
termínů se tu uává již v souvislé mluvě a kladou se na roveň latinským; tam, kde nemá
skladatel latinského výrazu nebo ho po př. nezná, vkládá český výraz v půvorlním zněď,
iak ho užíval a slýchal při úředním nebo soudním jednání. Nejstarší powrzení Konrádo-
vých Statut pro Znoiemsko asi z r. |222 má těchto příkladů dost:

(Překlad:) Dále žádný z komorďků
nepoháněiž nikoho,leč s iistým svě-
decwím těch, kteří mají na tom
záiem; a zejména kaŽdý z nich má
vésti posla kastelánova a jiného
(posla) sudího a nadto dva kmety
z okolních vesnic . . . kdyby nějaký
šlechtic a nikoliv druh měl. na sobě
(žalobu o) ndrok,služebník za něho
nechť podstoupí soud ...

Když se vede to' cosenazýmá zood,
m,á bytl přítomen posel kastelána,
sudího, správce a komorníka a ieden
nebo dva z oné osady; a nad tři se
nemá vésti (totiž zvod)' ale u třetího
má se zůsati; a bude.li usvědčen, aé
dá l80 denarů do komory králov-
ské a onomu, který se nl?ývá poaod'
dosti učiní .. .

Nadto iestliže by někdo byl oloupen
oýbojem' neché žaluje, koho chce,
a pto hrdost ať jmenuje, koho chce,
a ať se šetří starých (právních)
zvyklostí.

Druhé potvrzel
razy a přidává tato r
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erit ius suum in
neque Pohonce,
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4 Item nullus camerariorum citet ali-
quem, nisi cum certo testimonio eo-
rum, quorum interesq et nominatim
quilibet eorum debet ducere castellani
nunccium et alium iudicis, et insuper
duos kmetones de circumsedentibus
villis ... Si aliquis nobilis vir et non
druho hzbuerit super se narok, puet
pro ipso subeat iudicium ...

Quando ducitur' quod ďcitur zuode,
debet adesse nunccius castellani, iudi-
cis, villici et camerarii et unusvel duode
vicinatu illo; et ultra tres non ducatur,
set in tercio remaneat; et si convictus
fuerit, CLXXX denarios in cameram
regis reddat et illi, qui dicitur powod,
satisfaciat ...

Insuper si quis spoliatus fuerit per
wyboy, incuset, quos vult, et de lpr-
dosl nominet, quos voluerit, et antique
consuetudines serventur.

8 druh niŽší šlechtic závislý na šlechtici vyšším _ 9 nórok trestný čin, z něhož ně-
komu vzešla škoda' tedy nárok (viz též ě'2'ř.4) - 10 soad (iuďcium) soudní očista - LL zaod
(v|. saod) viz č,' 2' ř. 4 - |3 spróvce (villicus) hospodářský správce na statku _ L8 póvod
kdo. podává Žalobu _ 2L oýboj násilné vniknutí do domu _ 22 hrdost násilí na majetku

776



{e n11yryqe termíny v pra-
o.ty (|I89-|1gt). zÁame ie
ní se částečně liší, jak časem'ne rralolik, aby se popírala

11zti. tje.st<Ích právnických
l EunskýÍn; tam, kde nemá
ý.výr?z v původním znění,
ejstarší powrzení Konrádo-
lost:

Dá|ežádný z komorďků
ž nikoho,leč s jistým svě-
ěcb, kteří mají na tom
ljména každý z nich nrá
t kastelánova a iiného
lÍho a nadto dva kmen
vesnic ... kdyby něiaký
likohv druh měl na sobě
wirok' s|užebnik za něho
toupí soud ...

de to' co se laz!,vá zood,
ítomen posel kastelrína,
ivceakomorďka a jeden
oné osady; a nad tři se'totiž 

zvod), ale u třetího
Í; a bude-li usvědčen, aé
rárů do komory králov-

::*o 
senazývá póood,

že byněkdo byloloupen
ché žaluje, koho chce,
aé imenuje, koho chce,

tří starých (právních)

trestný čin, z něhož ně-
m) soudní očista - l| zaod
ivce na statku - 18 pónlod
2 hrdost násilí na majetku

Druhé potvrzení pro Brněnsko z r. |229 opakuje až na termín ,,kmeti.. dřívěiší vý-
razy a přidává tato dvě významná místa:

6 Item si quis citatus fuerit et obtinu- (Překlad:) Dále jestliže bude někdo
erit ius suum in iudicio, ÍIeqle wrez, pohnán a obdrží své právo na soudě'
neque pohonce' Set solummodo dena- ani ařěz, ani póhnněie, ale pouze
rios duos persolvat, quod ponoene dva denáry neché zaplatí,což se po.
vulgariter appelatur. Item ad clamo- mocné obecně \zaýyil. Dále k obec-
rem coÍnmunem, qui nestolte Wlga- nému pokřiku, ktery nastojte! se
riter nomiuatur, nullus currere tene- obecně jmenuje, nikdo nernrí běžeti,
atur, nisi de propria voluntate hoc leč když to chce učiniti z vlastď
facere voluerit ... vůle  . . .
Preterea duellum, quod in vulgari Mimo to souboi, který v obecné
dicitur kiy, non, habeant nisi ad ex- mluvě se naz;;ívá kyj' nennji miti
traneos. leč proti cizím.

3 ařěz soudni taxa; póhončie (tak pravděpodobně!) obdobná soudní taxa (potnomé)
_5zsulgariter(invulgari) obecně,t. j.česky _6nastojte pomoc!,běda! -l1ŘyJsouboi,který
se dál kýi a obušky

Třinácté století s mnoha dďšími českými termíny právnickými dokazule přesvěd-
čivě' že se u nás poměrně záhy a časově souběžně s vfuoiem v souser|nícb zemích vyvi-
nulo z prvků a počátků obecně slovanských pevné domácí názvosloví, iímž se jednďo na
soudech i na uřadech. A tak jeďně si můžeme vpvětlit' Že již koncem tohoto století u nás
vznikla první česM památka právnická' česky psaný spis o českém právu, t. zv. Knilu
rožmberskó.

KNIHA RoŽMBERsKÁ

Nejstarší česky psanou právní knihou ie t. zv. Kniha rožnberská. }ejí název se od.
vozuje z přípisků v některých rukopisech, z liclrlž usuzujeme, že buď ji měl někteý
z pánů z Rožmberka' nebo byla pro něho napsána. Jádro této Parná*ý' která se nám do-
chovala zřejmě neúplná, vzniklo pravděpodobně již v druhé polovici 13. století, snad
v kanceláři zemského soudu po jeho organisaci za dobyPřemysla Oakara II. K této heslo-
vitě psané příručce soudních uředníků (srov. zde článek 154 a násl.) postupem čásu
byly připisovány další části, s nimiž byla Kniha rožmberská znovu opisována, ale se změ-
něným právnickým názvoslovím.i iazykem a s vynecháním mnoha staých předpisů,
které již neplatily. _ Rukopisy Knihy rožmberské, pokud se nám dochovaly, isou vesměs
nejméně o sto let mladší než původď kniha, a tak výslednicí je časově i právnicky nesou-
rodá spleé' kterou nyní skoro už je možno rozuáit jen domněnkami.

(1) Ktož pojme komorníka pražského na póhon, má právo od něho ďáti,
jemuž poručeno jest je rozďávati, tři haléřě' a od pečěti, jenŽ zemskú pečět ďává
komorníkóm, právo ďíti dva haléřě. To ie písaři, jenž dskami vládne, nebo komuž
poručie pečěti rozdrlvati.
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(2) V hrazské popravě právo iedniem komorníkem pražs{im pohoniti, proto
že je v tei popravě' v niež póhon. A proto komorníku právo dáti dva a didcěti hale.
řóv po cěstě sěm i tam, doňudž sě nevrátí s póhona. A k svěděení póhona právo jest
jemu dríti v hradě iedinú večeři anazajtÍiejedinú oběd dáti' viece nic a ztravu i sěm
í tam.

(3) V jiné popravě pražská nemóž pohoniti jedniem komorníkem do hrada,
že ta poprava má také komorníky toho súda.

(4) V jinú popraw pražská poprava: komorníku pražskému právo iest dáti
za ieho chodbu šestdesát haléřóv, to iest pět grošuov, ješto pohonil. A chce.li
póvod svú volí, aby on sám komorník praŽský dobyl sobě komorníka ot úřada té
popravy' v niež mu jest pohoniti s ním, daj iemu pět grošuov, ješto komorníka má
mieti menšieho uřada a ztraw po cěstě sěm i tam, doňavadž sě s póhonu nevrátíta
k svědčení póhona. Právo jima dáti v svéj hospodě jednú večeřěti i obědvati
oběma.

(16) Když ženatého vládyku pohonie k hradu, právo jei komorníkem hraz-
ským pohnati trhem a doma, kdeŽ ženu zastúpí na jejie sboží.

(17) Ač jei zastúpí v Pražscě, tehda poŽeň hrazský komorník sám a opět
trhem, kterémuž najblíže s Ženú v ťy časy příseď.

(18) Pakli ženatého vládyku pohonie k hradu z jiné popravy, z dalšie nď
z pražské' právo jej hrazskému komorďku pohnati trhem v hradě. A potom pojma
hrazskýkomorník té popravy' v niež jmá pohoniti, k sobě komorníka od úřada, ienž
bude s ním pohoniti, u dvora, kdež ženu jeho zastupí v tej popravě, iehož pohoní'
a potom trhem v tom městě, v jemž súd Q1ívá' ot něhož úřada pojalk sobě na pó.
hon. To učiniec, potom opět trhem, ač blíže které město pÍneži, jež odtud na trh
chodie s toho sbožie, s něhož domempohnďi, pohoňta oba komorníky trhem, nebo
jrnríta spolu v jedno slovo svědčiti. Což by jinak učinili, ten póhon ztracen, ač by
komorníky poznďa: ,'Jakž ny je póvod přiveď ku póhonu, tak jsmy sehnali...

(l9) Když chce komorník v kterém městě koho pohoniti trhem, právo osvěd-
čiti toho města rychtářovi a dvěma konšeloma, koho chceš trhem pohoniti, proto'
zdaby, ienž pohoněn, otpieral sě a řka: Nepohonil mě trhy v těch městech, k nímž
přisez'u, a dokládaju sě toho města těcbo jež komorník jmenuje, by jim osvědčával,
že mě trhem pohoni k tomu roku.

(25) Když komorník příde a pohoně k dvoru, právo mu vyzvati panošu nebo
samého pána, i pověděti mu' ot koho pohonie a kterému roku i kterému uřadu.
Zamešká-li sě tet pověděti komorníkovi, jenž slyší od komorníka póhon, Že nesedí
s svú ženu' tu odňad sě pohoní, aě i tu panie nenie' když je to ieho sbožie, a je
póhon prošel, že na vysvědčení póhona, ďe-li pohnaný: ,,a já tu s ženú nesez'u..
a komorďk: ,,mně na póhoně u dvora nic nikýmž neotpieriino, by ťu se paňú ne-
seděl,.. proto s právem póhon prošel.

(26) Proto kdý komorníci přídú k dvoru a kohož .tu;iie z dvora, dávajúc mu
rok věděti póhonný, tomu právo řéci na tom miestě: ,,Věz, komorníče, žeé sde
panie nenie, nevěříš.li ale, hledai pahie v domu, Žeé sde nesedí... Ač by komorníku
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ze vsi l'udé pověděli' by paní doma byla, kdý u dvora otpierajú,že panie tu nenie,
to je právo komorníku po všem domu hledati' když je pobiezen. Nechce-li komor-
ník hledati a je póhon' že ďe: ,,Hledaljsem, nezastúpil sem,.. vysvědčije póhon.
Proto póhon zšel.

(47) KdyŽ holomka pohonie, naiprvé právo iej v hradě trhem pohnati jed-
niem hrazshim komorníkem. A potom komorník požeň s jeho sbožie, kdeŽ najb|iže
chce, a trhy. Aě ku Pražsku sbožie popravú slušie, hrazský komorník sám, a trhy,
kterému trhu sboŽie |eži najb|tže. Proto požene sám, že je s toho sboŽie pohnal,
ješto menšieho uřada tu nenie, nebo komorníka nenie.

(52) Pakli je holomek od otcě syn neotdělený' a jej právo pohnati ot ieho otcě
dvora a dohnati jako ženatého, proto že fu i#' že u otcě chlebí a jinde mu ješče
ďelu nedal. Proto že když syn ptitvo zttatl, že la otcovo sbožie zvedú, iako by sám
otec právo stratil, že ješče otcóv společník.

(60) Když tkáěě pohonie, právo iej takéž svědomě pohoniti trby í týmž prá.
vem, iako jiné domovité l'udi pohonie. Ale proto jei trhy třmi pohonie tkáčě' že
svého nikdie nejmá domu ani sbožie, ledno tkí sě, že nenie zasědlý' a proto je otni-
kudž sehnán.

(69) Znamenálro, kak sě v sl'ubnie řěči ze co spraviti. Z p|ela právo sě spra.
viti zemským právem, jemuž vinu dávajú, samému třetiemu, ale bylo by pravějšie'
aby póvod přisáhl napřěd z své škodn tehdy právo bylo by odpoviedaěi odpřisieci
sě. Potom za vodu dva pomocníky odpřisiezta, že ie nevinen, z něhož popřisěžen. ..

(75) Když pojmeš komorníka na koho, tehda vlož iei ve dsky z té píě' z nteŽ
trój póhon, a rok do šesti neděl státi' jež póhon svědčiti. A když póhon svědčie'
tehda póhon kaŽ zmiesti prvý.

(154) Zplenajeden póhon. Právo k roku pohnati, když chce k najbližšiemu
do čtyř neděl. Což rok blíŽe jedniem dnem, to přě ta ztracena. lest-li rok dále čtyř
neděl, že neprojde roku šesti neděl, a je s právem sehnáno ztépÍě.

(155) Pakli chce vše z té přě přihnati k najóálejšiemu roku, to móž do šesti
neděl. Což by rok byl dale jedniem dnem šesti neděl, to ta přě ztracenir. lest.fi rok
blíže šesti neděl, Že nenie méně k roku čtyř neděl, a ie s právem z té přě sehnáno.
Právo voda.

(156) Z z|odějswa, což pomiení, jeden póhon. Též právo pohoniti jako z ple-
na. Právo voda.

(L57) Z Lipežě ieden póhon. TW právem pohoniti jako z plena. Právo
voda.

(158) Zlesa posěčenie jeden póhon jako z plena. Právo voda.
(161) Z z|ata jeden póhon, právo pohoniti jako z plena. Právo železo. Ne.

móž pohoniti k malému úřadu.
(163) Zýbojejeden póhon. Právo pohoníti jako z plena. Právo Železo.
(l8l) Z očí vynětie trój póhon. Ziazyka uřězánie trój póhon.

' (182) Z podávenie ženytrój póhon. Právo odpřisieci sě samému sedmému' že
nevinen.
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(183) Z děvojstva odjetie trój póhon. Z únosby trój póhon.
90 (184) Zh|avy trójpóhon. Právo s meči sědati.

(L) | komorníŘc soudního pos|ai póhon půhon, obeslání k žalobě; prcíao za právo, za
povinnost _ 2 zemskú pečětktetá byla průkazem komorníkovi _ 3 dskami deskami zemsk1imi,
veřej. knihami soudními, srov. kapitolu o deskách zemských zde str 8l1n; tu se myslí na
desky půhonné

(2) 5 g hrazské popraÚě v soudním okrsku hradské organisace; pohoniti obeslati - 7
doňudž dokud; k soědčení k dosvědčení, t. j. komorník dostane stravu na jeden den k pro.
vedení půhonu' který dosvědčuje _ 8 iedinú jednou

(3> 10 pražskti totiž poprava _ LL má tahé komorniky t. j. své vlastní

<4> L3 chodbu pochůzku; šestdesdt haleřót.l'tojest pět grošuou groš po 12 hal'; touto měnou
se prozrazuje, Že toto místo bylo napsáno aŽ po zavedení groše (po r. 1300) nebo bylo pozmě-
něno v opise na grošovou měnu _ L4 póaod podávající půhon; dobyl sobě komorníka přibta| si
komorníka _ |6 doňaaadž dokud; nearátita sě (duál) newátí se

(1ó> 19 khradu dohradu_20 pohnatitrhen prohlásitipůhonnatrhu,aby jej slyšeloco
nejvlce |idl; zastúpí zastihne; sbožie majetek, statek

<l?> 2| o Pražscě v pražském soudním okrsku -22 najblíže s ženú poďe sÍďa ženy se
řídilo místo půhonu; přísedi bydlí, přebývá

<r8> 28 ač které město příleží leží-li nějaké město - 29 pohoňta (duál) ať pohoní _ 30
imdta (duá|) majt - 3L poznala (duál) vyznalii ny nási jsmy sehnali provedli isme půhon

<.L9> 32-33 osoědčiti dosvědčiti, ohlásiti _ 33 rychtdř nejvyššÍ zeměpanský úředník
v městě _ 34 otpieral sá stavěl se na odpor - 34-35 h nimž přisez,u od nichŽ nejblíže sídlím
_35 osaědčózlcl dosvědčoval, ohlašoval -36 k rohu k lhůtě

<25> 37 panošu šlechtice' zpravidla mladšího' který sloužil' aby se vycvičil ve sluŽbě,
v družině staršího šlechtice - 39 tet tentoi nesedi nesídlí _ 4L póhon prošel půhon byl platný;
z4t st'lědčeni ohlášení; die-li jestl^iže prav|

<26> 46 ač by kdyby _ 49 nezastúpil sem lezastihl jsem; oysoědčije dosvědčuje - 50
póhon zšel půhon byl neplatný' protože komorník, ač byl pobízen hledat paní, tak neučinil

<47> 5I holotnka svobodného muŽe - 52 s jeho sbožie na jeho majetku' stattu - 55 mm-
šieho úřada m.ístokomorníka, zástupce kcmornlkova

<52> 56 sgn neotdělený syn dosud neoddělený majetkem, nevybyý _57 jako ženatého
protože měl majetek společně s otcem; u otcě chlebí žije společně s otcem _ 58 dielu podílu;
na otcooo sbožie zoedú exekuce se vede na otcův majetek

(60> 60 tkóčě kdo nemá vlastnÍho (nemovitého) majetku; saědomě svědomitě _ 6L do-
mooité l'udi |iď mající vlastní dům - 62 ledno tkti sě jen se toulá; zasědlý useďý _ ó2-63
otnikudž odnikud t. j. název ,,půhonu odnikudž.., protože pohnaný neměl vlastního ma-
ietku

<69> 64 sťubní řěč slib, že spor místo soudem se sro'''ná dohodou; p/ez pleněnÍ, po př.
pych - 65 zemským práoem před zemským soudem; samému třetiemu pohnaný a dva svědci,
tedy pohnaný byl třetÍ; praz:ějšie spravedlivější _ 66 odpoviedaii kdo opovídá, podává půhon
_ 66-67 odpřiieci sá očistiti se přísahou _ 67 za oodu na místo ordálu (boŽího soudu)
vodou; doa pomocniky kteří se přÍsahou zaručovali za nevinu; otpřisiezta (duál) odpřisáh-
něte; a něhož popřisěžen z čehož (pohnaný) vykonal přísahu

<75> 68 ae dsky v desky zemské půhonné - 70 zmiesti zmásti, zrušiti
<L54> 7| z plena z plenění (odsud nejstarší část knihy, viz předmluvu); Ě roŘa k soudu _

73 sehndno půhon vykonán
(t55) 77 prtiz:o zlodabožÍ soud vodou (ordál); bliŽší srov. v Řádu práva zem. čl. 68 (zde

na str. 784) r
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němŽ přÍsahající držel pÍsty na rozžhaveném že|eze, srov. Řád práva zem. č1. 53 (v. zde rLa
sÚ. 784) _ 84 k malému úřadu k menším úředníkům

(163> 85 z oýboje z|oupeže
<l82> 87 z podóaenie ze znásilnění; samému sedrnému šest spolupříseŽníků musilo do-
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(l83) 89 děaojstaa odjetie zmthání panenství; únosba únos
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zde stt.782)

ŘÁo PRÁvA ZEMsKÉHo

Zemský soud česhý by|iiž od 14. století úplně zorganisován. Jeho úředníci ovládďi
dokonale soudní praxi a pořizovali si pro svou potřebu příručky (srov. Kuihu rožmber-
skou)' a to hlavně tak, že si zapisovali zásadnt lozhodnutí soudní a sestavovali si z nich
sbírky. Pro jeiich uspořádání opatřovali si vzory, které k nám přinesli zejména ti, kdož
studovali nebo praktikovali v zahraničních kancelářích, ale tyto osnovy pak naši čeští
uředníci naplňovali domácím právem, takže třebas názvem nebo vnějškově jsou i u našich
sbírek obdoby s cizími sbírkami, obsahově jsou to však sbírky domácí' české. Z poloviny 14.
století se nám dochovaly takovéto poměrně rozsáhlé práce, které se nazývaií latinsky ordo
iudicii terrae a česky Rdd prdoa zenského, iejichž obsahem je poučení o řízelt (řádu) před
zemským soudem. Tyto právní knihy máme ve dvojím znění, latinském a českém. Znění
latinské se od českého značně liší. Rozdíly do jejich textů vnesl pokrok v soudním řizeli,
jako zvláště zrušení (t.Ba! t. zv. božích soudů (orďílů)' při nichž se spoléhalo více
na boží prozřetelnost (odtud také poimenování soudů) než na zjištění skutečné pravdy
před soudem.

To, co dnes označujeme jménem ordo nj'bo Řád, ie sborník několika prací. Autory
všech těchto ďlčích texťů byli nepochybně Č.eši, kteří, i když psali latinskn myslili
česky a do sbírek zařazovali předpisn jimiž se říď1český zemslý soud. _ Výňatlry zde
zaÍazelé jsou vybrány z českého znění Řádu, které pochází z druhé poloviny 14. století.

(1) Když by kto chtěl z hlavy bratra svého neb jiného přietele koho pohnati
k zemskému súdu, tento řád má zachovati. Najprvé když |est ten ieho přietel zabit'
má ten den pomnieti a přijda přěd úřědníky pražské' točíšto přěd najvyššieho ko-
morníka a přěd jiné úřědníkn kterýchž móž doiíti' ve dvú nedě1í ot zabitie toho
přietele i má jim opověděti a purkrabí praŽskému a řka takto: ,,Páni, račte slyšěti'
opoviedám vaší milosti, že tento přietel mói (pojmenuje iej a otkud jest byl) jest
zabitna pokojné cěstě (pojmenuie toho' kterýž jest iej zabila odkudž jest). od toho
opoviedám vám hlavu jeho a proši' daite mi komorníka, ať by tu hlavu opatřil...
Tu pojma komorníka má jemu uldzati toho zabitého a rány jeho a rúcho zekrvave-
né jeho, v kterémž jest zabit. A to všechno rúcho má sobě ten komorník vzieti
i zachovati, aby ie mohl v súdě ukázati. Ale chce-li ten, iešto pohoď, bezpečen
b1ý.ti, přiveď toho komorníka přěd úřědníky' at vyzná přěd nimi, což ohledal iest'
a rúcho krvavé aé pokaže. A to ve dsky zemské kaŽ popsati, den a léto, kdy sě to
stalo, a jméno toho komorníka, kterýž jest vyznal, znamenati kaž. Neb když by
ten komorník sšel dřieve súdu aneb že by ieho mieti nemohl, neb že by to rúcho, 1 5
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krvavé utraceno bylo' aby přěd súdem ty dsky uldzal a čísti ldzal. To bude mocno'
iako by ten komorník vyznal přěd súdem.

(2) Potom když by chtěl pohnati, má prositi, aby iemu dán bylkomorník,
ješto by pohnal waha ieho. Kterýžto když požene, má vysvědčiti, když ten den
příde' k kterémuž jest pohnal. A to nrrí ve dsky napsáno býti. Tu pak ten den v ho-
ďnu devátu, točíš o poledni, ten, ješto pohoní, má opověděti uřědníkóm a purkrabí
pražskému, že stojí k prvniemu póhonu, a řka: ,,opoviedrím sě vaší milosd že
jsem pohnalvraha svého, jenž jest zabil mého bratra (pojmenuje jménem oba), a to
chci vésti přěde pány s pln1ým právem i zh|avy izpeněz, v čemž tu hlavu pokládárn..C
A ihned dobuda řěčníka' imá ve dsky krázati vloŽiti obě žalobě. Tu znamenai, že
v zemském súdě jeden na jednoho nikdy nemóže dvú žalobú vésti, iediné o hlavu,
iakoŽ jest již znamenáno.

(2|) Tu suď ÍÍxá iim rok položiti a miesto ukázati' kde máta proti sobě při.
sahati a potom sě bíti.

(22) A když ten rok příde, tehda póvod hotov jsa k biwě, má napřěd přisieci,
iakž iemu príni rotu vydadie. A když by tu přísahu zrrrrítl'tehdy by svú při ztratil.
Pakli by přisahaje prošel, tehdy pohnaný hotov jsa aké k biwě, má přisahati za
svú nevinu. Pakli by přísahu zmát|, tehdy by tu při i Životzttati|. A pakli by prošel,
tehdy sě ihned máta bíti bez oděnie, iedno v sukniech a v nohaviciech s mečmi a za
štíty v šraňciech jim připravených, jako jest obyčěj.

(25) Ale kdý by jtŽ v šraňky oba vešla a poěala sě bíti a když by některý
z nich ustal' má Žádaa odpočinutie a v tom rrrrí uslyšrín býti. Tu purkrabie pražský
má mezi ně vložiti sochor, aby přěs ten žádný na druhého nesáhal až za hodinu.
KterýŽto sochor dva úřědníky, točíšto koinorník a sudí, hotov mráta dÍžěti. A kterýŽ
by jeho žádal' aby hotov bylaž do třeticě k otpoči:rutí, a vždy za hodinu.

(26) A když by jeden druhého přěmohl, tehdy jei má svú rukú stieti a hlavu
iemu mezi nohy vložiti' leč by s královú volí a s panským povolením bylo mezi
nimi lepšie zjednáno. A když by jej séala hlavu mezi nohy vložil, tehdy má poklek-
núti na jednom koleně a poděkovati králi a pánóm z pravého prárra a dva haléřě
naň vložiti a těmi jej ofěrovati. A tak svítězí nad ním a právo obdrží v tej při. A to
jemu má ve dsky vníd aby toho žádný přítel nemstil. Pakli by kto toho mstil, ten
by ztratil život i sbožie k krrílově milosti i ke všěm pánóm a nikdy by on, ani ieho
dětí neměli by práva zemského užívati.

(30) Tuto znamenai, Že ten pohnaný, když by byl u své ženy oddané nalezen
a ona jej obiala anebo sqým rúchem přikryla, že ot nie nerná vzat byti, ani které
žalosti trpěti. A také když by byl u hrobu svatého Václava v pražském kostele
anebo přěd královú českú, také tu nemá vzat býti, ale pokoje požiti.

(3?) A pakli by měštěďn sedláka pohnal, máta sě bíti kyji a s štíty velik1ými,
neb sta oba iednoho řádu chlapského a to iest od stara dávna ustaveno' že k tei
biwě nernráta mečóv užívati.

(40) A pakli by vdova koho sobě rovného v urození pohuala zÍůavy mužovy
neb kterého svého přietele, má tiem řádem proti pohnanému jíti, jakti muž. Pak
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když sě s ním bude mieti bíti, tehdy ten pohnaný má v dole vykopaném státi až
po pás s mečem a s štitem velikým a v tom dole obracěti sě, iakž móže, a brániti sě ií.
A ona" má také byti s mečem a se štítem v šraňciech v okrúhlých k tomu připravených.
A on z dolu, ani ona z šraňkóv nemá vyníti, dokudž by jeden druhého nepřěmohl.
Pakli by z nich který vyšel, ten by své právo ztratil. A panna v osmnádsti létech
nebo staršie' když by chtěla tak s sqÍrn vrahem bíti sě, téhož má práva požívati.

(43) Když by rovný rormému poďé urozenie přěd králem neb přěd plným
súdem dal políček' a s tiem popaden byl' tehdy ter5 ješto jemu dán políček, má
jennu dáti zasě dva, v každé líce jeden, a pěstí v nos. Pakli by větší nižšiemu dal,
točíš šlechtic vládycě neb vládyka chlapu, tehdy takéž jemu má dáti zasě dva a
pěstí v nos.

(44) Ale když by nižší vyššiemu dal, točíš dádyka šlechtici nebo měštěnín
a seďák vládycě' políček a tu popaden byl, má jemu uéata ruka b1ýti a potom máta
zaručiti, aby žádný pomsty nehledal.

(45) Ale když by chlap vládycě nebo šlechtici směl políček ďáti a tu popaden
byl' má jemu i s hrďem na milost otsúzen býti' aby z něho učinil, coŽ sě iemu líbí.

(46) Když by kto přěd králem nebo přěd plným súdem meěem nebo nožem
druhého do krve ranil, buď niŽší nebo vyšší, tehdy hned má jemu ruka uéata b1ýti.
Pakli by ten raněný ot té rány umřěl, tehdy ten, ktož jest jej ranil, mátéŽ trpěti,
jako jest svrchu psáno o vražeďníciech.

(47) Když by ten, ješto koho zabil nebo ranil přěd králem nebo přěd plným
súdem, odtud utekl, má po všěch krajích ve všěch městech provolán b1iti s tú vinú'
aby ieho |žádný člověk, ktož pod korunu českú slušie, nechoval, buď markrabie,
arcibiskupnebpánanebjinýkterýžkolivěkčlověk'až do šesti neděl. Pakli by kto,
nevěda té viny do něho, jej přijal' má napomanut b}ti, aby jeho odbyl v druhých
šesti neděléch. A když by jej přěs to napomanutie choval, kdyby těch šest nedělí
minulo, má takéž provolán býti' že jest ztracenec proti králi a proti všie zemi. A má
k němu pomsta byti s pomocí všie obcě a dědiny jeho všěcky, což by jich jměl'
rrrají tomu bitému přisúzeny b1ti' aby je držal a iich požíval, dokudž by mu sě dosti
neodestalo.

(48) Pakli by ten ztracenec na hradě neb v městě kterém králově přěs to pro.
volánie zachován byl bez králevy vóle, tehdy proti tomu hradu a purkrabí neb proti
tomu městu mají páni se vší obcí vstríti jako protí zěvným nepřátelóm a jich nábytky
k té potřěbě a k nákladóm bráti tak ďúho, dokudž by toho vypovědníka iim ne.
\Tdali. A pakli by toho hradu neb toho města mocí dobyli, českému králi jich děďny
mají postúpeny byti' ale dědiny toho purkrabie, kteréž by vlastnie byly, tomu ra.
něnému mají přisúzeny byti, aby je držal, dokudž by mu sě dosti neodestalo.

(49) Pakli by kto obŽalován byl' by jej chovala on sě k tomu neznal, svú ne.
vinu má pokázati přěd králem neb přěd úřědníky pražskými v šesti neděléch, sám
iedno za to přisáhna bez zmatku.

(50) Pakli by král český toho ztracencě chtěl chovati, tehdy všichni zernené
mají jeho prositi,aby jich práva nerušil a on je má uslyšěti. Pakli by jich neuslyšal,
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tehdy všěcka obec toho hradu neb toho města, kdež by chován byl' rná dobývati.
A když dobudú,mají k tomu ztracenci pomstu učinitíanábytkypobrati.NeŽ děďny
vždycky k království mají ostati.

(52) Když by kto z nrísilé nocnieho koho chtěl pohoniti, má tento řád za-
chovati: Když mu sě to násilé děje' má súsědy obapolně přiúpěti aneb je přivolati
a jim to osvědčiti. Potom ve dvú nedělí má komorníka vzieti, aby sě toho optal, a
má jemu ukázati dóm vybitn dvéřě neb truhly anebo jiné domovité věci, na kterýchž
jest jemu sě škoda stala. I má přivésti ty súsědy přědeň' aby vyznali přěd ním, že
jsú k tomu násilí v noci přivoláni. A když vyznaji a ten komorník to vyzná přěd
úřědníkn má to ve dsky vložiti a jiného komorďka na póhon vzieti, aby jej pohnal.
A ten komorník má toho pohnati v jeho domu přěd čeledí a trhem ten póhon pro-
volati v najbližšiem městě.

(53) A kd}ž ten rok příde a póhon svědčen bude, tehdy póvod žalobu má pro-
vésti z toho násilé. A stane-li pohnan;f' má otázati, kdy sě iest stalo, a póvod má
pověděti' kterého léta a který den. Tu pohnaný má otázati, má-li komorníka' ješto
to opatroval' a ten póvod ihned má mieti komorníka podlé sebe, aby jemu vyznal,
co iest viděl a co sě jest ot súsědóv uptal. A uhoď-li komorník v též' tehdy pohnaný
kríže sobě dsky čísti. A srovná-li sě žaloba sé dskami a s tiem komorníkem, tehdy má
světle rozejžené železo přěd pohnaným položeno byti' aby na něm dva haky po.
|oŽi| a přisáhl za svú nevinu . . . . A kdyŽ by nezdržaI prstóv na tom Železě, dokudž
by přísahy nedokonal, tehdy by tu při zttatt| i hrdlo. Ale když by komorník jinak
svědčil, nežli by póvod žaloval aneb sě dsky dělily s žalobú, tehdy pohnaný má toho
prázden b;fti.

(66) Když by kto komu dědiny dtža| a on jej chtěl pohoniti, beze všěch opo.
věď má jei třikrát pohnati a každý póhon ve dsky vložiti. A kd}'ž póhon třetí bude
svědčen, tehdy pohnalý'žádá-h úřědníka' aby ohledal ty děďny' z kterýcM jest
pohnán, má jemu dan býti. Pakli nežádá neb to zamešká, tehdy přěd žalobú mážá-
dati polovici pánóv,kteříž v súdě sedie,a póvod druhú polovici k svéj radě.A tijim
mají k jich radě vydáni býti. A když póvod žalobu provede, má mieti devět svědkóv
k zemi usědlých' ješto mají svobodné dědiny' sobě ku pomoci. A z těch mají býti
třie z toho kraje, ješto ty dědiny záLežie, nebo jich viece. Tehdy pohnaný má odvrci
dva z těch devieti, kteráž chce, a sedm jich má ostati k svědečswí. Pakli to zmešká do
žalobn tehdy po žalobě nemóž iŽádného z nich odvrci. A ti svědci, buď jich devět
nebo sedm, mají hotovi všickni b)iti k přísazě a do kaply přěd úřědníky mají opo-
věděni byti a uvedeni v tu hodinu, ješto ku primě zvonie, ďieve než přěstanú
zvoněnie.

(67) Tu pohnaný, chce-li na těch svědciech dosti mieti, má dočakati jich
přísahy a z nich ze všěch tří zvoliti, ješto mají přisahati. Pakli chce proti póvodu
i proti jeho svědkóm, móž také jmieti sqých sedm svědkóv, ješto by z nich třie proti
póvodu i proti jeho svědkóm měli přisieci. A kdyŽ by který svědek póvodóv nebo
pohnaného svú přísahu zmátl nebo hodinu primy zameškal, ten by svri při zffati|.

(68) Pakli by obojí prošli' tehdy póvod má do vody břísti a pohnaný za nim
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tři kročěje vzdáůt. A když by póvod utonul v těch třech kročějích přěd ním, tehdy
pohnaný má sě vrátití a toho nevinen byti. Pakli póvod přěbrde, tehdy pohnaný
má za ním břísti a přěbřde-li také' tehdy jest jeho prázden. Pakli utone' tehdy ty
dědiny i život ztratt.

(74) Tuto znamenaj, že ve všěch přech, ktož má dcky' žádní svědci proti
dckám moci nemají' leč by kto proti úřědníkóm chtěldovésti' že jsú dcky falšovány.
A ten dóvod má býd iakž páni naleznú, ale vždy pod hrďem snuti ohnivé' jakož
na falešníka slušie.

(84) Když by kto koho pro dceru chtěl pohonid má trój póhon učiniti a
přěd póhonem opověděti uřědníkóm a póhony ve dsky klásti. A kd}'ž by žaloba
prošla, řek-li by pohnaný' že jest s její volí vza| ji' tehdy má přivésti přěd súd toho
knězě, kterýž je odd;ával' a ten kněz má přisieci na knihách na svatém ětení' aby
pravdu pověděl pánóm a uřědďkóm' když jest ie oddával, byla-li jest vóle jejie či
nebyla. A což ten kněz povie, to páni úřědníci mají v své radě zachovati. Tehdy
otec její rnrí pánóv prositi, aby ieho dceraz práva byla postavena přěd pránn a páni
mají nalézti' že to má býti. I maií tu jistu dceru dráti do kláštera k svatému Jiří na
hradě praŽském i má býti chována mezi jeptiškami až do súdu za šest neděl. A když
by prvy súd byl' tehda r::rá tázána b1ýti v šraňciech. A ďe.li' že iest s její volí' tehdy
má i s mužem drína býti otci tomu a on jima oběma má svú rr:kú hlavy stieti. Pakli
by řekla, že iest bez iejie vóle, tehdy ta panna mií tomu muži svú rukú hlavu
stieti. A pakli by ten muž potrnaný k súdu sě nepostavil, tehdy máL týž řád naň jíti

iako na wažedlníka zhlavy, iakož swchu psáno jest.
(85) Když by kto komu dceru unesl vdovu a otec chtělz toho pohoniti, bez

opovědi má trój póhon učiniti. A kdyŽ by žaloba prošla a pohnaný řekl, že jest to
učinil s její volí' tehda ta vdova má přěd prány uřědďky postavena býti' aby pově.
děla' jest-li čili nenie s její volí. A rrrrá toho mieti rozmyšlenie ď do třetieho dne.
A když by ten třetí den řekla, že jest ii vzal s její volí' tehdy pohnaný nrrí prázden
býti, neb jest vdovám svobodno mužě pojieti, kterýŽ sě jim líbí, a on ji sobě má za
ženu mieti. Ale věno iejie jest ztraceno, že ani on, ani ona nemohú na otci věna do.
b1ivati, leč by co milostí vyprosili.

(1) 1 a hlazly z waždy; pohnati podati na někoho žalobu - 3 pomtrieti parlaatoÝati.. přěd
najqtššieho komorníka před nejvyššího úředďka zemského, kterému příslušelo přiiímati
půhony _ 4 kterýchž móž dojíti kterých může dosáhnouti _ 5 opozlěděti oznámiti; purkrabt
pražskému úřednÍku praŽského hradu - 7 na pokojné cěstě teďy nikoli ve válce nebo souboii
_ 8 opatiil zjistil - 9 komomík niŽší uřednÍk pro provedeď půhonu, podřízený nejvyŠšlmu
komorníku - \l zachozlari uchovati _ L2 ať ayzná at prohlásí _ L3 pokdže lkáže; ve dsk,jl
Ý t. zv. půhonné, knihy zem. soudu k zapisoválrí půhonů - t5 sšel súdu oďeše| ze soudu - 16
utraceno zničeno; to bude mocno to bude mlt platnost

<2> L9 oysaědčiti dosvědčiti _ 20.2L zs nodinu dezlótú ko|em 12. hod. polední' totiž
počítríno poďe cÍrkev. počítríní hodin, t. j. od 3. hod. ranní (jitřní, hora prima matutina)'
kdeŽto staročeský orloj počÍtal od západu slunce do západl na24hoďiny _22 k pnmietnu póhonu
k prvnímu podání Žalooy _ 24 pokldddm kladu žalobu - 25 dobuda řěčníka opatřiv si právního
rádce, zástupce; obě žalobě (duáů) z waŽdy i z peléz uloupených _26 dvú žalobú (dtlá|)
dvě Žaloby
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<2|> 28 móta (duá|) majL _ 29 óíri sěpodstoupiti boŽí soud (ordál) soubojem, t. zv. bitvu
(22) 30 pózlod podávající Žalobu; přiieci přísahati _ 3L pdni rotu zsjtdadie soudci stanoví

zněď přísahR kterého se musí přísahající přesně přidržet; přisahu zrnátl zmý|i|se odřÍkávaje
přísahu _ 34 bez oděnie bez brnění _ 35 zs šraňciech mezi zábraďím, které oddělovalo strany
od soudců a vymezovalo mlsto souboje

<25> 37 us[lštin vyslyšen _ 38 sochor delší tyč, kul - 39 hotoo připravený
(26) 45 jej ofěrovati za něi obětovati (symbolická náhrada za zabttébo) _ 46 ae dsky oníti

b1iti vloŽeno v deskn zapsáno do desk
<30> 49 oddané vdané, manŽelky _ 50 rúchem šatem - 5I žalost trápení _ 52 přěd krá-

loaú před manŽelkou královou, českou královnou; pokoje požiti asylu užti, uávati
<37> 53 bíti sě kyji souboj holemi, obušky .54 sta oba (duál) oba jsou; řtidu chlapského

nízkého rodu, nešlechtici
<4o> 56 roaného zl urození rovného rodem - 59 a dole v jámě - 6L oyniti výiltl
<43> 64 podlé urozenie rodem; přěd plnývn súdem při zasedání soudu - 65 popaden bjt

byl při tom přistižen
<44> 7o sedldk v porovnání k násl. ď. 45 nepochybně svobodný sedlák na rozdíl od

chlapa nesvobodného
<45> 72 srněl odvážt| se - 73 s hrdlem na milost otsúzen s životem na milosrdenství w-

ďála.' z něho uěinil uděla| z něho
<46> 74 přěd krtiletn stov. oddíl Práv zem. od onďeje z Dubé' čl. 13
(47) 80 ižádný žádný; pod korunu českú slušie přísluší k České koruně, k čes. státu _ 82

neoěda té xiny do něho neznaje jeho proviněnl; odbyl poslal pryč _84 prozsoltin vyhlášen;
ztracenec ztrativší právo, postavený mimo právní řád, bez práva, t. zv. psanec (banitus) _ 85
dědiny lemovitý majetek - 87 neodestalo sě nedostal zadostiučirrění

(48> 89 zachoutin schován, ponecMn bez stíhání; pttrkrabí velitel toho hradu _ 9o se aši
obcí t. j, zemskou, zemskou hotovostili zěaným zjevným; nábytkjl movitý majetek _ 9| aýpo.
oědnika opovědďka, odbojníka

<49> 96 pokázati prokázati _97 bez zmatku bez omylu, chyby
(50> 100 l.lšěcka obec všichni stavové se zemskou hotovostí
<52> 103 nocnieho nočního _ |04 obapolně přitúpěti voláním o pomoc zavolat sousedy

s obou stran _ L05 ogt:ědčiti dokázati; optal sě oh|eďal, dopátral
<53> ||2 soědčen proveden svědecky _ L|3 statle-li dostaví-li se _ ||Sopatroaal oÍtle-

dával, zaříďl -L|6uptal sědoptal se, vyzvédě|iuhodí-lia rá:ž shoduje-ti se _||8 soětlerozejžené
železo rozžhavené, na které přísahajíct poloŽil dva prstn nevydrŽel-li, dokud neodříkal pří-
sahu, ztÍatil při, t. zv. boží soud (ordál) železem; dzsa hóky ďva ohnuté prsty - L2L dělily sě
lišily se _ 722 prózden býti býti osvobozen

<66> l23 beze ošěch opoaědi bez ohlášení, námitek _ |24 třikrdt pohnati aby pohnanému
byla dána přÍležitost dobrovolně se vyrovnat _|28-|29 deaět soědkóv k zemi usědlých,ješto
maji stlobodné dědinykteí7maií obyvatelské právo (inkolát) v zemi a v ní svobodné statky_ 130
záležie ležL_ |32 po žalobě starý čes. soudní řád lišil přesně půhon (podání, nyní nemáme
pro to v'.ftaz) a žalobu; odorci odmltlouti - 133 do kaply na pražském hradě u Všech svaqÍch,
kde se vykonávaly přísahy _ I34 ku primá na jitřní mši (prima missa)

(68> 141 do oody óřísri broďti se vodou, t, zv. bož| soud vodou _ L43, |44 přěbrde,
přěbřde přebrodí se

<74> |46 dcky dsky, desky - l47 proti dcktitn moci nemají proti zápisu v deskách nelze
nic namítat, leda Že by se proveď důkaz opačný _ t48 smrti ohniz;é trestu upálením

(84> 155 kněz... oddávající musil přÍsahou na Písmu sv. potvrdit, že je oddával, proto-
že matriky byly zavedeny až od církevního sněmu tridentského (L545-I563)

(85> 164-165 bez opooědi bez oznámenl _ l7o oěno poďe čes. práva příslušelo jen
ženichu, a to za podmínkn Že k sňatku otec nevěstin dal souhlas
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ŘÁo KoRUNovAČNÍ

Český řád korunovační, iehož latinský text byl upraven na přímý pokyn Karla IV.
a iehož překlad byl pořízen nepochybně ieště za života Karlova, je jednou z našich nej.
významněiších památek jak po stránce historické, tak i právní. Karel IV. dal pravděpo-
dobně upravit staÍý český řád přemyslovský podle ottonského korunovačního řádu'
ale zachoval v něm starou českou tradici. osobité naše části v řádu jsou zejména obřady'
které se dě jí v pře dvečer korunovace na Vyšehradě' kde poďe historických zpráv budoucímu
králi v$ebradští kanovníci ukazovali přemyslovské lýkové střevíce a kabelu jako připo-
mínku jeho rodového původu, a dále pruvod městem až na Hradčany, účast na nešporách
v chrámu svatovítském a odchod do komnaty. V řádu je několik momentů typicky čes-
kých. Tak když se arcibiskup obrací k lidu, zda chce být poslušen nového krále' odpovídá
lid (aklamací) trojím českým zvoláním,,Rádi!.. a P*, kdý se zpivá záv&em latinské
Te Deum,lid se připojuje starou českou písní Hospodine, pomiluj ny. K tomu se váží
několikeré připomínky úcty ke sv. Václavu jako patronu české země.

otiskujeme zde české znění zkráceně (vypouštíme příslušné moďitby).

ŘÁp ronUNovÁNIE KRÁLE ČEsKÉHo

(1) Naiprvé arcibískup pražský s prelríťy' s knížaty a šlechtici provoďe
kniežě, ježto chtie králem korunovati, na Vyšehrad. A tu pomodléce sě, vrátie sě
s ním do kostela pražského, hlavy všeho arcibiskupstvie' aby ťu nešpor slyšěli.
Potom dokona|íce nešpor' dovedeno bude kniežě dřéveřečenými v to miesto, kdež
jest komňata jemu slovútně připravena. opět ráno v zvoněnie prvnie arcibiskup
a jeho podbiskupie a jiní biskupové a preiáti sberú sě v kostele pražském' aby sě
oblekli: biskupové v svá biskupie rúcha a jiní v svého dóstojenswie znamenie. A ťtl
zjednajíce procesí' plenář' meč svatého Václava, křížě' kadidlnici a vodu svacenú
nesúce, póidú' aby dovedli kniežě z dřér'eřečené komňaty do kostela. Kteřížto
přijdúce na míesto' tu kdež kniežě leží v komňatě, oblečen skrzě najswchnějšieho
králevstvie českého komorníka v třěvícě králové' v sukni a plášč otevřěné. A ťu
s ním budú kniežata a šlechtici. Pak pokadiece ieho a pokÍopiece svěcenú vodu,
vzdvihne iej arcibiskup za ruku k vstrání . . . Tehdy vezmú jej dva biskupi zapravtl
a levú stranu poctívě připravena, majíce svátost s šíje visící' od jehožto boka neod-
stúpie až do skonánie. I povedú jej prostřěd kostela přěd oltář sv. Křížě a arci-
biskup a procesie napřěd pójdú. A mezi arcibiskupem a kniežetem z komňary
vychoďece pořádně pójdú kniežata a šlechtici, znamenie králová, to věz, korunu,
žez|o, meč, nesúce, kteréžto komorník královswie českého, hólkú cěstu jim čině'
přědejde. Kterážto znamenie všěchna na oltráři sv. Víta, když tam přijdú' poctívě
položie. Procesie pak bude od komňaty dřéveřečené skrzě sien králevú a vynde
skrzě vrata, ješto hleďe proti sv. Jiří. A kdyŽ pójde' tehda u veliký zvon vzvonie.
Když pak vyndú z komňaty' jeden z biskupóv počne antifonu . . .

(2) Tehdy kniežě pomodle sě svátosti na oltaři sv. Křížě položenéj, wátí sě
s procesí přěd oltář sv. Víta a tu na stolici králevsky připravenú klekne a jinrí knieža-
ta, biskupi a preláti v svých stoliciech také podobně připravených ustaviece, jeden
z biskupóv počne tento žalm . . .
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(3) To učiniece, bude jedno kázanie k žákovswu a druhé k uobecnému lidu,
vše iednoho času, krátcě. Potom arcibiskup prostřědním a prostranným hlasem
kniežěte otieže: ,,Chceš-li svatú vieru od křeséanských mužóv danú držěti a skutky
spraveďivými chovati?.. odpovie: ,,Chci... opět tieže jeho: ,,Chceš-li od boha tobě
králevswie pójčeného podlé spraveďnosti otcóv tr''ých zpravovati a brániti?.. od.
povie: ,,Tak jakož božskú posílen pomocí a utěšením všěch věrných jeho moci
budu, tak věrně vše činiti slibuji...

(4) Tehda arcibiskup vzmluví k lidu těmito slovy řka: ,,Chcete-li také vn
N.' kniežěti a zpránci sě poddati a jeho králevswie tvrdú věrú ustanoviti a ku při-
kázaní jeho poslušni byí poďé slova svatého apoštola, jenž die: ''Všeliká dušě
mocem vyšším poddána bud' leč králi jakožto povýšenému?.. Tehdy od okolosto.
jícieho žákovswa a lidu jednostajně bude řečeno: ,,Ráď! Rádi! Rádi!..

(5) Po epištole, kdý kuor bude zpievati hradál' dva opaty infulovaní v kaple
sv. Václava vezmú olej svaqý' jenž bude v kalichu velikém postaven. Kterýžto
kalich všechen bude přikryt rúchú hedvábnú, i ponesú iei poďvě přěd oltríř sv.
Víta, a stánek nad ním toztažen' bude. Kalich pak z iich rukú poctívě s cělováďm
přiima arcibiskup, postaví na oltáři. Potom skonajíce Allďuja a sequencí, arci-
biskup póide ku mazánl' il"*y, prsí, plecí, ramenu, kterážto nazálie mají býti
spolu. A prvé leje olej na hlavu na kříŽ . . .

(6) To skonaje arcibiskup vloží na kniežě králový plášč . . . Potom ot bisku.
póv vezme meč kniežě a s mečem stojí' aby věděl, že jemu jest všecko králevswie
poruěeno, když die arcibiskup: ,,Vezmi meč skrzě rucě biskupově . . ... opásán pak
mečem, takéž od nich vezme náramky ... Když arcibískup bude jemu vkládati
prsten na ruku, die tuto moďitvrr: ,,Vezmi králového dóstojenswie pÍsten a skrzě
něj v tobě křeséanské viery poznaj znamenie. .... Potom vezme meč, iímžto byl
opásán, a jej bohu na oltáři ofěruje, jenž hrabie jiných vyšší aneb větší, kterýž tu
bude, vyplatí a vyplatě přěd ním ponese. Když pak arcibiskup ďá jemu žez|o a
jablko' die akto: ,,Vezmi žezlo, králové moci slovútný prut' to věz, přijmi prut
moci, jímžto aby sám sě dobřě zpravoval, svatú cierkev a lid křesťanský tobě od boha
poručený krrálevú mocí ot zlých obraň,křivé treskci,pravé upokoj,aby pravú cěstu
držěti mohli, tvú pomocí oprav .....

(7) Požehnánie koruny královy neb králové. Moďiwa: ,,Bože, tqých věr.
ných koruno, jenž na hlavách jich postavuješ korunu drahého kamenie, požehnaj
a posvěé korunu tuto, aby iakŽto ona rozličn;ým kamením iest okrášlena, takéž
sluha wój, nositel jejie' mnohých přědrahých ctností darem wú darující milostí
byl naplněn skrzě Krista, hospodina našeho. Amen...

Potom pokropí svacenú vodú na korunu, a pokadí ji biskup neb arcibiskup
i vstaví ji arcibiskup na hlavu přěde všěmi biskupy a die tuto moďitbu: ,,Vezmi
korunu králevsťvie, kterážto ač nedóstojnýma, však biskupoqýma rukama na ťvú
hlavu jest vstavená' gk12{ niž16 svatosti chválu a čest a skutkóv moci zjevně zname.
nati rozuměi a skrzě ni tě účastníkem tajemswie našeho nebuď trevědom . . ...
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(8) Potom korunován pocdvě od biskupóv bude veden přěs kuor od oltářě
až do stolicě a kuor bude zpievati tuto responsoř: ,,Žádantedušě ieho dals iemu. . . .3

(9) Na tomto miestě káže iemu siesti na stolici arcibiskup, řka: ,,A na tej
králevstvie stolici powrď tebe buoh a v králevství věčném s sebú kralovati kaŽ
Jezus Kristus, hospodin naš' král králóv a pán panujících, ienž s tebú žív iest v jed-
notě ducha svatého na věky věkoma. Amen... Tehdy dá iim mír s cělováním. Vše-
chen pak žákovský sbor, takému zptávciraduje sě, zvučící chválu a vysokým hlasem
mužským zpievati budú: ,,Tě buoha chválímy... A obec pak ,,Hospodine, po.
miluj ny."

(10) Slib a vyznrívanie králevo přěd stolicí, přěd bohem a přěd lidem i žá-
kovsťvem tento jest: ,,Vyznávrím a slibuji přěd bohem i anděly jeho nynie a potom
viec zákon a spravedlnost i pokoj svaté božiě cierkve a lidu mně poddanému podlé
moci a vědomie zachováti a činiti' zachováním milosrdného vzezřěnie, jakožto
s radú věrných našich najlépe na|ézti moci budu, a biskupóm kostelóv božích
dóstojnú a řádnú čest ukazovati,a to což od ciesařóv a králóv kostelóm jimporuče-
nýn dríno neb navráceno jest, bez porušenie zachovati opatóm a hrabiem i nído-
bám kostelním podobnú čest poďé rady věrných našich činiti. Amen.(C

ŘÁp  Na  PoŽEHNÁNÍ  KRÁLovÉ

(1t) JiŽto mají světiti inhed, když sě skoná svěcenie královo, tiemto činem.
Inhed korunovavše jeho a ji' když poŽehnati a korunovati kríže, tehdy prostovlasá
a s uotkryn1hlavú dvěma biskupoma bude dovedena přěd oltář a tu položieci sě
přěd oltrířem' mrá sě moďiti. Kteražto od biskupóv zdvižela z nrodlitvy, rná opět
hlavy pokloniti . . . Znamenai iest, že sukně králové i košile mají byti otevřěné
napřěd i nazad až do pásu. A kněz arcibiskup má ji Úzzatl na kříž svadm olejem
na lúavě, na prsech i na plecí ... Po této moďiwě ďá králové Žezlo arcibiskup,
jiného zpósobenie než královo žezto, a|e prut podobný pruťu králew' bez moďiq
a pak vzloží prsten na prst jejie arcibiskup ...

(|2) Tehdy má jie vstavena b1ýti koruna na blavu od arcibiskupa, kterúžto
vstavenú mají vzdržovati se všěch stran šlechtici češčí. Arcibiskup pak má řécí'
vstavuie korunu, tuto moďitbu: ,,Vezmi korunu chváln čest veselé, aby stkvúcie
stkvěla sě a věčným radováním korunována byla. Amen...

(13) Po tej modliwě šlechtici, ješto korunu vzdržují,povedú jikstolici poctívě
připravené, a tu ji posadie. A s ní bude šlechetná abatyšě sv. Jiřie na Prazě zákona
sv. Benedikta, kterážto pro své dóstojenswie pozvána a prošena při korunování
královéi vždy má bytl. A okolo nie sanú šlechtici a panie urozené kriílevswie
českého .. .

(14) Po ofertoři šlechtici a páni povedú krále k oltáři, korunu jeho přěd nírn
nesúc. Král pak má ofěrovati jeden chléb bielý' střiebrnici plnú vína a zlata,
jakžto královému dóstojenství zďáti sě bude podobno. A králová takéž bude
ofěrovati. A jdúce k oltáři i zasě sě vracujíce, meč vytržený ponesú přěd králem . . "

Tuto sě dokonává řád korunovánie králova i králové českého králevswie.
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(|) L prooodie doprovoď -2 kniežě|<nlže, budoucí král' pokud není korunován, nemá
práv kráLle a proto je oslovován ien knÍže _ 3 do kostela pražského k sv. Vítu na Hradčanech;
zeš2or nešpory' večerní poboŽnost _ 5 sloaútně s|avné; a zaoněnie prunie v hodtně první podle
církevního počítání' jitřní, podle qýchodu slunce _ 7 znarnenie odzlaky _ 8 plendř (plenarium)
liturgická kniha obsahující mešní čtení, na jejíž přední desce v tomto případě pravděpodob-
ně byly schránky s ostatky svatých (relikviáře); zloda soacend svěcená voda _ |o najsvrchnější
nejvyšší - IL a třěz;ícě królwé ve střevíce královské _ L3 k ostdní: následuje moďitba jedno-
ho z biskupů (''Všemohúcí věčný bože.. atd') _ 14 mejíce nsdtost relikviář s ostatky svatých
= |7 pořtidně po řadě, po pořádku, poďe hodností _ L8 hólka hulka, t. j. odznak práva - 19
poctioě s úctou, s poctou _ 2L zlasonie začnou zvonit - 22 oyndú vyjdou; antifonu: následuje
lejí text' moďitba se žalmem 88,14 a L5; antifuna t. j. střídavý církevní zpěv

(2)23 st.ltitosti ostatkům, relikviriři _ 25 ustazliece usadivše se - 26 žalm l9,2 a 19,10,
jichž text následuje, zalimtž říkají dva biskupové kollektu

<3> 27 ždkousttlo Žáci, klerici, světské nižší duchovenstvo - 29 otieže zeptá se - 30
choaati opatrovati; tiežejeho ptá se ho

(4) 34 ozrnlut:i začne mluvit, promlur'Í _ 35 nrdú uěrú ustanoúri neochvějnou věrností
upevniti _ 38 Rádi!: následují modlitby litanie a počne se slavnostď mše; slova ,,Ráď!.. jsou
česká i v latin. znění korunovačního řádu, důkaz to, Že lid odpovídal česky

(5> 39 hradeil graďuál, graduale; infulovaná (duál) mající právo uŽívati biskupské mitry
- 43 shonajíce skončivše; sequencí hymnus končící graduál - 45 na kříž t. i. v podobě kříŽe;
následují další modlitby kněŽí i modlitba králova

(6)46plášě: následuje moďitba a poŽehnání meče králova- 48 skrzě rucěbiskupově(ďuál):
následuje další řeč arcibiskupova _ 49 náramky..následuje proslov arcibiskupův a požehnání
pfstenu královského - 5L zrnmenie...: dokončuje se proslov arcibiskupův - 52 ofěruje obětuje
_ 57 oprat'l ..,: následuje dokončení a modlitba

<7> 59-60 požehnaj a posaěť... arcibiskup dělá nad korunou znamení kříže (v originálu
vyznačeno) _67 neoědom: následuje dokončeď a modlitby se zpěvy

(8> 69 responsoř responsorium, střídavý zpěvi jemu. . , následuje proslov arcibiskupův
<9> 70 szestl sednouti _73 rnír s cělovtiním polibek mlru (v lat. textu: osculum pacis) - 74

ztlučící chvdlu hlásaiícÍ slávu _ 75 zpiezlati poďe lat. textu zpívá kůr latinsky Te deum lauda-
mus, a lid čFsky Hospodine, pomiluj ny; obec obecný lid

<10> 80 zlzezřěnie ohled (v lat. textu: respectu) _ 8| nalézti rozhodnouti soudním ná-
lezem - 83-84 nddobárn kostelním nářaď, předmětům kostelním

(11) Nadpis: na požehntini krdloué přesné se tu oďišuie požehnání oď vlastního koruno-
váď krále a v českém textu i králová' t. i. choť králova na rozdíl od královny čili panovnice
bez krále _ 85 činem způsobem _ 89 pokloniti: následují modlitby a požehnání -. 9| na
pleci: nás|edují moďitby _ 92 zpósobenie způsobu, podobn tvaru - 93 arcibishup.. opět
následuje modlitba a požehnání koruny králové

<L2> 95 ozdržozlati přidržovati' po př. nésti nad hlavou
<L3> Loz českého: končí se žehnáním korouhve a ukoněením mše
(14> 103 po ofertoři po offertoriu, obětování - lo4 střiebrnicě střtbtná nádoba - 106

meě z:ytržený obnažen1ý, vytasený z pochvy
107 slavnost se končí požehnáním krále' královny i lidu

NÁVRH ZÁ]

Karel IV. r
Václava II.' kte:
velmi záhy po sl
závazlý zákoník
šlechty. ZákJad|
právní rozdrobe
podďilo zlomit
protože si hlavn,
tehdy nazývalo .
z Dubé (srov.čl.
ďouhou dobu. I
vydavatele, Pavl
po Karlově nast
sám listinou z (
zákonem a zůsti
Karel, že původ:
neiasně.

Maiestas b5
překlad zachová
překladatelovy' 1
dosvědčuje velil
Záhy vzntkJy z
Majestas Carolil
českého práva.

Následující
částí. Podle rrz<
českého práva hr
támez ní pět oc

(D Všeh
nie všeho naiui
ličko pod anjel
vyveď a pravé

5 pro duostoiens
(II) Z tt

jakožto prútek
návisti. Nad sl
a roztržiti jsúc

10 hledě a lakomt
nepřestává.

(Iil) Prr
ská swořena' j
bezpečnost ab.

15 zpÍéLw všecky
sváry súdili.

790



kud nenl korunován, nemá
l k sv. VÍtu na Hradčanech;
>rzlnie v hodině první poďe
naky _ 8 p l en óř (plenarium)
mto přÍpadě pravděpodob.
;ená voda _ 10 najsorchn{ší
následuje moďitba iedno-

: relikviář s ostatky svatých
[ka, t. j. odznak práva - 19
vyjdou; antiÍonu : následuje
kevní zpěv
e _ 26 žalm L9,2 a L9,Ío,

>-29 otieže zeptá se-30

ozs i t i neochvějnou věrností
tní mše; slova ,,Ráď!.. jsou
{dal česky
rvo užívati biskupské mitry
ta křiž t'. j. v podobě kříže;

I skrzě rucě biskupotlě (duá|):
t arcibiskupův a požehnání
skupův_ 52 ofěruje obětuje

znamení kříže (v originálu
ěvy
uje proslov arcibiskupův
textu: osculum pacis) - 74
ir latinsky Te deum lauda-

rozhodnouti soudním ná-

mání od vlastního koruno-
od královny čili panovnice
itby a požehnán| _ 9L na
'aru - 93 arcibiskup: opět

I mše
ricě sti7btná nádoba - 106

NÁVRH zÁKoNÍKU KARLA Iv., T. Zv. MAIEsTAs CARoLINA

Karel IV. se nedal odstrašit nezdaty svých předchůdců, Přemysla otakara II. a
Václava II.' kteří ztroskotali, když chtěli dát svému královswí psaná práva (zríkoník), a
velmizáhyposvém nastoupení na trůn se staralokodifikaci práv.Jehosnahadátstátu
závazný zá{<oníkbylanesenapředevším vůlí posílit moc panovnickou proti moci české
šlechty. Zák|adní politickou tendencí zákonodárné osnovy je proto úsilí o překonání
právní rozdlobenosti, a tím je d.ín i její pokrokový ráz. Avšak ani }Íáli Karlovi se ne-
podďilo zlomit odpor šlechty, která se z mnoha příčin stavěla proti ''psaným právům..r
protože si hlavně hájila své právo na zemském sněmu i na zemském soudě' čili jak se to
tehdy nazývalo,,svobodu práva..' o níž ještě půl století pozděii výstižně hovoří onďej
z Dubé (srov. čl. 134 v tomto výboru). Jednání Karlovo se stavy se protáhlo patrně na velrni
ďouhou dobu. Lze předpokládat, že se práce na zákoníku' ktery se naaýviL poďe prvního
vydavatele, Pavla Ješína z Bezdézce (1617), Majestas nebo Constitutiones, započaly brzy
po Karlově nastoupení' pravděpodobně kolem r. 1348. Po nezdďeném jednání Karel
sám listinou z 6. Íljna 1355 svuj náwh odvolal, takže se toto dílo nikdy nestalo platným
zákonem a zůstalo ien osnovou. osud ie však i dál stíhah již ve zmíněné listině praví
Karel, že původní text shořel, a tak se nám ieho znění dochovalo na mnoha místech dost
nejasně.

Majestas byla původně napsána latinskn záůy však byla přeložena do češtiny. Její
překlad zachovává květnaý' ba až stroiený sloh originálu. Leckdy naÍazíme na nesnáze
překladatelovy, který nemá pro latinský termín obdobný český výraz, ale i tak nám překlad
dosvědčuje velikou jazykovou vyspělost. PřeHadlzedatovatdoprvnípoloviny 15. století'
Záby vznlkJy z něho dva ýahn sunrmy. Tyto překlady a výtahy měly i po odvolání
Maiestas Carolina vfunam, neboé se jich v 15. století hojně užívalo jako opory pro výklad
českého práva.

Následuiící ukázky z českého překladu Maiestas Carolina jsou vybrány z typic{ých
částí. Podle vzoru cizích zákoníků' zvláště lustinianových Digest i našeho zákoníku
českého práva horníhoVáclava II. zahajuje se také Majestas Carolina předmluvou' Vybí-
támez ní pět odstavď a po předmluvě isou otištěny vybrané články vlastního zákoníku.

(I) Všeho světa stvořitela zprávce, najvyšší spomocník jeden buoh, stvoře.
nie všeho naiušlechtilejšieho člověka k obrazu a k obliěeji svému učiniliest a Ína.
ličko pod aniely umenšil,předkládaje jeho iiným stvořeďm.Toho když sprostného
vyveď a pÍavého' on svobodné vuole nepožívaje, kteréž mu jest z nňášěie milosti
pro duostoienstvie moc boŽská póičila' v pohádky nesěíslné vydav se i upletl.

(ID Z toho budúcie ščeďe, otcovského zprzněnie hřiechem zÍnazlno isa'
|akožto pútek od svého kmene v róznici neisa' i vzbuďlo mezi sebú nechuti a ne.
návisti. Nad sbožím panovánie' ješto veďé práva přirozenie měla všem vóbec b]Íti'
a roztržitijsúc na svých myslech, sbožie rozdělovali. Z tohokaždý svého vlastnieho
hledě a lakomswem jsa pohanben' onen zlodějswa, onen zievných lúpežuov vésti
nepřesťává.

(Iu) Pro kteréžto věci i také božské opaÚnosti ponúcením jsú kniežata lid.
ská swořena ' jintlž svoboda k hřešení má súžena býti a tichým a pokojným iistá
bezpeěnost aby byla dána. Kterážto kniežata aíkony a.práva aby sklrídali a veďé
zprávy všecky věci jednali' aby osoby i pře znamenajíce, mezi lidem zlodějswa a
sváry súďli.
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(Iv] A tak z milosti božie království našemu českému, kteréž nápadem přiro-
zeným na ny spaďo, jasnosti našie mysl bedlivá péči mnohť1 na se bráti počala,
kterak bychom nedostatky rozličné, jež lidského pokolenie nestálé položenie plodí,
rozmráhajície se iiž přieliš v královsM našem, ústavně, opatrně i potřeby všeliké
a spomoci obmysfili, abychme nebyli viděni' že bychme moci královské nrám od
boha dané zle užívali, a také obecné dobré a pokoi i utěšenie poddaných, iešto
nám to láIeŽi' že bychme pro lenost odwhli.

(IX) Protož tato ustavenie naše spasitedln.á a sobě užitečná,věrní a najmilejší'
vesele přijměte a ďeky bohu vzdávajte, kteqyžto skrze ny, v této věci služebníka,
dal vám b;fti žívu psaným právem, ješto ste od dávných časuov v nejistém súdu
mnohých násilníkóv ihu ukrutnému hrďa podsazovati a rozsúzenie o svády často-
krát ne veďé cesty rozumu' ale veďé vuole súdícieho přijímati musili. A poněvadž
s boží pomocí dokonali sme diela svého počátek' všecky věcí jeho milosti čisrým
nríboženswím vzdávajice, kde cti a k chvále jednorozeného pána našeho Jesu
Krista, slavné trojice i všie říše nebeské od obecné viery křesťanské počnúti poctívě
kázali sme.

(1) Naisvětější trojici' podstatu iednu a uojí osobu, kterúž ve jmě otce i syna
i svatého ducha sprostně věříme a pevně držíme, a téhoŽ syna pána našeho }esukrista,
vykupitele našeho, boha pravého z boha pravého, rozeného zotcea člověka učině.
ného, z Marie panny porozeného, celú myslí a celým srdcem nábožně vyznáváme,
chceme, aby veškeren lid knílovswie našeho českého, kterýžto známe, Že iest
křesťanský a věrný, tak jakož svatosvaťá obecná a apoštolská cierkev věří, pokorně
v poďvosti měla vyznával, věrné naše poddané v křeséanském duchovenswí nrím
za braďí počíajíce, a iakožto synuov milostí otcovskú spasiteďně prosíme, aby snad
ctzích krajin poskwnú od dřéveřečeného královswie mezí nevzdálených' iejich
viery čistota a upřímí oddanost pod časem nebyla zmazána. A iiní také blázni a ne.
múďí' obecné viery svatému učení odpórce, kromě božské pomsťy věčných muk
ve zlé pověsti isúce, že velebnosti našie v nechut smrtetnú sú upaďi.

(6) Kterak mnohá nebezpeěenstvie a veliké škody a biedy odluěováním
drívno učiněným hraduov a práv, k královské spravedlnosti příslušeiících a k jeho
stolu, staly sú se v královswí našem českém, tak dobře při královském duostojen.
swí' jakožto při poddaných našich věrných utěšení a pokoji, dosti sme hojně svrchu
pověděli i okázali stateěnými duovody. KteréŽto všecky věci s boží pomocí v stavu
slušném již šéastně sme poloŽili. Ale že velmi často oclwácenie byvá těžšie neŽ ne.
duh první' protož, aby to, coŽ sme velikú prací pro užitek obecného dobrého sko.
nali s našich poddaných obtěžováním i náklady lehce nezahynuloaneduhuhoršie.
ho nepřineslo, ale ovšem trvalo na věky, což věčně jest užitečné. Protož tiemto
věčným a nikdy přerušeným ustavením s dobrým rozmyslem našim i radú umienili
sme za právo mieti' aby všickni králové přejasď, dědici a budúcí naši, na něžto
v časy budúciekrálovsťvienašečesképoslúpněneb z přiebuzenswierrrípadu spraved-
livého spadnúti by mělo, aneb i bez toho, jehož milostivy pán buoh rač stráž býti
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že by právem volenie na koho spadIo, ihned v iednom měsieci pořád přišlém ode
dne nápadu neb volenie takového ětúce, mají svatého čtenie knihy položiec před

60 ním, zievně ohlásiec, provoláním, to věz, neb biřicovým ohlášením v tom toliko
miestě, kteréž sobě voliti bude' oběma rukama svatosvaqich čtení se dotkna, aby
učinil slavnú přísahu, že nikdy věčně, sám aď skrze jiného, taině neb zjevně, nad.
hlas neb pokútně' zemí ani měst neb práv královských a k jeho popravě spraveďivé
příslušejících neb k stolu, kteréžto věci rozdielně a po kusu v toto spasiteďné usta-

65 novenie vloŽiti a vepsati přikazuiem' aby nižádné nevědomie nemohlo býtt n-
mýšleno, ani kterú pochybnost v tom zploditi' a také ani jiných věcí k nim příslu-
šejících neb přispojených buďto v cele neb v kterém dielu, společně neb rozdielně,
nerozdadie ni prodadie, ani ástavú zaviežL,aniž těch věcí komu buďto snad k úřadu
neb chování poručie neb dadie, věčně neb za chvi|t určenú, nerozdělí toho, ani

70 popravie, ani poměnie . ..
Hradové a práva, ješto nikoli oďučovrána ani proměněna mají b;ýti' isú tato:
V Polště čtyři města, to věz Vratislav, Nové Město, Hlohov, Frankštein' a dva

hrady, Sobotka a Borov.
V Budyšíně v krajině jsú dolepsauá města, totiž BudyšÍn, Gerlice, Libava'

Lubáň' Kamenec.
V Čechách jsú dolepsanrí města: Praha, Králóv Hradec s lesem, ješto Albrech.

tec slóve, Chrudim, Plzeň, Havelsverd Nymburk, Žitava, Litoměřice, Žat.rs,
Perno, Most, Kadaň' Tachov, Domažlice, Piesek, Budějovice, Čáslav, Hora Kutna,
Kúřim. A tito hradové vdole psaní: Kladsko, Frustemberg, Lichtenburk, Bezdězie,
Kúnikštejn' Loket, Přimda' Pretenštein' Hrádek, Karlštejn' Zviekov.

A vdole psaná města, kteráŽto v zástavě jsú, to věz, Cheb, Flos a Parkštejn' ne.
mají od koruny odtržena b:Í.ti' leč by říší vykúpena byla.

(10) Poctivá a qiborná města královstvie našeho českého jsú Praha' Vratislav'
Budyšín a Kutná Hora, naší královské velebnosti naimilejšie. A jakož tato města
nad jiná královswie řečeného ctnostmi a zralostí měšťan isú povýšena a množsMm
lidu, tak také chcme' aby před královskú qýsostí počestností, duostojenswím i chvá-
lú zvláštní byla ozdobena a najviec tiem, což královského duostojenswie ke cti a
všech věrných k stavu pokojnému a tichému hledí. Protož tohoto ustanovenie
mocí opaďili sme, aby zÍiezeno bylo, že všichni králi naši čeští budúcí jasní' kteří
v tu dobu budú, udrí.li se jim kdy do měst svrchupsaných neb do některého z nich
přiblížiti se, prvé než přípravy královského korunovrínie na se vezmú nebo potom,
měštěné z těch měst poctívě a slušně vyiíti mají a králově milosti před ním stojiec'
na znamenie čistého nráboŽenswie a čistoty viery, klíče městské poďvě mají nésti.
A prvé než klíči dáni budú a král do toho města vende, učiní najprv přísahu slavnu'
dotkna se svatosvatych čtení poctívě, ne na koni ieda, ale s koně sseda, ke cti boŽí před
nimi přede všemi, že po vše časy života svého dobrú věrú bez umenšeďe a okolkuov
všelikých zachová a zachovati Mže uplně ustavenie neb práva učiněná panem Kar-
lem, česk;ým králem přejasným a poctivým předkem svým, aby neodlučoval měst,
hraduov a práv královsM a poruce českému, ku popravě a k stolu ieho příslu.
šejících. 
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(19) ... za právo ustanovujem, aby žádný úřeclník, kteréž koli poctivosti
duostojenswím neb posluhovánie úřadu se stkvěl, nebyl k súdu jeclnán neb sazo.
ván od žádného v krrilovsM našem již řečeném ani v miestech zvláštních' ješto by
neuměl rozuměti a mluviti hlaholu neb jazyka českého obecného, kteryžto sloveo-
ský naz1ýváme, leč však z milosti zvláštie královské byli-li by kteří, jeŽ by snad
nravóv a cti chválené shromážděnie neb umělost listóv hodny učiniln aby jim ty
úřady mohly pójčeny býti.

(20) Aby praqý v královswí našem českém šel súd aŽádná aby příčina osta-
vena nebyla ku pobluzení od pravé cesty' za právo vypovieďáme, aby v každé kra-
jině' jakož jest obyčej' páni třie v počet zjednáni byli v uřad větších poprávcí a
tresktateluov a jiní urození třie qfmž obyčejem i počtem po všech miestech,
jakož jest obyčej'za menšie poprávce,aby ustanoveni a zÍiezení byli. Nebuďte jed-
nani ani usazováni, by dva z těch tří měla bratry sobě b11iti.

(27) Dsky' kteréž písařem zemským zjednány býti mají' také i s tiem písa-
řem držány a chovány maií býti na našem hradu pražském, to přikazujem, leč by
dskn ješto by byly o dědicwa a o pře dokonalé již složeny, kteréžto, jakož obyčei
byl jest dávný, chcme zapečetěné naiprv od najvyššieho komorníka a od najvyššie.
ho súdce a purkrabie našeho pražského aneb od řečeného písaře zemského v sakristě
hlavnieho kostela pražského, aby byly ostřiehány a nikoli nebyly odvierány, leč
pod najvyšším komorníkem a před pány zemskými, jakož jest obyčej.

(31) Slušně dopúštieme v kostky hráti chtějícím všem o hotové penieze,
toliko svobodně. Ale pójčky žádnému nedopúštieme činiti v té hře, krom do jediné
kopy na penězích, to věz hotoqých, nic jinak. Pak ktož proti tomu učinie, coŽ pójčí,
ztrať to a tolikéž do našíe komory jménem pokuty ďužen buď splniti, aniž přinucen
bývaj ten, komuž iest pójčeno, by z většie odpověděti měl tomu, ktož mu jest
pójěil mimo svrchupsanú suÍnmu peněz, to věz, mimo kopu.

(32) ... túto vypovědí věčnú za právo ustanovujeme, žádnému aby neslu-
šelo' buď kterého koli stavu, poqýšenie neb duostojenswie, pánu neb člověku
obecnému, sbožie svého všelikého v krajinách řečeného královswie zasazeného
zcela neb rozdielně nižádným rozumem ani pří óáti, prodati, převésti nebo jiným
kterýmž buď oďučovánie zápisem proměniti k osobám, městóm neb sboróm nebo
v ruce mltvé neb v jiná miesta všelikého pokolenie osob, kteréžto osoby samy svynď
životy z toho sbožie nemohly by z práva služiti a hotovy býti královskému zpóso-
beníapř ikázaní . . .

(37) Lidského snrábděnie rozšafná opatrD.ost z skutkuov minulých budúcieho
jednánie béře sobě příklad a tak potom móž budúcím příhodám hodným lékařswím
vstřiec iíti' když chce na ty příhody patřiti pílně, kteréž sú přede šly. Dávno zajisté
přejasná někdy kněžna, český král manžel jejie když jest umřel a pochován, poosta.
viv ďetky v tqm krrílovstvie, kteříž děditi měli, vzdala se druhé za někakého pána
královstvie téhož. Pro kterúžto věc, kteiak mnohé v tom královswí přišly sú róznice
a škody' královstvie toho trhánie a mrzká biÍe. Zdá se nám pro hodnú příčinu
světějí to zamlčeti, než nynějšieho písma dluhú řečí na jevo vynésti. Ale aby v tak
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nebezpečné vlnobitie mořské urozeného královswie našelro loďčka nevešla,
svatým ustanovením tiemto umyslili sme zjednati: ]estliže by kdy potom událo se
jasné králové české korunované, to věz, iakož siušie a obyěej jest, posvátným olejem
mazalé, vdově zuostalé, druhé vdrívati se některému kniežeti' pánu neb jinému
některému zeměnínu královstvie řečeného, králová swchu řečení od práva svého
věna ihned buď oďúčena a od královswie již pověděného pokutu pomstu vypově.
děnie věěného má nésti . . .

(3B) ... túto výpovědí věčnú umienili Šme zřiediti, aby všickni budúcie
čeští králi, kteříž toho času v královswí budú, králi přejasní, v šesti měsících pořád
ode dne uvázanie čtúc, byli povinni, povolajíce kniežat, pánuov, vládyk i všie obce
královswie českého, všicku hodnú slavnost zachovávajíc' jakož obyěej do sie chvíle
byl, korunú královskú skrze ruce posvátné prďského arcibiskupa neb preláta ii.
ného, když by kostel pražský snad arcibiskupa neměl aneb Že by arcibiskup toho
učiniti nechtěl aneb k tomu dostatečen nebyl, šéastným štěstím přeslavně za krá|
korunován býti. A v témž času přejasná kněžna, manželka jeho králová, kdy koli a
kolikrát událo by se králi ženu pojímatt, téŽ korunú aby byla korunována. Neb
hodné jest, aby ti, jeŽ opatrnost božská spojila jest v iedno' ti aby přijali rozmnoŽ-
nost takéž chvály.

(39) Blud přetěžký, najsvětějšímu naboženství protivný i škoďivý stavu a
pokoji nábožných našich věrných milých, zprostřed stáda lidu našeho křeséanského
královstvie našeho českého uplně vypleti mieniece, za právo činíme, aby nižádné-
mu v mezech královstvie neslušalo že|ezem rozpáleným neb vodú studenú čaro.
vati, ani jiným kterým druhem čáruov k tomu podobným uvoditi, ani jich požívati
pro kterú příčinu, buďto snad porušenie panny neb cizoložswa chtě dojíti' jakožto
se někdy dálo, shledali sme aneb jiným kter;fm koli vymyšleným obyčejem, pod
pokutú, ktoŽ by to činil, takovúto, neb že by radu neb pomoc kterým dával' aby
cti zbaven byla sbožie jeho do našie komory obráceno bylo. A kdež by sám mohl
popaden byti, nerci toho dopúštieme, ale přikazujem, aby ohněm neb vodú'
kterúž by věcí z tú dvú zhřešil, konec mrzký svému životu vzal . . .

(50) Lesuov našich divné cizím i také krásné shromážděnie netoliko by-
chom je chtěli rozpt'ýliti, ale také snažnú stráží ode všeho rubánie, leč bychom co
komu zvláště dopustili, zachovati mieníme a nepoškwněné věčně je jmieti chtiec,
přikazujem, aby žádný hajný náš' ani lovčí, ani která jiná osoba Žádnu věcí nesměl
jich rubati, ani kterého dÍeva z těch lesuov vyvésti, ani utratiti, neb prodati, leč
toliko súš anebo coŽ by větrem paďo . . .

(64) Všelikého měštěnína dědictvie svobodné, neplatrré ani k městu přimě.
řené, kteýž bez dětí od svého Života pošlých řádně umřel bn jakožto i vládyčie
sbožie, do komory královy slušie z práva a z obyěeje našeho královswie.

(75) Kněžští děti aneb jiných lidí posvátných iakožto z práva obecného, též
i z královswie obyčeje dobrého na srných otcuov děďcwa a sbožie by měli vsťupo-
vati, toho uplně bráníme. Neb ta sbožie, jakož z práva slušie k království, do našíe
královské komory chcem, aby spaďa, i přikazujem, aby byla připsána.
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(77) ... když kolikterýělověk z měšťan pánuov našich kriílovstvie českého
chtěl by zb1ýti pána svého a na královswie se stěhovati, vezma odpuštěnie od svého
pána, učiní-li to při sv. Martině, tehdy svobodně muož odstúpiti. Pakli jiný čas
v roce' tehdy najprv rukojmie posaviti má hodné pánu svému neb iiným člověkem
hodn;ým miesto sebe osadě, ješto by na sv. Martin úrokem, robotú neb těžením
dědin ten pán uplně mohl jíst býti, vezma odpuštěnie' bude mu přáno. Leč by
snad pro některú příhodu ten pán měštěnína toho pro službu neb vladařswie věcí
neb peněz sqých neb pro ďuh nechtěl jeho propustiti' v také příhodě dopúštieme'
aby jemu odpuštěnie nebylo dáno. Když však inhed na tom miestě ten pán před
lidmi svými a před posly královského dvoru, kteříž o toho měštěnína v.ýhosty žá-
dali by' práva svého, kteréŽ praví, že proti němu má, okázati neobmešká. A ten
měštěnín, kdyŽ potřebie bude, před těmi posly i před lidmi má se řádně vyvésti'
iakož obyěei jest ... A tyto věci chcem aby rozuměny i držány byly o sedlácích
neb měšťanech všelíkerých pánuov našich královstvie řečeného, kteříž by na dědiny
panské čiež koli tak se měniti neb přestěhovati chtěli.

(I27) Již iest konec Práv země české, iichž sú Čechové užívali za ciesaře
Karla římského a krále českého, kterýchž páni' rytieři, zemané i všichni dobří lidé
užívaji i podnes v zemi české.

(|) L spomocníř pomocník _ 3 předklddaje jeho jiným staořením dávaje mu přednost
před ostatním tvorstvem; sprostného prostého, neučeného _ 4 praaého nevinného;, zolášěi
obzvláštní _ 5 z: pohddky v hádkn ve spory; upletl se zapletl se

(ÍI) 6 ščedie potomstvo, děti (posteritas) _ 8 z:óbec býti býti společné _ 9 roztržiti jsúc
na soých myslech jsouce nesvorní - t0 jsa pohanben zmaÍen (confusus)

<III> 12 ponúcenittl ponoukáním _ |3 slsoboda h hřešeni zločinná zvůle, nevázanost
(criminanď licentia); súžena omezena

(Iv> 17 nópadem dědicn'ím(successione) _L8nanynarrás_|9položenieza|ožen1,po-
vaha - 2o ústatně ustavičně, soustavně _ 2I afulchme nebyli t:iděni aby se nezdálo (ne potesta-
te regia nobis ďvinitus attributa videamur abuti) _ 23 pto lenost pro zanedbárú (negligen.
tiae otio resignare)

<IX> 27 podsazoaati sklonid snÍžiti (submittere)
<L> 33 podstatu neměnitelný základ - 34 sprostně ptostě, skromně - 42 zmazána poskvt-

něna (maculetur)
<6> 45 odlučozldním Karel IV. tu poukazuje na ztráty českého státu za předešlých pa-

novnÍků, které' jak sám na konci tohoto článku praví, opět nahradil - 49 statečnými dostateč.
nými _ 5l-52 skonali vykonali _ 52 obtěžooánim přetěžoviním; ndklaút ýdaje - 56 nápad
právo děďti _ 57 raě strdž býti rač: chrániti - 58 pořdd po řadě _ 59 čtúce počítajíce _ 62-63
nadhlas nahlas_ 63 k popraoě k soudu _64 k stolu k trůnu _67 přispojenýcř připojených_
68 ani zástatú zaúeží ani nezat1ž1 zástavou, nezastaví (non pignori obligabunt) _ 69-70
ani poprat.lie, ani poměnie neutratÍ ani nelymění

7L hradooé...neisou tu záměrně jmenována místa na Moravě,která tehdy byla samostat-
n1ým markrabsMm pod vlastním markrabětem; mnoho z těchto míst nebylo po Karlu IV. v dr-
ženÍ českého státu,což dokazuje,žetoto ustanovení M. C. nebylonikdyprovedeno;místa včásti
Slezska patříci tehdy k čes. státu, nyní v Polsku, jsou vysvětlena polskými jmény - 72 Vra-
tislaa Vróc|aw3 Nozlé Město lat. Novum Forum, čes. Středa, nyní Šroda Šlqska; Hlohozl
Glogów; Frankštejn u Vratislavi, Zqbkouticze_73 Sobotka Sobótka _74 o Budgšíně...
v BudyšÍnsku _?4 Gerlice z něm. Górlitz,ées.Zhoře|ec,Zgotze|ec_75 Lubdň Lubaň; Katne-
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státu za předešlých pa-
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iených připojených -
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tehdy byla samosrar-
poKarluIV.vdr-

místa v části
jmény - 72 Vra-

oda Šlqska; Hlohozl
_74 a Budyšíně...

aec u BudyšÍna_76 v Čechách rryjmenována jsou královská mésta; Królóo Hradec mlsto
správného Hradec Krrílové' t. j. královy choti věnné město; Albrechtec nepochybně královský
hvozd směrem k Týništi nad Labem' jméno dosud zachovanévnrízrruAlbrechic_Z7 Haoels-
oerd z něm. Habelswerdt, čes. Bysďice v Kladsku, nynl Bystrzyca Klodzka _ 78 Perno
v Sasku na Labi, něm. Pirna u Drážďan _79 Frustemberg Svojanov u Poličky; Lichtenburh
Lichnice u Čáslavi, čes. též Světllk, Světlice -80 Kúnikštejn Krá{ův Kámen na Labi
v Sasku, I(ónigstein; Pretenštejn Perkenstein, S|ottp; Hrddeh pův. jméno l(řivoklátu;
Karlštejn patrně nebyl uveden v pův. latin. znění' a proto také chybí v některých čes. pře.
kladecl1 protože byl dostaven asi r. 1356 aŽ po odvolání M. C.; ale většina čes. překladů
a summy uvádějí Karlštejn pro jeho pozdějšt veliký význam, kdy se stal (asi od r. 1367)
místem pro úschovu zvl. korunovačních klenotů a korunďho archivu - 81 F/os a Parhštejn
v Hor. Falci

(10> 83 poctitlti úcty poŽívající _88 hledí přísluší _9I připraoy odznakyQ<oruna, žez|o
atd.) - 93 na znametlie čistého ruibožensnie mylný překlad z latiny (in signum purae devotio.
nis, t. j. oddanosti) _94aende vejde - 95 sseda sesednuv _99 poruce mocí

(19> 10l poctivosti úcty- 102 posluhozldnie s|užba;jedndn zjednáván; sazozsdn dosazo.
ván - l04 hlahol řeč; sloaenský slovans\ý' protože označení ,,český.. má tu qfunam státo-
právní _ Lo6 chadlená chvalitebné3 umělost listózs za Karla bylo zvl. v kancelďi mnoho cizÍch
znalď' od nichž nebylo moŽno žádat znalost češtiny

(20> 108 prazsý sptavedliyý-108-109 ostal)ena nebyla nezistala-110 a úřad...
v originále in officio majorum scabinorum seu justitiariorum vel coneptorum-ll3
bratry (aby byli vyloučeni podjatí příbuzní soudci)

<27> |l4 dsÉy zemské desky (protoŽe se nám nezachovala instrukce pro české desky
zemské, je tento člrínek velmi důležitý tím spíš, že se obsahově shoduje s Karlovou instrukď
pro desky moravské) _ tL6 o dědictz:a o pozemkové vlastnictví; dokonalé rozhodnuté _
L|9 hlaonieho kostela sv. Víta v Praze na Hradčanech (srov. obdobu uloŽení desk morav-
ských v Brně u sv. Petra a v Olomouci u sv. Václava)

<3L> L23 to tsěz tedy' to jest, totiž
<32> I27 túto zlýpoaědi člrínek počíná delší úvahou _128-|29 č]oaěku obecnému ne-

šlechtici - L29 zasazeného usazeného _ L30 rozdielně rozděleně; pří mylný překlad lat. causa,
správně: důvod nabytí _ L3l kterýmž bud ktetýmko|t _ L32 o ruce mrtoé... t. j. zál<az na-
byv.ání majetku osobami právnickými (na př. městy a zvl. církví, latinsky manus mortrra),
u nichŽ nahromaděný majetek zůstával trvale a nebyl již &áůe převáděn ani děďctvím -
|33 zp ó s ob eni, e naÍLzegí

<37> 135 sndbděnie poznání, pozorovárú _ |36 hodým léhařstzsím vhodným lékem - 137
Dáano... poukazuje na události, kdy druhý manŽel královny vdovy se ucházel o tfůn a tím
vznikly rozbroje v zemi; tak tomu bylo v českých dějinách u Kunhury Uherské (1. manžel
Přemysl ot. II.,2. manže|Záiš z Falkenštejna) a Elišky Rejčky (1. mž.Václav II.' 2. mŽ. Ru-
dolf Habsburs\ý), po př. Violy Těštnské (1. mž. Václav IÍI.' 2. mŽ. Petr z RoŽmberka) _
138.139 poostaoio dietky zistaviv dítky_t39 ozdala se druhé vdala se po druhé_141
hodnú v}aoďnoll _ 142 szlětějí lepší, vhodnější . L46 druhé po druhé _ L48 oěna zejm. t. zý.
věnná města (Hradec Král., Chrudim, Vys. Mýto atd.), z nichŽ královna vdova měla své
příjmy- L48-L49 pomsta zrypověděnie trest vyhoštění

<38> L52 uzsázanie nastoupení na tfůn na rozďl od korunování; čtúc počítaje _ L53 do
sie choile do této chvíle - 756 dostateěen schopen; za krdl za|<céůe _ L57 krdloarj manželka krá-
lova - 159 rozrnnožnost znásobení, zvětšení

<39> 164 železem... srov. člálrrky 53 a 68 Řádu pr. zem. (zde str. 784) a čl. 10 Práv
onďeje z Dubé (zde str. 805-806) _ 166 dojíti dopátrati se' vyšetřiti _ L70 nerci neřku-li'
tÍm méně

(50> 173 snažnú pečlivouLubdňLubal; Kame-
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<64> |78 neplatné nepoplatné - |79 bez děti bez pokrevního příbuzenstl'í (staré čes.
právo neznalo jiného dědictví neŽ rodového; nebyliJi tu takoví dědici,nastalaodúmrť,která
spaďa na král. komoru)

(75> l81 lidi posr'ldtnýcž kleriků; z prtiaa obecného poďe práva a procesu řimsko-
kanonického

(77> 185 člozsěk z měšťan pdnuoa obyvatel poddanského městečka (č1. je svědectúm
tuhého poddanství a omezení svobody stěhovací) _ |86 na krdloastaie do královského města;
oezma odpuštěnie vezma dovolení k odchodu, t. zv. qýhost - 187 sz. Martin obvyklý termín
(11. listopadu)i odstúpiti odejíti' opustiti misto- 189 miesto seóe musil osaďt jin1ýrn, aby
wchnosti neunikla pracovní s17ai těžením vzděláváním země _ |93 inhed ihned _ t94 vý-
&osry propuštění (z poddanství) _ L96 uyvésti ospraveďniti

ČBsrÁ LIsTINA
Český jazyk proni!á do listin poměrně dosti pozdě. Nemůžeme přesně stanovit

dobu, kdy se tak stalo. Ceština patrně zdomácněla nejprve v písemnostech rázu soukro-
mého, tedy v listech' kdežto do písemností právnických, do listin, se dostávala jen po-
nenáhlu' protože soutěž s vytříbenou latinskou listinou byla příliš nesnadná. Zatím co ve
velkých městech, kde vládnoucí vrstva byla německá, vyhotovovaly se již veďe listin
latinských i listiny německé, podobně jako tomu bylo i v kancelářích zeměpanských,
v menších městech a ve vsích převážně českých, když se sjednávaly písemné sml.;uvy',
dálo se tak česky. Ale tyto nejstarší české listiny se nám nezachovaly až na nepatrný pří-
pisek na zakládací listině litoměřické' o které byla již řeč v oddílu prvním pod č.3 (str. 775).
Svědectvím toho, že však předcházel delší vývoj, je fakt, že nejstarší dochované listiny
mají již pevnou formu zcela obdobnou listinám latinským, od nichž přejímají i způsob
mluvy, kterou někdy dovedněji' jindy méně způsobile napodobují. Proto i v našich práv-
ních listinách' iimiž se zaHádá nějaký právní stav nebo poměr' můžeme již rozlišovat zcela
jasně jednotlivé částky (formule)' které se opakuií s nepatrnými změnami, jak si toho vy.
fuduje případ' kteqý listinl právě řeší. Tyto formule, obdobně jako tomu ie v latinských
listinách' svědčí, že jejich čeští skladatelé je znali dokonale a měli na mysli nebo dokonce
napodobovalr jako předlohu starší listiny české, které se nám nedochovaly.

Za nejstarší českou listinu nám dochovanou považujeme nyní listinu z roku 1370
(jesicedatovánarokem l37I, a|e toproto' žeseve 14. století ještěměnil letopočetuž
na Hod boží vánoční a nikoliv na Nový rok; listina tedy spadá poďe našeho počít.ání
ještě do roku 1370). Překvapí pevnoslí a jistotou a dobrou českou ďkcí. Jeií skladatel
nebyl jistě učený písď' protoŽe se neostýchal vnésti do ní nářeční tvary. Právď mluva je
naproti tomu neurčitá, ale ta spadá na vrub písaře, kteý listinu skládal. Proto se může.
me jen domnívat, že šlo o postoupení práva honitby nebo vůbec užitku z lesa, na teh.
dejší dobu poměrně cosi nového, plo co nebyl český právní výraz ještě dosti ustálen.

1 Vezte to všickni, ktož vidie tento list anebo slyšie čtúce, že jáz Pešl tak
řečený Neumburger, meščenín Večšieho mesta pražského, přěd urozeného mužě
před pana Bočka z Kunstáta tak řečeného z Poděbrad předstúpiv, tu sem jeho
snažnú prosbú prosil, aby mi ráčil toho přieti do své vóle, abych mohl ve Psářích
v tak řečeném Háji' na jeho, což on tu jmá pan Boček dřieve menovaní na tomvóli

imieti až do jeho vóle a doněvadž by mi toho ráčil přieti. Tu pak dřieve řečený pan
Boček vzezÍev na mú prosbu, i odpustil mi tu na svém, což on tu jmá, volnu b1ýti
anebo vóli jmieti pod takúto úmluvú: I(dyž by kolivek on pan Boček mně anebo
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l 5

m1im ludem tu nepřál vóle jmieti,tehdy inhed jmá i bude jmieti plnú i svobodnú
moc beze všeho protivenstvie i beze všie řeči v své sě mocně !vá7At1. A té veci
svedečstvie a na jistějšie powrzenie k tomuto listu pečet moii a pečeti páně Vítkovu
z Žehušic, Matějovu tak řečeného od veže a Bernhartovu tak řečeného z Pieska,
meščan Vetšieho mesta pražského kázali prosil na svedečstvie přivesiti. Dálo sě to
a dáno v Poděbradiech v pátek den svatého Jana Evanjelisty léta od narozenie
syna božieho po tisíci po třech stech po sedmidcát prvého.

(L) t tlezte (ďal.) vězte _ 2 a |3 meščenín, meščan (2. pl.; dial.) měšťan _ 2 Večšieho
mesta (ótal..) pražského Starého města pražského na rozďl od Nového a Menšího města
pražského (nynějšt Malé Strany) _ 4 přieti do stlé z;óle dopřáti poďe své vule - 5 xóle (zde)
volnost _ 6 doněaadž pokud - 7 odpustil dovolil _8 koliaek (dial') kolivěk _9 inhedibned
- 10 o szlé sě mocně uz.ldzati vzíti v držení, v držbu - 10-11 veci svedečstzlae (diď.) věci
svědectví _ L2 od aeže (ďta|.) z domu řečeného ,,lJ věže.. kdysi v místech nynější Kaprové
ul. na Starém měště praŽ.; z Pieska z míst nyněj. Jungmannova nám. na Novém m. praŽ. -

|3 přiaesiti (dial.) přivěsiti-L| dtino...27. prosince 1370, kte4ý připaď na pátek' jak je
v listině uvedeno, kdežto roku 1371 by| 27 . prosinec již v sobotu, čímž ie prokázáno, Že ie tu
počitáno poďe způsobu obvyklého v době předhusitské, kdy se změna letopočtu prováděla
na svátek Narozenl Páně,25. prosince, podle čehož se označoval letopočet známým údajem

,,Léta Páně.. (lat. Anno Domini)

Než byla nalezena listina z t. t370, byla za neistarší dochovanou českou listinu
považováná fistina z t, t373, která je pozoruhodná tim, že ji vydal Tomáš ze Štítného.

2 Já Tóma z Ščítného přiznávám se' že sem prod(al z)a paddesát kop grošóv
pražských sestře svéi paní Dorotě, (manželce) odolenově z Chluma v Žirovnici,
pól šesty kopy (pla)ta do života i s tú děďnú, s niežto těch jisqých pól šesta kop
pla(ta bráti) jmaií. A ty jisté penieze vzalsem od nie jménem (pla)ta od to(ho) lánu'

iehožto jest Tropouš, tak řečený seďrík, d(rŽitelem) Lárra až do Andrle, ješto tři
čtvrti imá a devět (lán); sešlo-li by co té pól šesty kopy počtem na těch lánech
počnúc od t(oho) láně Tropoušova, aby na tom jistém Andrlovi dobý(vali); aby ona
donidž jest žíva i jejie muž s ní za života jejie tei (dědi)ně i tomu platu mocně pa.
novali a po ieiie živo(tě) by se m1fm dětem vrátila opět. Než deset kop, kamž by
koliv (uká)zala, já neb mé děti v robe vydati jmají a té iisté (děd)iny d(ne)s jí
sstupuji a sfibu|i ji zpravovati zemským právem (s tě)mi přátely mými. My také'
Ješek z Kosovy Hory a m(n Herb)or2 ot(ra)dovic,všichni jednú rukú s ďéveře-
čeným Tómú z(pravu)jem tu dědinu a dlužni smy zpravovati' i známy (se' ž)e smy
zprávce té děďny právem zemským před každým člov(ěkem). Pakli bychme jie
podlé zemského běhu nezpravili, (vši) se známy, Že ty iisté penieze jich a s třetinú
viece ismy ií ď(užni)' a v těch penězích kteréhož by kolivěk z nás upom(enuta)
přietelem, poslem nebo listem, ten druha dva s sebú pojma ne(bo miesto) nich
dva jiná pocestná, každý se dvěma koňoma (a s pach)olkem jmámy vléci v Praze
u Věčšiem městě, kdeŽ by ná(m hospo)du ukázala poďé obyčeje ležákového.
Pakli bycho(m ne)přeleželi neděle čtyři a nebo snad i neleželi, ale po upomenu(tí
spra)veďivém z leženie, tehdy řečená paní Doroa a n(eb m)uŽ jejie v židech i v kře.
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l 0

stěnech móž na naši škodu ty jist(é penie)ze vzieti a my proto vždy abychom předse
|eže|i'a(ž bv i)im jistina i ty škody' což by na ně skrze to přišlo' byla zapl(acena).
Pakli bychme proti tomu zapsáď co se přeli a(neb) jeho neplrrili, to sami známe,že
bychom to protiv svéj cti d(ěli), a tomu na svědečswie své smy pečeti přiložili.
(My) pak' Petr a Jan, bratřie z Rožmberka na svědectvo této smi(úvy a na) prosbu
dřéveřečeného Tómy také smy své pe(četi) přiloŽili. Léta od narozenie syna
božieho po tisíc letech po (třech) stech po sedmicát třetieho v sobotu první po
d(ni s)vatého Franciška.

(2) L přizndaám se dosvědčuji _3 plat do žitlota doživotď poplatek; dědina nemovi-
tost _ 6 sešlo-li by co jest|tže by něco zůstalo nezaplaceno - 7 dobýlali domáhďi se (prá.
vem) - 8 donidž dokud; panoaali měli ve vlastnictví _ LL sstupuji postupuii; zpraaooati od-
straniti právní závaďy _ |3 dlužni vzy jsme povinni - L5 podlé zemského běhu podle zvyklostí
v zemi (české); nezpratsili neodstranili právní závady _ 15-16 s třetinú oiece o třetinu zný-
šená původní dlužná částka - L8 vléci vlehnouti, nastoupiti t. zv. |eženl,,kteqfm se donu-
coval ďuŽník k placení' protože musil hraďt útratu rukojmím' t. zv. ležrlkům _ |9 u Věč-
šiem městě na Starém městě pražském; podlé obyčeje ležákozlého podle obyčeje |ežáki _ 2o
nepřeleželi neodbyli si ležení (jako |ežáci) _ 2L zl židech i a křestěnech t. j. bran| další donuco-
vacl prostředek, iímž věřitel si vyďuŽil na vrub ďužníka,po př.i s úrokem, kted byl u židů
neomezen _25 děli dělali - 27 Léta...t.. j,8. řLjna L373

Naproti nejstarším českým dochovaným listinám' které isou nesporně t. zv. sou-
kromé, bfrá jako první veřejná listina česká kladena listina Joštova zl|383,Aleiednak
rozlišování mezi tím, co je soukromé a co veřejné, ie v této době ieště velmi watké,
a jednak v listině markraběte Jošta ide o soukromý závazek mezi ním a ieho bratrem
markrabětem Prokopem. Je to však nesporně listina vyhotovená markraběcí kanceláří,
proto si zaslouží pozornosti t,rr spíše, že je i právnickou formou velmi dokonalá.

3 My Jošt, z buožie milosti markrabie a pán moravský první ďužník, a my
Herart z Kunstata, Petr z Sternberga, Petr z Kravař řečený z Plumlova, Lacek
z Kravař, Jaroš z Cimburka, Ješek Puška z Kunstata, Jan z Mez.eřičie a Jiřík
z Bietova rukojmie s ním se panem Joštem, markrabí, i zaň spolní rukú nerozdiel.
nú, naší dobrú věrú beze všie zlé lsti slíbili sme i slibujem osviecenému kniežeti
panu Prokopovi, markrabí moravskému, a jeho děéóm aneboli tomu' ktož by tento
list jměl s jeho dobrú volí markrabie Prokopa, pět set kop grošóv pražských čísla
moravského í poplacenie od tohoto svatého Juřie, iešto jmá najprvé přijíti přes celý
rok čtúce, ďáti i hotovy'mi dobrými penězi uplně zaplatiti beze všeho prodlenie
í bez omluvy, bez súdu i beze všiej odpory i přiekazy. Pakli bychom toho neučinili,
jehož buoh nedaj, tehda když bychom my rukojmie svrchu psané od markrabie
Prokopa neboli jeho jménem neboli od ieho dětí nebo ktož by tento list iměl, upo-
manuti byli' ihned L<aždý z nás jmá miesto sebe urozeného panoši s iedním pachol-
kem a se dvěma koněma, jeden druhého neočekávaje' ani na druhého ustrkaie'

imámy poslati do Prahy v obyčejné a pravé leženie k čstnému hospodáři, kdež by
nám od nich bylo ukázáno, a tu jmámy i slibujem vléci. A když by dvě nedělí mi-
nule od svrchu psaného roku vloženie nebo[ nevloženie a ti jistí peniezi ďéve-
řečenému markrabí Prokopovi neboli ieho děťóm neboli tomu' ktoŽ by tento list

800

iměl, uplně nebyly z
ktož by tento list iměl
meziŽidy neboli Kes
niezi hlavní mezi žid'
nezaplacenie svrchu I
by byly podobně uká
Ženie nemaií vyiíti n
doněvadž bychom hl
kolivěk vzaqÍÍni pro
ukázány bez přísah5
ktož by tento list imi
svědomie a na ťvrdot
Dán tento list v Brn
od buožího narození

(3) I Tošt syn Jar
morav. markrabětem c
vazkům-4 spolnírukú
_7 s jeho dobrú zlolí t
čítání obvyklého na M
23. dubna, obvyklý tt
a překáŽek _|4 na d
pozn. u předešlého ěít
peď nebo nenastoup
nerozdielý nerozděUt
sumy, ale ďužďk byl
i rukojmí z Ležen1' pa
v.ýrazu (firmitas, pevt
Reminiscere (2. neděl

Nespornou veře
stupu|e ua podmínk5
všechnv náležitosti'
v obvyide formě, psl

Jan Zhořelecký, byla
mezi iiné stavovské I

4 My Václal
v tomto listu všem,
i artikuly vydali sú
čestném a o našen
zemské dobré. Ta]
komu se več uváz
všem zase mocně
s královú milostí a
konáno a před se š1
a přirozeni od starl

ó1 . výbor z čest(é literJt

l5



I proto vždy abychom předse
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á najprvé přijíti přes celý
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bychom toho neučinili,
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na druhého ustrkaie'
hospoďíři, kdež by

když by dvě nedělí mi.
[e a ti iistí peniezi dřéve-

jměl' uplně nebyly zaplaceny, tehdy on, markrabie Prokop, neboli jeho děti neboli,
ktož by tento list jměl' mohú i dávrámy iim plnú moc těch jistých pět set kop grošóv
mezižidy neboli Keséany vzieti i dobyti na naši škodu nerozdielnú. Pakli by ti pe-
niezi blavní mezižidy neboli mezi křeséany nemohli na škody dobyti byti, tehdy ot
nezaplacenie svrchu psaného času, kdeŽ by jinde natéŽ penieze škodyvzešly,ješto
by byly podobně ukázánn aby skrze rr,ás byly uplně zaplaceny. A z toho jistého le-
ženie nemají vyjíti naše panoše ižádným právem ani ižádným činem tak ďúho,
doněvadž bychom hlavních peněz se všemi s jedněmi i s druhými škodami kterakž
kolivěk vzatými pro nezaplacenie svrchu psaných peněz, ješto by svědomě byly
ukázány bez přísahn napřed jmenovanému markrabí neboli jeho dětem neboli,
ktož by tento list jměl' zaplatif a zpravili uplně a cele bez odpory a bez súdu. A na
svědomie a na tvrdost tej věci a toho psanie svéj pečeti sme k tomuto listu přivěsili.
Dán tento list v Brně tu první středu po tei neděli, ješto zpívaji Reminiscere, léta
od buožího narození tisíc tři sta osmdesát devátého.

(3) | Jošt syn Jana Jinďicha a vnuk Jana Lucemburského, nar. r. 1351, zemř. r. 1411'
morav. markrabětem od r. 1375; pruni dlužník vzhledem k ostatním rukojmtm a ieiich zá-
vazkům _ 4 spolní rukú tv,kou společnou - 6 Prokop bratr Joštův a vedle něho markrabl morav.
_ 7 s jeho dobrú ooli t. j. komu by pohledrívku postoupil _ 7-8 čisla moraoského poďe po-
čítání obvykiého na Moravě,t. j. 64 grošů za kopu _ 8 od tohoto sa, Juřie v olomoucké ďecési
23. dubna, obvyklý termín platební _ l0 beze všiej odpory a přiekazy beze všeho odporu
a překážek _ L4 na druhého ustrkaje svaluie - L5 leženie jehož provádění se dále ltč! (srov.
pozn. u předešlého čís. 2) - L6 t:léci nastoupiti ležení - L7 oloženie neboli neoložmie nastou-
peď nebo nenastoupeď ležení - 2L mezi židy neboli hřesťany ozieti (stov. pozn. u čís.2);
nerozdielný nerozdělitelný _25 ižddný žáďrlý -26 doněaadž dokud; hlatnich peněz dlužlé
sumn ale dlužník byl povinen zaplatiti i nríklady věřitelovy vzniklé vymáháním pohledávky
i rukojmí z |ežen7, po př. úroky _ 30 na szlědomie na svědectú; na tardost poďe latinského
výtazu (firmitas, pevnost' platnost) _ 3L Dtitt... L7. března 1389, protoŽe r. 1389 neděle
Reminiscere (2. neděle postní) připaďa na 14. března

Nespornou veřeinou listinou ie dokument z r. 1395, kterým král Václav IV. při-
stupuje na podmínky t. zv. jednoty panské (srov. o ní zde na str. 616n.). Tato listina má
všechny náležitosti, které se požadují v této době od podobných listin: je vyhotovena
v obvyklé formě, psána na pergamenu, jako ručitel zaVáclavův slib vystupuje jeho bratr
Jan Zhořelecký' byla zpečetěna pečetěmi obou dvou a byla uložena do korunního archivu
mezi jiné stavovské listiny.

4 My Václav, zbožie milosti římský a český král, množitel říše, vyznávámy
v tomto listu všem, ktož tento list uslyšie neb čísti bude,že nám páni češčí tyto kusy
i artikuly vydali sú, jako ti řádem v tomto listu psáni stojie: Najprvé o našem po-
čestném a o 'našem řádu i o všem našem dobrém aby jednríno bylo, i o všeckno
zemské dobré. Také aby pánóm a zemenóm, což jest kolivěk nynie v tejto válce
komu se več uvázáno, světským nebo duchovním, aby to navráceno bylo inhed
všem zase mocně a sstúpeno. Viece aby to kmetovstvo, jakoŽ jest bylo najprvé
s královú milostí a se pány i s zemany obstanoveno a přiseženo, aby to bylo před se
konríno a před se šlo, a ti kmetové aby přijmúc jiné pány' kteříž by k tomuhodnibyli
a přirozeni od stara dávna, aby mohli súditi mocně bez přiekaz, komuž by co odsú.tomu, ktož by tento list 10
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ďli neb přisúdil;' aby to mocno bylo a toho jim pomiíhiíno, tak aby to vždy bylo
dokonáno, což naleznú. A kteříž sú kmetové sešli' aby jiní s panskú radú byli vy-
dáváni. Viece také což jest kolivěk vdovám nebo sirotkóm nebo komu kolivěk ze-
menínu vzato neb kterak koli bez práva uvázáno, aby to bylo vráceno a stúpeno
zase, buď duchovním nebo světským nebo kterého kolivěk stavu' a tož podlé těch
kmetóv odsúzenie neb přisúzenie, neb bez súdu vráceno, jakož na kom viďeno
bude, a to aby bylo provoláno mezi obcí. Také aby u dvorských desk řád šel
ďevnieho obyčeje' i provolánie i uvazovánie' jakož jest bylo od stara drívna, aby
u těch desk úředník byl pán urozený, zachovalý a k zemi useďý' s panskú radú
usazen' a ten aby přisáhl i královské milostí i obci pravdu plnú vésti. Viece také
o dskách zemských, aby ťy byly chovány poďé obstavenie starého, a nebyly
otvierány bez panského věděnie. A v ta registra aby nebylo kladeno než při pá.
niech, při kmetech, a zvláště při třech najméně. A úředníci aby takéž byli usazeni
s panskú také radú, ješto by hodni byli a ti aby přisiehli jako u dvorských desk'
aby pravdu vedli. Také aby písař zemský poďé obyčeje zemského a podlé věděnie
panského k tomu hodný byl obstanoven, a ten přisáhl takéž,iakož dřéve psáno jest,
aby pravdu plnú vedl. Viece aby od desk bránie řečníkóm i komorďkóm i všech

iiných 6igdníkóv1 kteří k súdu neb ke dskám příslušejí' aby viece netázáno bylo'
než jakož od stara dávna bylo. Také aby póhonové řádem starým šli' aby
I<aždý pohonín byl obyčejem starým, duchovní i světský, aby při starém obyčeji
všichdi byli zachováni. Viece aby groš dobý byl obstanoven a učiněn, jakož
jest byl obstanovil ciesař, a na to list nám dal pod svú pečetí pod majestátem'
i při tom listu královské milosti pečet a nrám jest královsld milost přisáhla. Také
o berni, aby ta brána nebyla než poďé běhu starého obyčeie, na ty časy jakož má
brána b;f.ti a těmi zvláště, kter1ýmiž dřéve byl jest obyěei a byla brána. Viece také
aby žádlý druhému bez práva neuvazoval se v jeho. Pakli by kto proti tomu učinil
bez práva, odpověda neb neodpověda, aby iemu to zabezprávíe položeno bylo a tak
nad ním Popraveno' jakož na takového slušie. Také aby v popravy ti nesáhali' ješto
s právem sáhnúti nemají, než poprávce k tomu zjednaní podlé starého ustavenie.
Viece aby konšelswa ve všech krajích před se šla a byla učiněna a ta mocně sko.
nána a obstanovena, a poprávce aby mohli popravovati beze všech přiekaz podlé
starého obyčeje. Také nasilé všecka ženská, vdovská, panenská, aby také podlé
starého obyčeie mštěna byla, tak aby ťy věci umďeny byln aby se v zemi neďály.
Viece aby mordové, vrůdy, lupeži' na silniciech bránie neb které kolivěk
zlosti jiné' ješto by se v zemi dály' aby ty byly súzeny poďé starého
práva a obyčeje. Také aby purkrabstvie pražské pán urozený zemský, jako od
stara ďávna bylo, aby dtža|, a na ten úřad sazen byl s panskú radú, jenž by
i královské milosti i zemanóm i obci hodný byl. I na jiné úřady také' jenž isú
ie páni od stara drívna drželi, kteříž jsú ti kolivěk úřadové, aby vždy urozený
pán vydán byl.Viece iakož jest iiž znova vzniklo, ež ungelt po královských městech
na zemanech berú, to abysešlo a toho nebylo, jakož dřéve nebylo. Také o cestách
a o silniciech, jakož je proti starému obyčeji obracu|í jinudn ty cesty a ty silnice aby
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bk aby to vždy bylo
panskú radú byli vy-

komu kolivěk ze.
vráceno a stúpeno

a toŽ poďé těch
jakož na kom vidieno

desk řád šel
od stara ďávna, aby

useďý' s panskú radú
plnú vésti. Viece také
ie sarého, a nebyly
kladeno než při pá-
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na ty časy iakož má
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ti nesáhali, iešto
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všech přiekaz podlé

aby aké poďé
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neb které kolivěk
poďé starého

zemsk1ý, jako od
radú, jenž by

úřady také, jenž jsú
aby vždy urozený

kálovských městech
Také o cestách

tudíž šln jakož dřéve, a iinam obracovány nebyly. A nová myta znova nalezená aby
sešla také. Také aby v súdy duchovních světská ruka se nemiesila a nevpad'ala mocí,
ani násilna byla duchovním v jich súdech a práviech, leč by ruka světská k obraně
a ku pomoci duchovními byla přizvána a potřebna. !l' též zase súdóv světských
duchovnie ruka buď ptázdna, tak aby duchovní i světský zachován byt při svych
práviech a nebyl nikterak utištěn. Viece jakožto sirotci, pacholíkové neb děvečkR
po svých starostách zmrlých zóstávají, kteréhož kolivěk řádu by byli, městského
neb jiného, aby v ty sirotky žádný mocí se neuvazoval, ani jich vdával do jich let,
než ti aby je držali i vdávali, kteříž k nim právo mají a najbližší jsú k nim. Také
o židech, bylo-li by se kde pro ně komu uvázáno a byla která pře o to, aby to bylo
pány ohledáno a qýše aby nebylo saženo, než jak by listy svědčily. Viece kto by
s kým oč právem měl činiti zemsk]fm a on se proti prár,'u mocí chtělbrániti, aby
to nad ním bylo popraveno' aby se to nedálo.

A tyto všecky věci zemi potřebné a užitečné, i ta bezpečenstvie' majízawrzena
bý.ti kniežaty i městy i zemann tak aby ty všeckny věci držány byly a před se šly.
A to takto maji zawruenY býd, abycbme my s bratrem svým, s Janem, listy sqhni
utwdili' tak jakž to ti čtyřie páni vypověďe. A páni aby sobě věrně slíbili i pomáha|i
o těch o všech věcech, což ti čtyřie páni volení obstanovie, i na to sobě přisahali, aby
pravdu veďi, a té nám pomohli i sami sobě proti tomu každému, ač by kto ten byl,
jenž by tu pravdu a to panské vypověděnie a obstanovenie chtěl rušiti a proti tomu
býti. A též jmají sobě slíbiti rytieři, panoše i města i obec i přisíeci sobě mají i pánóm
také slíbiti i přísieci, že toho panského vypověděnie mají pomáhati věrně jako
swchu psáno. A my máme list na se dáti pánóm, rytieřóm a panošiem i městóm,
coŽ by pro tu věc zašli, pravdy pornríhajíc, jakž jsme jim kazali, eŽ ničím zlým těm
všem stavóm spomínati nechcem a nemáme. A pro lepší jistost a vyznánie, jak smy
se pány ostali, přivěsili sme náš majestát k tomuto listu a poďé nás náš bratr, kněz
Jan ďéve řečený.

A my Jan' z božie milosti markrabie bramburský, vejvoda zhořelecký a luž.
nický, vyznáváme, že my kázaním pána a bratra našeho, krále Václava, římského
a českého, také naši pečet přivěsili sme k tomuto listu ku přiznaď. A slibujem uké
podlé našeho pána a bratra všecky věci svrchu psané uplně držeti a učiniti beze lsti.
Dán na Žebráce léta po božiem narození tisíc tři sta devadesátého pátého léa na
letnice, královswí našich léta českého xxxll a římského XIX.

(4) L množitel mylným ýkladem z latinského augeo (množiti, zvětšovati) místo správ-
ného ,,augustus.. (vznešený posvátn;i, pak vlastní jméno panovníka); v němčině téŽ mylně
,,Mehrer des R.eiches.. _ 3 řtidem po řadě _ 7 mocně v moc, d'o moci; sstúpeno postoupeno;
kmetoastao šlechtici z nejstarších rodů _ 8 obstanoaeno a přiseženo ustanoveno a v přísahu
vzato _ B,9 před se dále, stále _ 10 bez přiekaz bez překážek - L| mocno bylo pLati|o _ L4 uaó.
záno vzato; stúpeno postoupeno _ 17 prooolcino mezi obcí (Lat. proclamatio), veřejně
vyhlášeno, aby se přihlásil, kdo by k majetku bez děďců měl nějaká práva3 u &sorských
desk viz výklad v kap. o deskách (str. 811) _ |8 dřnnieho obyčeje poďe dřívějšího
obyčeje; uzlazozltinie uvedení v držbu _2o usazen ustanoven; praadu oésti ptavdu zacho-
vávati_2l o dsk<ich zemských viz qýklad v kap. o deskách (str. 8l1); obstaoenieustanove-
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n1-25-26 písař,.. h tomu hodný stov. dále Práva zem. Onď. z Dubé čl. 3 (su. 8o5) -27
řečníkóm zástupcům, rádcům stran na soudě - 29 póhonooé obeslání k soudu _ 3t groš dobrý
pražský dobrá mince, z dobrého kovu _ 32 ciesař t. j. Karel IY.; pod rnajestátem pod ma-
iestátní velkou pečetí, odtud i listiny vydrívané s takovouto pečetí se zvou majestáty _ 37 od-
pozlěda neb neodpotsěda... s odpověděním nebo bez něho (zátaz svépomoci v právu) - 38
popraveno rozsouzeno; popra7)a soud, soudď okrsek _ 39 poprdvce... soudní úředníci podle
práva rozsuzující - 40 skonána provedena - 4| popraooz,a'i souditi - 43umdleny oslabe-
nn vymýceny _ 45 zlosti nepravosti, zlořády _ So.ayiltin ustanoven; ungelt dávka, poplatek
v krríl. městech - 51 seš/o bylo zrušeno - 54 ruka moc, zásah moci - 59 po saých starosttich zmr-
lých po sqich roďčich zemřelých _ 60 do jich let než dosáhnou zletilosti _ 62 utltizdno (zde
ve smyslu) vyďuženo _ 63 tlýše aby nebylo saženo, než... dltůná, částka se říď poďe listiny

66 zatorzen zabezpečen _72 oypoz:ěděnle soudní qý:rok, nález _76 pro tu lsěc zašli
vzďi se o tu věc _ 77 jistost iistota, ubezpečení _ 77-78 ostali smy zůstali jsme

8o lužnický |užický - 84 Ddn. . . 30. května t395 na Hod boŽÍ svatodušní; léta českého
královstvl počítfura jsou od korunovace Václava IV. (1363) a římského království od koru-
novace římské (1376)

PRÁVA zEMsKÁ ČBsxÁ oNDŘEJE Z DUBÉ
Na rozhraní |4. a |5, století napsal neivyšší suď královswí českého onďei z Dubé

spis o českém právu. Je to první česká právní kniha od autora, jehož iméno zaáme a který
měl nadto vynikaiící postavení mezi sqými vrstevníky. ondřej pocházel ze staré sďedo-
české šlechty' která měla v Posázaví značné statky. Jak Karel IV., tak i jeho syn Václav
rV. přibrali ondřeje do své radn v níž setrval, i když se později pro spor s panským stavem
urusil vzdát úřadu. onďeiovo ďlo uchovává bohaté zkušenosti právníka i politika. Autor
čerpal mnoho poučení z ďívějších spisů, zvláště z Řádu práva zemského, ale vždn kdý
ie cituje, staví se k nim kriticky. Tím se ondřejova Práva, která kdysi mylně byla zvána
Výklad na právo zemské, příznivě liší od Rádu, který má táz sbírky poloúřední. Již
v úvodě onďej vystupuje iako karatel tehdeiších poměrů, a uvědomíme-li si, že onďej
z Dubé byl nesporným svědkem prvních vystoupení Mistra Jana Husi (3. července l4l1
se zúčastnil jako svědek v rozepři Husově mezi arcibiskupem a universitou), lze zařadit
i tohoto starého rádce dvou králů mezi bojovníky za očistu tehdeišího veřejného života.

ondřej zahaiuie knihu Přípisem (čl. 1), na který lavaaýí články předmluvy., pouču-
jící hlavně o nejvyšších úřerlnících (čl. 2-9):

(1) Najosviecenějšiemu kniežěti' pánu a panu václavovi, římskému vždy
říšě rozmnožiteli a českému králi, mému králi milostivému a koruny české děďci
přirozenému. Já ondřěj starší z Dubé službu svú poníženú a hotovú ku poslušen-
ství tvé velebnosti, pane a králi muoj milostivý, v tom jakožto wój věrnn z tvé ko.
runy české přirozenú věrú poddaný' k wé cti a k wému i všie země české počest-
nému i k obecnému dobrému psalsem pamět svú, jež jsem ot svych přědkuov a od
mnohých starých pánuov, ješto jsú české země právo milovali, a sám jsa mnoho let
v úřadu sudieho najvyššieho za tvého otce i za tebe se naučil, vedl i držal svými
věrnými tovařiši i s iinými toho času úřědníky naiviec proto' aby ta ctná práva a
zemský řád se mnú stalším člověkem neminula. Neboť mním, že málo jest pánuov
českých již pohřiechu, by pomněli, co jsú jich otcové za právo měli a nepomniec'
ani vědúc, vedú každý k své vuoli, své mysli i zámysli v těch úřadiech nemilostívě
groš dob1ývajíc mimo staré ustavenie. A skrze to se koruna česká rytieřuov a panoší
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čl.3 (str. 805)_27
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ze staré středo-

.' uk i jeho syn Václav
s pans\ím stavem
i politika. Autor

a naiviece na poslušenství' ty na svém panství' obec duchovních i světských na cti
i na sboží,chudí sirotci na svém právu,právo české na svém zřiezení isúveliceob-
meškáni. A na koho křik obecný než na tě? Na koho k bohu žaloba než na tě?
O kom zlá pamět než o tobě? A ty toho muožeš otbyti a vinen tiem nebyti, jedno
přijma naučenie, učiň svú snažnost. Komuž úřady ďáš nebo dals a přísahu od nich
přijímáš' k'až at pravdu božskú vedú a v tei pravdě právo staré obyčějně vedúc'
bez zámyslu nových práv, ať v tom grošě nehledaií mimo ustavenie staré a ieště
v tom ustavení milost činiti a stran nedržěti . ..

(2) .. . hotovi jsúc každému k ieho potřěbě vždycky' nebo za to mají. Také
kaŽ,at o svú věc sami přěd se nepohonie lidí jich, také aé mladší u sebe lidských po-
ručníkuovnechovaií, ješto přě vedú a taině s nimi rady mají. Kaž také'tqých nápa-
duov spraveďivých aé jsú pílní poďé práva, kdež isi neb kto po tobě jest práv, aé
se jemu neďí, kdď práv nejsi. Ale pro wój pokřik ať ihned konec bude pověděn
k tvému, aby najprvé dosti měl. Takovy okřik ovšem v súdě zemském stavuj pílně
skrze své úřědníky, neb kdež úřědník svého pána omlúvá a svým pánem sebe ne-
omlúvá, dobřět jest! Ale kdež dieúřědník,,mnú to nenie..a pán mlčí' zlé znamenie.
Protož ty.slúp a světlost spravedlnosti všie a poÍnsta z|ých, vystřiehai se, mil;i,
skrze své úřady. Všěm isi pánóm pán' všěms chytrcuom múdr, všěms bezpráv.
cuom osidlo, všěms dobrým míl a pravý boží dar. Pravímť také, ač by woji úřěd-
níci přísežní od tebe přikázanie vezmúc snad toho tak neveďi, jaks ty kázal' okřik
máš' iakož i dnes ide o každý neřád' tozk'ažtž své věrné radě, aé to ohledají a navedú
z horšieho v lepšie. Pane mily' coé píši nebo psáti budu, tohoť se nelekám mluviti
i hlásati přěd každým člověkem,neb pro iiné nečiďm než pro tvri čest a pro obecné
české země dobré.

(3) Čtyřieé jsú úřědníci od tebe v zemském řádu ustavení, ješto slovú naj.
vyšší, neb isú od tebe, najvyššieho pána' ustaveni k wému a tvé koruny i všie české
země ku pokoii i ku počestnému zvoleni a jeiich úřadové jsú naďáni' aby v tom, což
jim iest poručeno, tobě napřěd a potom chudému i bohatému pravdu činili. A což
páni odsúďe neb což se lidé svolé dobrovolně, ta jim pamět poručena. Tu píší
v knihn ješto slovú dsky, skrze své pí.sxit. Ti páni od tebe úřady mají anebo přiji
mají a tobě přisahají věrni býti tobě i všie české zemi. od tebe čest mají a sbožie, od
tebe a od obce groš určený za svú práci.Třie z nichmajíbý.tipániurození: purkrabie
pražskn komorník najvyšší a sudí najvyšší. Ale čwrty' písař najvyšší' nemá bfi
pán urozen;ý, ale člověk obecný, dobry' zachovalý a k tomu v tom dobřě umělý . . .

(9) . . . Chceš-liž křiku obecnieho prázden býti, ote všie obce uŽitečný diel
mieti svolaje pánn kažiž jim to čísti a činiti a ustanov' své úřědníky vystrčě z rady' a
vynes to obci za svého sdravie, budeš šťasten na těle i na duši. A chceš-li slyšěti'
neb své radě kaž, ukážiť mnoho v úřadě, ještoé jest bráno za kopu deset a za deset
sto, jehož se pomstíš nad těmi, od kohož okřik máš. A ráčíš-li mě slyšěti samého,
ještěť chci viece wého užitečného a počestného praviti.

(10) Právo zemské české jest dávno nalezené, ještě od pohanswie a neiviece
od Přěmysla oráčě a od těch pánóv, kteříž jsú té chvíle byli. A toho jest jistý dóvod
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neb mnoho obyčějóv pohanských v něm jest drŽáno, iako očista že|ezem horúcím
anebuvrženienavodu. A ten obyčěj stál bez přietrži až do ciesařě Karla a do kněze
arcibiskupa Arnešta, prvého pražského. Ten jest ciesař s plnú radú arcibiskupa
i všěch pánóv a zeman obyčěj rušil, že jedno žaloby mají v sobě tři škody mieti a nic
viece a pohnaný jmá samú přísahú odbytipóvoda. Ale ještětodrží úřad se zmatkem.
Ta přísaha má býti poďé řádu a zpósoby žalob, iakž se dole píše.

(1l) To zemské právo tak' jakŽ jest pod českú korunú, na tré se dělí: jedno
jest' ješto upřiemo na královu stolici hleď' jímžto jest král od pánóv z dávna nadán
ku polepšení jeho dóstojenswie. To jest súd dvorský ješto také své úřědníky i dsky
má, o němŽ tuto psáti nechci, neb o to nejsem táán. A ten úřad se dělí od zemského
svobodného súdu, neb jinak k tomu lidi pohonie a jinak k svobodnému' i iiní isú
obyčěji. Panským také povolením města, klášteři i rozliční služebníci jsú rozlíčně
od súdu zemského vyňatí' o němž ovšem tuto mlčím. Druhé právo jest duchovnie,
v němž zpósob právy duchovními pod mocí arcibiskupovú ide, o němž tuto také
mlčěti chci.

(I2) Ale o třetiem, točíš o zemském právu svobodném tuto chci psáti, že
iest to právo v svém ustavení tak bylo i nxá býti svobodné, Že ižádný člověk, po-
čnúc odkráleaž do tkáčěte, kromě napřěd psaných nemohl se toho práva vydržěti
neb zniknúti pro ižádnú věc a najviec o děďnu svobodnú každý mohl připraven
býti právem přěd pány a na jich súdu a nálezu dosti jmieti, tolik jedno vyjmúce
svobodswie královo. A to svobodstvie úřad pražský uplně vie, v čem a kterak má
právo veda králí o kom uvěřiti. A proto slóve svobodné, neb ty časy dřěvnie nález
panský moc jměl proti člověku každému a byl držán, a ktož proti práva obyčěii od-
bíjejí neb othánie právo, co uěinil, toho sú páni mstili velmi skutečně. Ale tyto
časy mstie jedno řěčí a skutci jsú mrwi. Dřěvnie časy, ktoŽ přěd úřadem slovem neb
řěčí zavinil' inhed u věži vsazen byl. A ktož svú braň obnažil, ruka jemu byla uťata.
A ktož ranil neb skutkem udeřil, hlava jemu na prahu, kdež právo bylo' inhed
séata. A to ten dobrý ciesař Karel své časy věrně do smrti vedl. Proto bylo právo
svobodné, nebo ieho ruka svobodná branila.Ale již jest robotné,neb právo vedúc,
náklady činiec, pomoci a obrany ot práva nemají. Buď toho bohu žěl a dobrým
lidem!

(13) Na tom také právu svobodném o každú věc, buď o děďnu, o ďuh,
o škodu, nepřiezeň, mord, rr;ásilé, podrívenie, únos neb oě koli každý člověk jmá
dosti jmieti' jiných všěch věcí neb pomst nechaje pod pokutú cti, viery a vyhnánie
z zemé za zhttbci a zloděje zemského a pod ztracením svého statku všeho i nrípadu,
jakožto panský obecný nález svědčí a ve dskách zemských popsán jest. Ale pohřie-
chu již mnozí práva nechavše' jinak svú vóli vedú. A proč to? Jedno, že vina po-
msty nejmá a kdež vina lehce seide, tué ráda vuole zlá panuje, nad níž by vždy
pomsta měla bff.

(14) Ktož pak chce svého dobyti právem tiem svobodným zemským azp^l.
ského počestného řádu nevyjíti, ten má takto učiniti o každú věc neb nehodu, což
se jemu od ieho děje protivníka: jdi u Praze v ten dvór, kdež dsky zemské a stolice
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uřědníkóv pražských jsú, a tu písařě nalezne, jenž ty věci potřěbné jedná a také
starostu komorníkovu, ješto je jakožto posly všie země vyďívá. A tu poďé iich rady
k své potřěbě, jakž wá pravda zá|eži' žádaj komorníka na póhon. Ten hned bude
dan. A ty póhon vlož ve dsky k roku, kterýž tobě písař povie, a pak na ten rok stój
a učiň tak' jakž budeš naučen, řěčníka sobě dobuda. A bude-liť rok tvého svědčenie
ialový, to jest kromě rokóv, na nichž žaloby prochodie, ale podlé nauěenie rok sobě
opravíš k těm rokóm, v nichž žaloby idú. A tu pak na ty roky kaŽ ot sebe žalovati,
jakž wá pÍě zá|eži. Ale že poďé příčíny mnohých vin mnoho iest žďob jiných a
iiných a také póhonové rozliční, to chci, ihned počna od póhonu do svědčeníe a
od svědčeníe do žaloby a ot žaloby do přě ztraceďe aneb do přísahy. pořád psáti
podlé mého malého smysla, což sem o tom slyšal' vídal a svú rukú psal. A prosím,
by mi bylo tolik věřeno, dokudž naučenie lepšieho nebude.

(15) Jsú rozliční póhonové. Někteří z dědin děďčských' dn:ziz zástavných
nebo z věn' jiď z rozličných nrísilí, iakožto z mordu, z výboje' z podávenie panen.
ského neb vdovieho, z únosu, z z|ata ukradenie, z kobylého pole, z velikého ďuhu
neb základu i z jiných věcí, ienžto idú k dědičsM neb poslúpenswí. A ti všichni
póhoni jdú trojím póhonem, ale iinak a jinak' iakož dole psáno bude, kromě žen
vdov' jímžto právo z milosti panské jest dríno, aby iedniem póhonem z své zástavy
věnrré mohly pohoniti k svym dskám, ač ve dskách mají. Pakli iměly s stupením
přěd lidmi svatebními, tehda také musie trojím póhonem pohoniti. Neb opět, ač
by stav svój proměnila vdova která a muži vložila ve dsky,tehdamusímužpohoniti
póhonem trojím. A ten každý trój póhon nejmá potřěby' by byl osvědčován sudie.
mu neb komorník druhu, neb jiného svědečstvie potřěbuje. A kterak se ti třie pó.
honové maií konati' to starosta komorničí jmá věděti' v kterých neděléch neb
k kter;fin rokóm. Toho se jedno vystřieci, aby 'žáLdný z těch tří póhonóv póhon
nejměl méně k svědčení dvú nedělí a v'.ýše šesti. Aak ot suchých rlní dg suchých dní
uplně mají třie zběhnúti póhonovéa pakkterakkterý jde neb iíti má póhon,slyš dole.

(19) Ale k těmto póhonóm také trojím o mord, o únos, o podávenie panen
neb vdov jdú při póhoniech jirrrí ohrazenie neb opověď. Najprvé o hlavu nebo
o mordu, když se ot koho stane čiemu otci, bratru neb strýci neb strýčenci neb ji.
nému po meči přieteli' kd}ž se mord stane, iest potřěba' aby ihned utekl se k uřadu
a ku purkrabí pražskému obžalovati toho skutku a od uřada komorďka prositi na
ohlédanie toho mordu, kdy se stal a kter1fmi ranami a móŽe.li rúcho krvavé mieti,
to okázati. A též o únos komorník nxá slyšěti súsedy, kde pa','na neb vdova byla,
byl.li úp' křik neb které dobývanie z t,nze neb z chalupy neb na cestě svobodné.
A to když komorník obé sezná, tehda tepruv potom póhon má jíti trój' iakož právo.
A když přijde svědčenie, tehda rúcho krvavé okázati přěd úřadem a s ním se třikát
opověděti ráno, v poledne a k veěeru a ta opověd má býti i přěd úřadem i přěd
pražským purkrabí. A to póvod ěiniti má tři dni pořád avždy tak. Ale o únos má
ta paní unesená postavena býti přěd úřadem a iejie vyznánie znamenáno od písařě
a má hned do súdu panského d.ána býti k sv. Iiří abatyši a tu má chována býť do
panského súdu. A má jie abatyšě tak chovati, aby s ní žádný mluviti nemohl s žádné
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strany. A když súd přijde a páni sedú na súdě, tu má a paní stríti a z svého nrásilé
žalovati po řěčníku a řieci' že jest jeií slovo. Nález pak na panské milosti. o hlavu
a o mord též iedno krvavé rúcho uldzati přěd pány aneb svědečswie komorničie.

(2L) o poďávenie týŽ běh' jedno povyk dovésti, a žaluje-li ona na svého nrá.
silníka, má iemu hlavu stieti. Paklí otec žaluje pro dceru, tehda oběma hlavu setni,
kdý ona se sezrrá, že iest to učinil s její volí. Ale to iest staré právo, mohú páni
spolu jinak nalézti.

(27) o hlavu akto iest žaloba: ,,Petr z Vřěščan Žaluje na Jana z Trnové, Že
iemu zabil otce jeho Petta z Klení na mierné cestě bezpÍávně a prosí práva... Ale
o příhlavniem ďuhu, jenž iest také trój póhon, tak jest žaloba: že ,,Petr z Brus ža-
luie na lana z Lán'' že kdy zabil otce jeho lala z Luk' při blavě ieho vzal iemu pět
set hřiven střiebra. Pří.liť, proši práva...

(57) Pak iest třěba každému, ktož přisahá neb také přísahu přiiímá' těch řěčí'
kteréž písař rotu vyďávaje mluví, pamětlívu býti. Neb ten, ktož přísahu přijímá'
dopustí-li se, že v čem řěčí, cknutím, neb iinú kterúŽ koli příčinú přěkazí, právo své
zttatt a právem starym z téhož věčně ieho pohoniti nemóž. A o škody bude-li
právem ot něho nařčen, strach mě' kdý úřad k svědomie rrrá' by póhonu neztratil
a přísahy požiti nemohl.

(77) Také práva póhonná idú' ďeltiem řádem, iakož sem napřěd psal, ale Že

iest přěnesnadné všěm hlavám jediné hlavě dosti učiniti, osavuje pilnějšie věci
múdrosti múdřěiších. Avšak ieště o náleziech panských chci něco psáti, co mě pán
buoh naučí.

(78) Panský nÁIez za starých pánóv velmi držrín byl a prvé by se musílo
mnoho zlého státi' nď to, coŽ páni jsú nalezli, by přěd se nešlo, a také panský uález
také moci byl' že ot něho žáLdÍý se otvolati nemobl, ani kdy komu dopuštěn, kromě
slýchalsem, že o čest jsú se někteří, jako pan Mikeš z Potnšajna za ciesařě Karla na
říšské volence se owolal. Ale snad iest bylo' protože jest jemu ciesař i páni přáli.
Ale to právo této země nikdy nebylo, by o kterú věc který zemenín mohl panského
nrilezu zniknúti, protoŽe i dnes jměl by iich nález pevně držán b}iti a úřědníci větší
i menší maji, což pány bude otsúzeno, svými úřady pomocni býti a najviec purkra.
bie pražský' ienž huol rnocí kralovú nade vší zemi drŽi. Abych řekl prav'ý nález:
toho vždy svědkem býti nesmějí, neb mnoho jest rot přirozených, iešto jsú na se
laskavi a ieden druhému pravdy umieněné pomáhá snažně. ProtoŽ nenie snadno
o tak velikú ustanovenú, obyčějnú a přirozenú pravdu co jistého a konečného psáti.
I zdá mi se lépe o to přěmlčěti.

(80) Protož také páni dřieve svych nálezóv nikdy nepřěpustili ve dsky zem.
ské klásti' nechtiec tieh haněni byti'že o jednu i tuž věc neb velmi podobnú iiné
a jiné nálezy činili.

(88) MóŽe otec synóm ďáti ďel'když chce,než přátelypomečiktomupřijma
a dlužen jest iim dáti všeho statku buď poslúpný nebo přidobyry pravy diel' buď
na čemž bud kromě seděnie, má napřěd do Živoa věno ženy své, rúcho ložnie a
klenoty, což po ženě vzal a to všě zachovalé, což po ieho smrti ostane, má v rozďel jíti.
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(90) Když syn otce nebo bratr bratra zabie neb hanebně ochromí, podlé sta-
rého práva mimo jiné viny svój diel k jiným bratří neb sestrám ztÍatí a nebude-li
žádného, ale na krále spadne, a přěs to na panském nílezu ostane.

(91) Kdež panna se vdá bez otcovy vóle neb po otci bez bratrovy vóle neb
poručníkóv, má své věno ztratiti právem star1ý:n.

(92) Kdý která žena ovdovie a chce na svém stolci vdoviem seděti buď
s dětmi neb bez dětí, má svého věna požívati, dokadž svého stavu vdovíeho ne-
promění, má svého mocně poŽívati poďé svých desk, kromě berně obecné zemské,

ienž na děďce slušíe. A to tak mluvím, nenie.li řádných q1Ímluv ve dskách v tom
věně. Pakli jest co vymluveno, a ve dskách výmluva stojí, to rná tak držáno býti'

iako dsky svědčie.
(99) Móže.[ král léu dráti sirotku, aby své prodati, dráti aneb zapsati iměl neb

mohl? Pravím, že toho k škodě sirotčie učiniti nemóŽ a jestliže by jeho kázaním
úřad co zapsal od akého sirotka, an let nemá, kd}'ž k letóm přijde, nemá ieho nic
vázatt, než při svém ostati a léta ot krále daná nemají iemu k škodě býti. Nebo to
pravím, kterakž koli král právem starým jest naivyšší poručník sirotkóv,všakpřědčí
přirozeď po meči a dskami zapsaní, ale aby dobřě sirotkóm čini[. Také k iich
škodě a k jich zlému jim král zptáva starého ďc ďáti nemóŽe, než toliko svój nápad.
O tom viece mluviti nechci.

(106) Páni nalezli, aby voláno bylo ve všěch městech i krajinách, aby všichni,
ktož jsú přirození zemené české země, byli všichni v zemi, ktož služie proti koruně
české' o Svátosti přěde pány. A viece aby ižádný neslúŽil ke škodě proti této zemi
a koruně, ani jie viece hubil. Pakli by ktož kolivěk nepřiieli k tomu času neb ji dále
hubili aneb proti niei slúžili' tehdy by ztratil své děďčswie i všecken svói nápa4
kterýž by kolivěk v české koruně iměl, buď u otce' u bratří, u strýcóv' po dskách
nebo kterak kolivěk. Aty dědiny i ty rlápady má král dríti a obrátiti poďé panské
rady jakožto otsúzené na zemské dobré. Pakli by vždy služili proti koruně anebo
koruně škodili přěs ten čas, tehdy každý otsúzen iest práva všeho cti jako psanec za
zemského škódci a zloděje ...

(l12) Páni nalezli obecně a oldřich z Hradce panský potaz vynesl, iest|iže
by kto druhého nařekl chlapswem a řekl iemu,,chlape.. a on se z toho vyveď přěd
ofmistrem neb přěd maršálkem, neb ač by se kto podvolili přěd purkrabí pražským
řádem, iaLrŽ země za ptávo imá, tehda když se vyvede, tu ihned přěd ofmistrem neb
maršálkem neb purkrabí pražským má iemu řéci: ,,Žes selhal!.. a ten jemu má toho
smlčěti .. .

(1l8) Dsky zemské nikdy nemaií otevřěny bý.ti' než iedno když páni v plném
súdě seďe ve čtyřech laviciech, kromě leč by pro králevu potřěbu a králova milost
chtěla, tehdy má králova milost dsky otevřieti a svú potřěbu zdieti, pojma najvyššie-
ho komorníka a najvyššieho sudieho a najvyššieho písařě desk zemských . . .

(l34) Také páni pravie, že jsú svoborlní páni' že mohú z svých nrílezóv sta-
lých a v zemské dsky zapsalých, mohú jicb přičiniti i ujieti iakožto syglgítní páni.
A také tak pravie, že nemaií psaných práv jmi*i' aby se nezpravovali lidé po jich
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náleziech. Než dnes iednomu poďé líčenie ieho přě k zisku naleznú jemu a o tuž při
jinému' ktož svú při a nerozomněie povie a ne tak řádně poďé řěči líčenie své, za
ztracenu iemu naleznú.

(154) Takto jest právo: Když kto koho požene a ten pohnaný bude u Praze
a král pošle k úřadu, že jsú ti pohnaai pro ieho službu ostali u něho, aby mohli stríti
ku právu a zastúpiti je jich služebníci. To jest nynie v nově úřad přijal. Tuto jest
konec Práv české země etc.

(L) 2 rozrunožitel též množitel, srov. qýklad v odd. Čes. listina (4), ř. l - 5 oěrúvét-
ností - 6 pamět co si po způsobu zemských úředníků zapamatoval, po případě zaznamenal
_8zsúřadusudiehonajayššieho ondřeibyljímpravděpodobněodr. |343 až asi dor. 1394-6
_ LL pomněli pamatovali _ L2 zámysl záměr' výmysl - 1 3 groš dobýaajíc naráŽka na úplatkrířství
- 14 na poslušenstuí na poslušnosti, pokud ide o poslušnost _ 15-16 7sú obmešhdni jsou za.
nedbáni _ L6 křik obecntl veřejný nářek_ L7 zld pamět špatná památka;' otbytí zbaviti se
_ 18 učiň stsú snažnost vynasnaŽ se - 19 xedú zachovávajl; obyčějně poďe zvyku

<2> 23 mladší nlžši úředníci _ 23-24 poruěníhuozl nechozlají nedbait na přímluvčí _ 24
nápaduoa děďckých nároků -26 nedlí seneodkládá se_27 oŘřeÉ pokřik, pom|uva; staauj
zastav' překaz _ 3l chytrcuom chyÚým; bezpráocuom těm, kteří jednají bez práva _ 32 osidlo
léčka - 34radět. i. královské t

(3> 38 ustazlmi o. stavÍ se tu proti pánům za právo krále jmenovati úředníky - 41
praadu činili kona|i spravedlnost - 42 sllolé dobrovolně se dohodnou _ 43 ďsky zemské
desky - 44 sbožie statkn které úředníci měli od krále - 45 od obce od země; Třie ... Onďe-
iovo stanovisko proti pánům _ 47 ělouěh obemý neš|echtiq umělý zna|ý

< 10> 56 očista . . . boží soudy, srov. v Řádu práva zem. a v Knize roŽmb. (zde na str. 7?9,
784 _ 59 obyčěj rušil praŽskou synodou t. L343i tři škody:, z účinka (z trestného činu)'
z přÍjmu (ze vzerl ciá věci protiprávně)' z kiuin1 (z příkazů) náhrady škody _ 60 poood
Žalobce; se zmatken s vázdností na formu soudního řízenl, srov. zdetéž na str. B08.

(11> ó3 hledi dbá _ 67-68 města...oyňati t.j. různými privilegii,takže měla své vlastní
právo (městské' lenní a pod.)

<12> ?2 ižddný žádr;rý - 73 do tktičěte do bezzemka, srov. odďl o Kn. rožmb. čl. 60 -
73-74 prdoa z4ldržěti neb zniknúti nabýti práva časově dlouhým vykonáváním (po př. bez
práv. důvodu) nebo právním nárokům uniknouti -76 slsobodstvie svoboda _77 dřěonie dřL.
vější _ 78-79 odbíjeji neb othtinie 1tdao odmítají právo _ 8o Dřězmie časy... srov. Řád
práva zem. zvl. čl. 46 a násl. _ 82 skutkem skutečně, ve $kutečnosti._ 83 tledl zachovával -
84 robotné nesvobodné, závislé -85 ruiklady činiec dé|ai(ce výdaje

(13) 88 podtiaenie znásilnění - 90 ntipad právní nárok - 92 tina proviněnÍ
<L4> 97 o tel doór na hradě pražském _ 99 starosta komornikozla představený komorní.

kův - 100 zdleži je' zak|ádá se - l01 s'dJ dostav se k soudu _ L02 řěčníka sobě dobuda opatřiv
si právního rádce, zástupcei saědčenie veřejné vyhlášení půhonu _ |03 jaloaý marný, bez-
výsledný - Lo4 opraoíš upravíš

(l5> 110 z ztisÍ.atných (dědin) z dědin daných zástavou _ L|I z oýboje z |oupeže _ lL2
kobylé pole ohrada pro chov kobyl - |t3 základ druh zástav5 poslúpenstaie posloup-
nost - l15 zdstazsa aěnnd zánlka věna _ 116-117 s stúpenírn přěd lidmi saatebními s po.
stoupením před svatebčany _ l17 ač jest|tže _ L20 komorník druh (někdy též komomič druh)
místokomorník _ I2L kornorničí komorníkn _ p3 suché dny tři dny před druhou nedělí
postní, před sv. Trojicí' po PoqÍšení sv. I(říže a po sv. Lucii; obvyklý soudní termín

<L9> L26 ohrazenie neb opozsědi výhrady neb odpory; o hlazsu o waždě srov. Řád pr.
zem. čl. 85 a násl. - L27 strýčmec ďtě otcova bratra - |28 po meči přieteli. přIbuznému po otci
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o příhlaaniem dluhu olc

<57> L53 totu Irya
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(80> 175 nepřěpu
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<92> |89 podlé sl

tých výmluo řádných
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(LO6) 20Lpánit
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velikonocích - 204 az

(LL2) 2tl Potaz
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(Lt8) 2L7 dskY
Václava IV. s pánn j
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takŽe zápisem do de
a na Moravě aspoň'



'emuaotužpři
řěči líčenie své, za

bude u Praze
něho, aby mohli státi
úřad přijal. Tuto iest

( 4 ) , ř . l -  5 a ě rúvě t -
po případě zaznamenal

1343 až asi do r. 1394-6
na úplatkářství

jsú obmeškdni jsou za-
otbyti zbaviti se

zvyku
na přímluvči - 24

pokřik, pomluva 1 statuj
bez práva _32 osidlo

imenovati uředníky - 4l
- 43 dsky zemské

odzemě; Třle'.. onďe-

roŽmb. (zde na str.779,
(z trestného činu),

škody- 6o póaod
též na str. 808.

takže měla své vlastní

o Kn. rožmb. čl. 60 _
vykonáváním (po př. bez

-77 dřězrnie dřL-
b časy,,. srov. Řád
83 lledl zachováva| _

proviněni
představený komorní-

sobě dobuda opatřiv
_|03 jalozlý mamý, bez-

z ýboje z |oupeže _ lI2
p oslúperutai e posloup-
lidmi sllatebními s po-

téžkomornič druh)
dny před druhou nedělí

soudní termín
o waždě srov. Řád pr.

_ L30 na ohlédanie na ohledání, na prohlídku _ |32 úp úpění, nářek _ L35 opoaěděti se ob|á-
siti sei opooěd ohlášení _ L40 sedú sednou si, zasednou

(2L) l43 jedno jer;; poayk dooésti dokázati' že zďvihLa pokřik _ L45 seznó se přizná se;
staré prátso ondřej zřejmě odkazuje na Řád čl. 84-86, staví se kriticky k němu a upozor-
ňuie, že zajebo doby už se soudí jinak

<27> L47 žaloba formulář Žalobní pevně stanovený se smyšlenými jménn místní jsou
volena s dávkou vtipu _ L48 na mierné cestě na pokojné cestě, nikoli ve rvačce a p. - L49
o příhlavniem dluhu o loupežné waždě - L5L pří-liť popíráJi

<57> 153 rotu a3lddoaje předříkávaje přísežnou formuli - L54 cknutim ceknutím - 155
o šhody bude.li . . . nařčen nařkne.li ho z utrpěné škody - L56 strach mě bojlm se, mám strach;
h stsědomie k svědectví _ l57 požiti použíti

<78> 162 Panský ntilez rozs:uďek panského soudu _ t63 by přěd se nešlo aby se neuskuteč-
nilo - 164 dopuštěn odpuštěn _ L65 Mikeš (z Potnštajna) příhodu si ondřej dobře nepama-
toval, protože by netwďl, Že mu císař přál' neboé Mikeš (Mikuláš), odbojný čes. šlechtic
proti Janu Lucemb., zahynul t. L339' kdý kralevic Karel dobyl hradu Potštejna - 166
oolence kurfiřtn volitele římského cisaře _ L68 zniknúti uniknouti _ L7o huol .. . na znamení
práv. řádu' kterou držel v ruce purkrabí jako předseda na zemském soudu _ L7I roty při-
rozené přLbtlzní rodem - |72 umieněná předsevzaté

(80> l75 nepřěpustiti nedovoliti
(88> 178 dtiti diel rozděliti statek, majetek_ 179 poslúpný... spravedlivý dÍl podle dě-

ďcké rodové posloupnosti nebo jinak nabyý _ t8o kromě seděniektomé vlastního domovní-
ho majetku - 181 o rozdiel jíti bý.ti rozděleno

(90) 184 na króle spadne ve prospěch krále propadne (v. zde na str. 795 čl. 64)
<92> l89 podlé svých dasĚ poďe toho, co měla v deskách zapsáno, vloŽeno -l90 řád.

ných aýmlut.l řádných dohod
<99> |93 léta ddti prohlásiti zletilým' ač ještě nedosáhl hranice zletilosti _ t94 kdzaním

příkazem _ Í95 k letóm... t. zv. přirozeným, ke zletilosti _ 198 přirozeni|.. poruěníci
z příbuzenstva nebo zřLzenl deskor1im zápisem

(106) 201 páninalezli nazemskémsoudě,ato 18.2' 14o2iaoltino Ďylobylovyhlášeno-
202 proti koruně ptoti českému státu - 2o3 o St:átosti o dnu Svátosti v pátek po 1. neděli po
velikonocích _204 anijie oiece hubil ani ji více nehubil

<||2> 2|| potaz ná|ez na soudě z 2' 4. L4|0 - 2l2 nařekl chlapsn:em nazval chlapem;
chlape označení pro nesvobodného, poddaného; on se z toho l'ryaedl on se ospraveďnil - 2l3
ofmistr hofmistr; podaolili se dohodli se

<LI8> 2L7 dsky... nález po r. L402' který prováď to, co bylo řečeno v narovnání
Václava IV. s pánn jak je uvedeno v otištěné zde listině Václava IV. (str. 801-803)

<l34> 22l stalý ktetý se stal .222 zapsalý zapsaný; přičiniti i ujieti přidati i ubrati _
223 psaných prda odpot proti psaným právům, který vedl také pány proti Majestas Carolina
(srov. tam v předmluvě)

<154> 228 projeho službu ostali zůstali k jeho službě

DESKY ZEMSKÉ A DvoRsKÉ
Záhy sejako vynikající právní zařizenivyvinuly v Čechách desky zemské a jeiich ob-

doba, desky dvorské, a na Moravě desky zemské. Byly to knihy pro zápisy práva nejen
soukromého, ale i veřejného a vůbec pro všechny zápisy soudni a na zemském sněmu;
podle nich se vyvinuly obdobné knihy i ve Slezsku. V Čechách pokročil již ve 14. století
ieiich .ďvoi tak daleko, že pro některá iednání byl zápis (,vklad..) do desk nutností'
takže zápisem do desk vznikaly pro zúčastněné strany práva i povinnosti. Touto nutností
a na Moravě aspoň výhodou zápisů deskových se staly české i moravské desky jeďnečnými pffbuznému po otci
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pramenem plo pozftíní iak poměrů právních' tak zvláště hospodářských, protože nám
zachycrrií veškerá hospodářská dění bez příkras, v holé skutečnosti'iak se opravdu stala.
Protože české desky shořely při velikém požáru pražského hradu r. 1541' můžeme si ze
zachovaných zbytku učinit sice obraz o iejich obsahu' nikoli však o iazyku vkladů, pro-
tože nám dochované vypisy z desk jsou leckdy značně pozdní'a pokud jsou české'zcela
nepochybně velrni často překládají latinské zápisy do češtiny. Proto nemůžeme říď, kdy
nastoupilo výhradní panství češtiny v českých deskách' ale víme, že na Moravě se tak
stalo teprve r. 1480. České zápisy v českkch desMch nebudou proto o mnoho starší.

Tato skutečnost však neznamená, že by čeština bývala vyloučena z desk vůbec. Pro.
niká do nich ponerráhlu. Zprvrr se mísí s latinou, protože písď neznď dosti dobře latin-
sky a pak stěží překládal někdy českou listinu, kdý ho strana požádala o vložeď jejího
obsahu do desk.

Jeden z neistarších zápisů v zemských deskách českých je již z r. 1384' tedy
jen o málo pozděii' než ie datována nejstarší dochovaná česká listina; ie v něm latina pro.
pletena už češtinou; zní takto:

l In villa Malovařích Hinko de Ervěnic decessit. Litera proclamacionis in
Velvar feria Vl"ante dominicam Judica emanavit. Fridrich z Ervěnic otpierá sbožie
v Malovařích,že je kúpil sobě a svému strýci. A tobo trhu mně je povolil král a
póičil ku pravému mansM. Ale ač jest tu mói strýc nebyl'však mně ie král amému
strýci společně ráčil přieti' iakoŽ játo chci dobřě ukázati' jako toho právo jest. A měl
sem to jisté sbožie v pravém držění a obranú, doňovad mój strýc žív byl a po jeho
smrti, viece než rok a den beze všie přiekazyabezevšehonařčenie i ot krále i také
ot každého člověka. A s tiem se chci práva držěti,zdah iá toho sboŽie bliží sem
nežli iiný; anebo což pravého iest.

Písď tu zachytil do deskového zápisu přímou mluvu vypovídaiícího. Míšení češtiny
můžeme sledovat v zápisech desk zemských půhonných iak českých' tak i moravských:

2 Paulus de Ziavra citat Benessium de Zdtetzi pro damnis quinque rnarca-
rum. Ibi domini barones iudicio presidentes invenerunt et Johannes de Nova
Domo dominorum potaz exporavit: že si vult actor ducere ius suum, debet cautio.
nare fideiussore habente herediates liberas, ex quo solus non habet hereditates
liberas et citat pro majori, aby stíl k svému právu, da.li jemu citatus z čeho vinu,
aby jeho také odbýval. Acnrm ut supra.

Tomuto způsobu odpovídá i příklad zápisu z dvorských desk půhonných
z 5. dubna l4O0:

3 &cbna de PostřižÍna conqueritur super Mathiam de Postřižína. Č-achna
z Postřižína ža|uie na Matěie z PostřiŽína, že se iie uváza| bezprávně i drži její
věnnú zástavnú dědinu v Postřižíně ve dvuor služebničí s děďnu' s lukami'
s rybďkem, s tú se vší volí, což k tomu příslušie. Na nieŽto děďně má deset
hřiven střiebra věnného, jež jest věnoval Matěj z Postřižína, někdy řečený muž
její' dvorským právem, kdý jest zaň, dávána a on ji sobě k ženě pojímal.
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protože nám
iak se opravdu stala.

t, t54l, můžeme si ze
g 'ryyt' vkladů, pro-

pokud jsou české, žceh

V půhonných knihách moravských' které na Moravě woří sice samostatnou
řadu, ale patří nerozlučně ke knihám zemského soudu spolu se zemskými deskami,
zápisy v českém jazyce zdomácněly již na samém začátku 15. století. Jsou to doslovné zá-
pisn jak je pohánějící podávali na soudě, a proto nám dosvědčují i způsob' jak se na
zemském soudě půhony lykonávaly (obě ukázky jsou z r. 140í):

4 Kateřina z Ratai, řečená Škodová, pohonie Jana Pušku z Kunina města,
seděním z otoslavic a zvlášče z Brodku, ze sta a pětimecítma hřiven grošóv a d"á.
vám iemu vinu tu' že mi &ží mé vlastnie věno tu v Brodku, ješto se ií po Čenku,
dřevniem muži dostalo, bez boha abezpráva a toho naň chci dovésti dskami a opo-
viedám škody.

ó Kunka z Krumpsína, Soklova žena z Litovle, pohoním Mčka z Švábenic,
i což kde má, ješto slušie k olomúcké popravě, z XXX hř. gr. dobrých peněz a tu
jemu vinu dávám, že jsem jemu dala schovati klejnoty zlaté, stříbrné, perlové,
šacwí i postel i jinú rozličnú věc a toho mi nechce vrátiti. Zná.b mi se, zná mi se
v pravdě. Pakli mi pří, ale chci od něho právo přiiíti a činím poruěníka Jana Húse
z Krumsína.

Konečně se poďvejme' iak pronikala čeština do knih slezského zemského
soudu. Požár r. I43L je clona, která stejně jako v Čechách zastirá nám všechny starší
zápisy. Než přece jen ve zbytcích soudních register již od r. 1413 se nám objevují české
termíny hned v prvním zápisu (mezi 15. až 18. březnem 1413):

6 Pueri Onschonis de Lhota citant dominum Nicolaum de Sczetyny de X
marcís minus lotone et opoviedají 11/,C marcas.

Teprve doba husitská přinesla i do desk více češtiny a od jejího počátku stále víc
proniká jazyk lidu do všech písemností bez rozdílu.

<L> 1'.2 In oilla. . . emanaait Ve vsi Malovarech zemřel Hynek z Ervěnic. List provolací
vyšel ve Velvarech v pátek před nedělí Judtca(25.3. L384) _2 otpierri popírá _ 3 rr} koupě -
4 pójčil propůjčil; ačíkdyž_5 přieti přáti - 6obranú v ochraně; doňoaaddoI<ld-7 přie-
kaza překážka; nařčenie obvinění

<2> L.5 Paulus... pro majori Pavel ze Žitavy pohoní Beneše zeZdéře (?) pro škody
za pět hřiven. Tu páni na soudě sedající nalezli a Jan z Nového Domu (z Jinď. Hradce)
potaz vynesl, Že iestliže chce žalobce vésti své právo, má zaručiti rukojemstvím, že má svo-
bodné děďctví (majetek). Nemá-li sám svobodné dědictví a poháni z většiny _ 5 citatus
pohnaný _ 6 odblltlal odporoval; Actum ut supra Sta|o se jako svrchu, t. j. L404

(3) L Čachna... Čachna z PostřiŽína Žaluie na Matěje z Postřižína _ 3 oěnnú ztistazsnú
dědinu dědjnu jako věno zř1zené zástavou; ae douor služebničí. jako služebnický dvůr .4 s tú
se zsši, ooli s veškerým příslušenstvím _ 6 daorským próaem podle práva králova

(4)Lzl(uninaměstazKunštátu_2pětimecítmadvacetipěti_4dřeaniemdřívěiším,
bývalém; doaésti dskami dokázati ze zemských desek_ 4-5 opoaieddm škody b|ásim se o ná-
hradu škody

<5> 2 k olomúcké poprazlě k olomouckému soudu; XXX hř. gr. 30 hřiven grošů - 4
šactaí i postel šatstvo i loŽní prádlo3 znd-li tni se přizná-|i se - 5 pří pop1r$ práao přijíti při-
jmouti; poručníka zmocněnce

(6> Děti onšovy ze Lhoty pohánějí pana Mikuláše ze Štítiny z 10 hřiven bez lotu (bez
l f ',) a odpoaiedají (|t1ás1 se o škodu) t, l, C (centum, t. j. sta) hřivny

l nemůžeme říci. kdv
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o mnoho starší.
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dosti dobře latin.
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je již z r. 1384, tedv
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nně je povolil král a
mně je král a mému

toho právo jest. A měl
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ak i moravských:
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ct Johannes de Nova
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pojímal.
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PoPRAvČÍ rNIrra pÁNÚ z s.oŽusERKA
Kromě písemných párvnických památek panovnických a městských dochovaly se

odjinud písemnosti jen zřídka. Pouze ještě hodnostáři duchovní a kláštery a pak wchnosti,
jeiichž moc stále stoupala, věnovaly větší péči svým písemnostep. Již v počátcích isme se
setkali s právní Knihou rožmberskou a z rodu Rožmberků' kteří byli již počátkem 15.
století opravdovými velmoži jihočeskými' zachovala se nám další právní památka, t. zv.
popraoči kniha. le nesporné, žetato kniha' do níž byly zapisovány výslechy ať na mučid-
lech nebo bez mučení, souvisí s popravčí, t. j' soudní pravomocí pánů z Rožmberka a
shoduje se aspoň v podstatné části i s dobou, kdy zemským poprávcem byl ustanoven
Jinďich z Rožmberka (1405). Popravčí kniha Rožmberská přesahuje ovšem místně kraj
BechÉský'pro kteý byl zmíněný Jindřich jmenován,ale lze si i při kusosti a nesystema-
tičnosti v zápisech dobře domys|it, že zájmy Rožmberků dosti značně přesahovaly hra-
nice Bechyňska. S hleďska právního nám tato kniha ie dokladem, jak již tehdy bylo za.
řízeno trestní soudnictví rožmberské a jak krutě se shledávaly důkazy o vině proti obvi-
něnému poddanému. Tím je popravčí kniha vlastně první knihou t. zv. černou neboli
smolnou. Je tím zajímavější, že v ní jako protivník Rožmberka vystupuje lan Žižka a
a že této knihy užilhojnou měrou Alois Jirásek v I. díle trilogie Mezi proudy.

(1) Divišovo z Hrádku a jeho tovařišóvpravenie léta čtrnádcetestéhoprvnie-
bo. Najprv že jest jej Sazema, R'uzín a Mrzavka vedli jsú jej do Žirovnice. Také
pravil jest, že Petr Zpěvavý' Kabát, Matěj Kadeíaý žák' Viďma' Zróstek, Sig.
mund Kadeřavy z Kladrub, že isú ti všickni byli při tom lúpeži s ním v Žirovnici.
Janek, řečený Kolo, a Václav z Rukštajna byli jsú vuodce Divišovi na pánóv z Ro-
zemberka az Stráže sbožie .. . Také mladý markrabie Prokop pŤikáza|jest Divi.
šovi, aby paÍaz Rozmberka hubil, kdež by mohl, a jeho lidi' panoše, kněží' měšéa.
ny i seďáky jímal' mučil i šacoval .. . Jan, črný a tlustý pacholek' jakož štětky
prodává na trziech, a Mikuláš, črný a suchý pacholek Kovárčrc' ti jsú z penéz
v Soběslavi hlásajíc' chtěli Divišovi Soběslavi zraditi a penieze isú od něho za to
vzeli.

(2) Pivcovo pravenie. Ten pravil, že krajčí přišel ve čwrtek ku panu Valkú.
novi a ten Hensl dob;ýval jim obroku a stravy. Pak krejčí pravil, že jest byl jich špe.
héř a měli sú stav u pana Valkúna a tu sú léhali a stravu měli sú u Hensle, u krčrnrá.
ře. Potom opět pravil, že Sýkora a Seďáček a lan Holý vzeli sú postav zelený a pás
střiebrnýa jinévěci. AraŽtzkuJanHolýpravil, žeŽiž|<a,Jindřichabratr Žta<av
vzeli sú herynky a že on a Troskovec odpověděli pánu a ze Ž1zt<a vzebral vozy a
pánu odpověděl. opět pravil, že mlynář a Mikeš, syn jeho, v Zibřidově mlyně těch
sú u sebe chovali a ďívali jim potřebu a že mezi nimi býval syn Zibřidóv. A také že
Matěj kupcómvzal z|até a ŽtŽ|<a zabil| páně člověka. A také že mlynář Zibřidóv sám
vzal jest koně panu Markvartovi z Pořešína. Také pravil, že léhali sú u pana Valkú-
na a on jim potřebu dával. Také pravil na Vieru z Milevska a na Matěje, ješto někda
byl u pana Markvarta z Pořešína a také Že sú u Tluka v Dvořišti bývoli a trávili . . .
Také pravil, že ZachaÍ burgrabie a Románek na Zviekově jim slíbrli' že by ie chtěli
na hrad vpustiti, kdyby jim bylo potřeba' i také Erasma s jeho tovařiši proti každé-
mu člověku.
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(3) Počína se tuto ztada. Mikuláš z Kamýku od Svinóv pravil. Naiprv pravil
na mukách, že Žlzka a Pražené poslali lana z Prahy, |ako ve Křstěnově domu seď
anebo byl, a šafaře z Perštajnce, a ti umlúvali s Mikulášem a s Dietlem kuchařem
páně na XXX kopách, aby Dietl hrad zapáth| a Mikuláš město Chrumplav a na to
jima Mikuláš a šafář dali tři kopy grošóv v Pokšochově domu v někaké zahtádce
u Hory a za ostatek jim slíbili čest a vieru'že jim bude dáno. A v té zahrádcetr
čtyiie scházeli se třikrát, umlúvajíc tu zradu. A to měli učiniti v ta dobn kdý by
Žizt.at< Krumplovu přitrhl. Item pravil, že s ním najprv mluvil šaf;ář z Perštajnce
a Jan na kamnách u Pokšicha v jistbě' a řkúce: Bychom mohli mietí někoho zrá-
mého, iešto by nám dopomohl dobýti Krumplova, Že by jemu bratřie za to chtěli
dosti učiniti. A on řekl: ',Jáé sem svědom dobře... I pověděl to Dietlovi a Dietl
k tomu přivolil. A potom jima ve čwrtek tři kopy na klín odčetli v zahrádce, jako
by chtěli pryč ieti. A již to byli v neděli večer také s Dietlem umluvili. A Dietl vzalty
tři kopy grošóv. Item také pravil, že s ním svedli šafář a Jan někakého pacholka'
jako u Karlíka byl, Přecha, aby jim byl na pomoc. A to se stalo v Telči ode páně
hospody ob ulici v konnici. Item pravil, že naivrec ty věci jednal šafář i uké Jan,
aby pána otrávili. I s ním o to mluvili i s Dietlem kuchařem na tom ostali,aby pána
z Rozmberka v cirrrádru otrávil. A to vše vza| na svú duši i na svú vieru, že iest to
všecko pravá pravda. Item pravil, žeby| ostalu Hory v dolech, jako Táboři od Hory
táhlr a králv Horu vpadl. A potom vy|ezL z dolóv i přivinul se k páně dvoru a tu
nalezl jich pět z Perštajnce. A těch pět jeli se panem Záviší do KoÍna k Praže-
nóm a potom tam třie ostali a dva se zase wátila. Šafář a Jan, umluvivše s Praženy
a potom s Mikulášem mluvili, aby ťy věci iectnal, jako swchu psáno jest.

(4) Dietl kuchař. Najprv vyznal na mukách, že Mikuláš kramáí jako čtwcen,
přišel k němu a řka: ,,Chcemy.li pána z Rosemberka otráviti, daďeť nám peněz
dosti... A potom zavolal ho ven k Petrovi šafáÍíz Perštajnce a k Domašínovi. I mlu-
vili s nimi o to několikrát v zahrádce i pod střechú v Pokšichově domu, aby vždy
pána otrávili. I nemohli tu toho prachu jedovatého mieti, protože se u Hory buřili
a kramáři nevykládali' a toho měl Mikuláš dobyti' že byl známmezi kramáři. A ten
prach měl Dietlovi dáti, aby v cinádr vsul, když by pánu štiku dal jiesti' že to sám
pán iie' aby jich viec neotrávil' jakož to jim šafář řekl. A potom se opět sešli v té
zahrádce ti čtyřie' Petr šafář, Domašín, Mikuláš a on sám. I ostali na tom' aby do.
buda Mikuláš toho prachu i dodal Dietlovi, ale potom aby to vždy skonali. A tu
šafář dal Dietlovi III kopy a z těch dal Mikulášovr X grošóv. Pakli by toho učiniti
nemohli, ale měl Dietl hrad Krumplov zapá|tti na pavlači tý komórky a měl se
dolóv spustiti po prostěradlech a do Prachatic utéci a penieze své měl tetě do Budě.

iovic donésti. A Mikuláš měl město zapáhtt. A to měli učiniti, kdý by Táboři
k Krumplovu táhli a znameníe dafi Dietlovi, když by nepřietelé mečem blýskali
a pokřik učinili' tehdy on hrad měl zapáliti.

(1) l Výpověď datována r' 1401; z Hreidku ne|ze b!|že včiti praoenie ýpověď_2 Ži-
roz;nice město a hrad u Počátek - 5 Rukštajn Rokštejn, zřícenina hradu na Moravě u Ji-
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blavy - 6 markrabie Prokop t. j. moravský markrabí Prokop, bratranec Václava IV. - 8 šoco.
oal oblral, olupoval

<2> ,'2TatoÝypověď je zt.L4o6-L3 dobýaal obtoha vymáhal, opatřoval krmivo _L4stao
úkry-t zlodějský' lupičský_ L5 postazl stůčka sukna, pak téŽ míra pro sukno (v Čechách aď
39 praŽských loktů) - L7 odpooěděli pdnu vytttásild mu nepřátelství - 19 potřebu živobytí -
2o pdně čloaěka poddaného pana z RoŽmberka - 23 Pořešín hrad a vesnice u Kaplice;
Daořiště městečko u Kaplic; trdllili živi|i se, stravovali se _ 24 burgrabie purkrabí

(3) 27 Tato výpověď je datována r. L423 _29 Perštajnec Perštejnec, ves u Kutné Hory (též
ř.52)i_29-30 kuchařempdnět. j. pana z RoŽmberka_30žradt. j.krumlovskýiChrumplao(34,36
Krumploo) Český Krumlov nad Vltavou _ 32,45 u Hory t. j. Kutné _ 37 sem szlědom dobře
dobře to znám, je mi to dobře známo - 42 o konnicd ve stáji _ 44 o cinádrz v rybích vnitř-
nostech, v rybích drůbkách' do nichž měl travič dáti jeď _ 46 přiainul se h pdn|ě dooru připo-
iil se k prínově družině

<4> 50 Tato výpověď je z t, I423i jako čtarcen který byl popravenrozčtvrcenlm - 55
neoykládali touž zbož| na krámy_ 59 skonali dokonali

MĚsTsKÉ pnÁvo

Na městské půdě vzniHy záhy velké právní sbírky. Pnávď knihy se sice opírají o za.
kládací privilegia městská, ale autoři knih pracovali samostatně. Tehdejší města však
měla převahu Němď s menšími koloniemi usedlíků románských' vlámských a židov.
slcých' a proto tyto pomůcky byly psány buďlatinsky' nebo němec$. Městslý patriciát
ovládl městskou správu a žárlivě ii střežil proti ostatnímu městskému obyvatelstvrr,
v němž zv!áště ve 14. století leckde už měl převúu živel český' marně zápasíci o místo
v městských ďadech. Zejména velká města, Praha, Brno, Litoměřice, olomouc' se brá.
nila a až do husitské doby také ubnánila českému ávlu. Stejně tak tomu bylo i v horních
městech, v Jihlavě' Kutné Hoře, a tak došlo k českým překladům těchto právních pamá-
tek až v 15. století.

Přesto však české obyr'"atelswo se musilo obracet na městské úřady a soud5 které' ať
chtěly nebo nechtěly' zapisovaly česká poďání domácího obyvatelswa v ieho řeči jlžve |4.
století. Není dochován český zápis z této doby na př. na Starém městě pražském, ale
v ulúzkách uvádíme české zápisy z Hradčan, z Nového města praŽského a z Brna.

Záp is  z  Hradčan:

(l) Léta božieho narozenie tisíce tři sta osmde$ítého osmého léta před
Svachem a Sdeňkem, něšto miesto purkrabie Těmy na súdě seděli' před ostojem
rychtářem, Maršem Kostku' Bláhú z Pohořelce, Seďáčkem z Pohořelce, Havlem
Skalrríkem,lanem od brány' Křtěnem zedníkem,konšely přísežnými města hrad.
čanského před hradem pražským tiemto písmem vyznávámy zievně, že přišed před
uás cný muž kněz Matras, faÁÍ z Mořinn mezi čtyři lavice v p|lý nhájý súd tu'
kdež každému má se plnrí pravda státi, poznal a vysvědčil, že je prodal duom svuoi
za osm kop grošuov rázu pražského cnému muži Šebkoví z Únoště, a ten duom
uplně mu hotoqými penězi zaplatil' kteryžto duom jest usazen na Pohořelci mezi
domem Jenkovym s iedné strany a mezi domem Svachovym s druhé strany' se
všemi věcemi hi se vším právem, což k tomu domu příslušie. A také že ten jisty
farář vymienil sobě tak' aby v tom domu mohl sobě konničku postaviti a na tei
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1 )

konnici komořici, aby když by přiiel nebo přišel farář dřéve řečený' aby tu mohl
pokojík svuoi mieti až do svého života a nic dále. A pak po ieho životě má všechno
spadnúti na Šebka dřéve řečeného, na jeho děti, na ženu jeho a na jeho budúcie.
A ten duom Šebek napřed řečený vkládá v knihy sobě, hi svým dětem hi svym bu.
dúcím.

(2) . . . tiemto vkladem vyznávámy zjevně,Žepřišed před nás cnýmuŽ Žídek,
řečený Vavřinec, wátný králové Janové, duom svuoi s vinnicí, něšto leží pod Hrad-
čany mezi domem Mixovým ševcovým s jedné strany a mezi kněze Hrnečkovym
s druhé strany' vkládá v tyto knihy městské Václavovi, šenkovi králevu, a Mixovi,
zákonníkovi zderazskému se vším právem, jakož jest jei sám držal podlé městského
práva, žeten. duom mají držeti a mocrri býti věčně i jich děti. A také mohú iej pro.
dati i učiniti z něho, což by chtěli, tak však' byli.li by kteří jiní dře'mí dědici' něšto
by se na to táhli, že jimpráva nechcem brríniti poďé městského obyčeje.

Zápis z Nového města pražského:

(3) Kupoval se na úřad. My Jan od Mostka, ty časy purgmister, Maršo od
Jámy' Mixo Dekanovic, Václav od Pieska, Jan Matras, Jiřík Loievník, Petr Kolo-
vrat i iiní konšelé Nového měsa pražského' vyzrrrávámyt všem, Že obeslavše obec
velikú Nového města pražského' podali smy na ně o ty nehody, kterychž se iest byl
dopustil Kosman, náš měščenín, a zvláště že iest se kupoval na konšelswo a drával
dvě tuně oleje' aby konšelem učiněn byl' a také Že jest hanil konšeln kteříž jsú té
chvíle na radě seděli, a zvlášče Jana od Mostku a řka, že by čtrnádste let konšelswie
zakúpil, aby na radě seděl. Tu obec veliká, potázavši se o ťy i o jiné nehodn m|gnili
sú jeho hrďa, cti i sbožie odsúditi. Tehdy řečený Jan od Mostku přimluvil se zaň
jako dobrý a svú vinu jemu v lepšie obrátil, nechtě by on toho horším požil a inhed
prosil nás konšelóv zaň a my konšelé obce všie. A tak ta iistá obce i s námi tuto smy
s ním milost u[inili' aby při hrdle i při sboží ostal, ale aby viec potom rady konšel.
ské i obecné prázden byl a žádnému zrady, konšelu ani obecnému, toho horším
slovem ani skutkem zpomínal. Pakli by kdy toho nedržď, má jemu všecko novo
býť. Actum sabato die proximo ante conductum paschae anno Domini millesimo
quadringentesimo secundo etc.

Zápis z Brnaz

(4) My purgmeister, konšelé a měščené brněnskn rada i všecka obec, všecky
společně vyznávámy tímto listem všem, ktoŽ jej uzřie anebo čtúc uslyší' že smy
ďužni spraveďivého ďuhu urozenému panu lanovi, řečenému Puška z Kuuina
města a ieho erbóm a tomu' ktož by tento list měl s jeho dobrú volí, tři sta z hřiven
grošóv a pět a dvaceti z hřiven grošóv pražského rázua moravského čísla a zaplatiti
zakažd'ú hřivnu čtyři a šedesát grošóv počítaje' kteréŽto peďze svrchu psané my
měščené napřed menovaní i z obce všichni společně a nerozdielně slibujem svú
dobrú víru a čistú beze lsti splniti a zaplatiti ďáti a položitinahraděnaotaslavicích
těch ménem na svaqf,Václav, iakoŽ po dríní tohoto lista najprve příde. Pakli bychom
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tobo neučinili, jakož iest swchu psáno, jehož to buoh nedai' tehda ďáváme plnú
moc swchupsanému panu lanovi i jeho erbóm i tomu, ktož by tento list měl s jeho
dobrú volí, aby niám brali, nás jímali' stavovali, v židech i v křesťanech vzali na
naši ''a všech spolek škodu a my proti tomu nemámy ničs řéci ani činiti ani radú,
ni skutkem, ani mocí ani s žádnú pomocí tak ďúho, doniž bychom těch peněz
swchu psaných jistiny s škodami i s náklad5 kterak kolivěk skrze to vzatými, což
by dobrym svědomím ukázáno bylo bez přísah a bez věrování' uplně nezaplatili.
A toho na svědomie k tomuto listu naši pečet městskú s naším dobrým syidgmím
přivěšujemy.lenž drín jest u Brně léta po boŽiem narozenie tisícčtyřisatřetieho
léta, tu středu první před letnicemi.

Z vk.ánek je patrno' že pražské Nové i Hradčanské město vkládalo už od 14. století
česlqy nejen proto, že právní pořízeď činili Češi, ale že i písďi byli české národnosti.
Naproti tomu v Brně zapsali do městské knihy pro uiištění českou listinu, ale i tak je po.
zoruhodné' že brněnští občané maií ohled na českého věřitele' nevolí latinu za iazyk
listiny' ale jeho jazyk' češtinu.

Jsou-li toto však dosud jen pďátky pronihiní češtiny do městských knih, srovnání
s příštírn vývoiem ukáže, iak vellcý obrat i zde nastal za doby husitské.

(1') 2 něšto ježto, kteříŽto - 4 od brány t. j. pohořelecké, kdysi na Strahově v Praze _ ó
o pW zafuijný sld v plně obsazený soud soudci zabájelý (iuďcium banitum) _ 7 praada
spravedlnost _8 z Únoště z Unhoště _ L| hi (ďal.) i _ |2zlgmienil soĎávymínil si (služeb-
nost.); konnička malá stáj - 13 kornořice komůrka _ 15 spadnúti připadnouti

<2> 18 ... tiemto vynecbán začátek' v němž se uváď zápis touž formulí jako č. 1 s týmž
datem, 9. června 1388 - 19 hróloaé Jana:á Johannn první manželky Václava Iv. _ 21 šankovi
číšníkovi _22 zd,honníkooi zderazskéma židovskému učiteli na Zdenzi na Novém městě
pražském _ 23 mocai býti mfi vc vlastnicwÍ

<3> 26 kupaal se podplácel, podplácením se chtěl dostat do tady od Mostha patrně
zlátožl nynějšl ulice,,na Můstkď. _27 od Jbny v mÍstě nynějšÍ stejnojmenné ulice na
Novém městě pražskémi od Pr.es&a místo, kde je nyní kostel P. M. Sněžné na tugmannově
nám. na Novém m. praž. _ 28-29 obec uelihú valné shromážděnl - 29 o ty nehody o ty viny
_ 33 potdzaoši se poraďvši se - 35 soúoinu jeho vlastní vinu; horšbn požil užt| horšího _ 39-
40nooo Óýrjobnovenobýti _ 40-41 Actuttt... dánovsobotu,dninejbližšímpředprůvodem
velikonoc (l. neděle po velikonocích' l. IV.) léta Páně 1,102

<4> 44-45 Kuninonásro Kunštát - 45 erbóm děďcům' potomkům _ lL6 maraashého čísla
poďe po&u obvyklého na Moravě' t.1.64 grošů za kopu _ 49 na Otaslagicích IJorol ota-
slavice, ves u Prostěiova - 50 na soatý Vdclao sv. Václav byt obvyklý platebnl termÍn na
Moravě _ 53 nám brali... srov. zde v oddílu o čes. listině ukázku č. 3 pro vysvětleď těchto
termínů (str. 801); staaaali zadtžovali - 55 ilot|iž dokud - 56 ndklad! výdaie _ 57 bez
oěroadnt bez zapřÍsahání _ 59 ddn.. . t. i. 30. v. 1403

Poznámky ediční

Počátky právnické češtiny
(1) Vydal zvl. G. Friedrich' cDB I' 256, č.290 aZ.Ktisten, Privilegium Němců praž-

ských, ČČH 28, !922' I6L.
2 na dwore] nadwore Fríedrich,nadvloruie thp MusV C g (teprve až z I5. století)
(2) Vyd. G. Friedrich' CDB I' 289' č.3L7.
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(3) Vyd. G. Fri
řické (1901); o jazyc

3 .S/ooo 'rdusn
inhoustetn

(4, 5) Vyd. zvl. I
223,224, č:.234 a 33
Statutům Konrádový

(5) 4 pomocné.

Kniha rožmbersk

Dochována v m
iejicM popis (mimo I
číná čl. 7) ďíve při t
_ AZČ), sign' A 17 :
ně v ČČM 9, 1835,
Cod. iur. Boh. II,2 (
hojných poznámek'n
text deskový a chybč
Ukázky s číslováním
Prahy 1864 (AMP)'
(U, _ obojí universit

Jotace zachovánl
hých slabikách všud.

(3> 10 pražská]
(16> 19 komon

pohnatr] seznati Ut;
<25> 40 s svú Že
<47> 5L v hradi
<75> 70 Prwl P
(158) 82 posěčt
(161) 83 nemói
(l83) 89 z děv<

Řád práva zemsk(

Č,eský text ie za
iako isou Majestas (
Fr. Palacký AČ II,
města Prahy (AMP)
četné omyly. Řád prr
vání článků se čÍslujl
Boh. II, 2, str. t99-2

Jotace zachován

<26> 48 uŽívati]
(48> 90 zěvnýn
(53) Ll6 v téŽl
(67) 140 primy



túda ďíváme plnú
tento list měl s ieho
křeséanech vza|i na
ianičiniti ani radu,
bychom těch peněz

to vzaými, což
uplně nezaplatili.

dobrym svědomím
&yři sa třetieho

už od 14. století
česke národnosti.

ale i tak je po-
latinu za jazyk

knih, srovnání

Snahově vPruze_6
banitum) - 7 praztda

vymÍnil si (služeb-

j akoč.1s týmž
Iv. - 21 šenkozli

na Novém městě

oil Mostka patrně
steinojmenné ulice na

na Jugmannově
o tynehody otyviny

užil horšího _ 39-
před průvodem

- 4ó moraashého čísla
Horní Ota.

platebď termín na
3 pro vysvětlenl těchto

výdaje - 57 bez

Němců praž.

(3) Vyd. G. Friedrich, cDB I' 59 a 60' č.55 atýž O zakládací listině kapituly litomě-
řické (1901); o jazyce srov. B. Havránek'Vývoj spisovného jazyka českého (1936)' str. 2l.

3 Slozso ,,dusnicoma.. psdno s nadepsanou koncoakou ma touž tukou a týmž
inkoustem

(4, 5) Vyd. zvl. Herm. Jireček' Cod. jur. Boh. I (1867), 55'56'64 a G. Friedrich' CDB II'
223,224' č. 234 a 33I' č.325. Rozsáhlou literaturu nově uvádí V. Vaněček' Glosy k t. zv.
Statutům Konrádoqým (Sbor. věd právních 4L, L94L).

(5) 4 pomocné Jireček, Čáda1 pomocne rkp, památné Ryš

Kniha rožmberská

Dochována v mnoha rukopisech vesměs pozděiších (od druhé poloviny 14. století)'
jejicbž popis (mimo nověji nalezené) u Palackého AČ I, 448.449. Nejstarší rkp neúplný (za.
číná čl. 7) dříve při deskách zemských je v Úsď. stát. archivu II. (ď. Archivu země české
_ AZČ), sign. A L7 z drubé pol. 14. stol. _ Knihu roŽmb. vydal Fr. Palacký neiprve částeč-
ně v ČČM 9, 1835, 4L3-432 pak celou v AČ I, 45L-484. Jeho textu porržil Herm. Jireček
Cod. jur. Boh. II, 2 (1870),70-98 a Vinc. Branď v samostatném vydání (1872) s doprovodem
hojných poznámek, ne vždy spolehliqich. J. Gebauer LF 7' 1880' 263-292 vydalpaleograficky
text deskod a chybějící části doplnil z rkpu archilrr města Prahy č. 1864 (z poč. 15. stol.).
Ukázky s číslováním článků poďe Palackého srovnány s rkpem pražským v archivu města
Prahy 1864 (AMP), deskovým (AZČ) a s dvěma rkpy NUK xvII F 49 (U) aXYÍI Cp2
(U' _ oboiÍ universitní až z konce 15. stol.).

Jotace zachována a upravována v krátkých slabikách po všech sykavkách a po d v ďou.
hých slabikách všude.

(3) 10 pražská] pražské U1
(16> 19 komorníkem hrazským] komoriÍkem pražským totiž hrazským U,, U" _ 20

pohnati] seznati U.; trhem] tirhem AZČ a dtile ošude důsledně
<25> 40 s svú Ženú] sv6 ženu AZČ _ 41 na vysvědčení] na svědčenie U,
<47> 5| v hradě AZČf ostatní.. v Prazě
<75>70pl"r.ýlpy*w AZČ
<158> 82 posěčenie] porubáníe U,, U,
<161> 83 nemóŽ] muoŽ U'
(183) 89 z děvojswa] z panenswa U'

Řád práva zemského

Český text ie zachován v mnoha rukopisech, obvykle s ostatními právními památkami,
jako jsou Majestas Carolina, Práva ondřeje z Dubé atd. Výčet rkpů dosud nejlépe podal
Fr. Palacký AČ II, 76-77, z rkpů nejbližší původnímu znění ie rkp čÍs. 1864 v archivu
města Prahy (ÁMP)' ale protoŽe patrně jeho písař leckdy nečetl správně přeďohu, i ten má
četné omyly. Řád práva zemského vydal Palacký na uv. místě stt.77-L35 a poďe jeho čÍslo-
vánt článků se čísluií i články v tomto qýboru. Další vydání je od Herm. Jirečka, Cod. iur.
Boh. II' 2' stt. L99.255. Naše vydáď je pořÍzeno podle rkpu lMP.

Jotace zachována a upravována všude kromě po7 v krátkých slabikách.

<26> 48 užívati] wzwati AMP
(48> 90 zěvným] zewnym ÁMP
<53> LL6 v též] w nadepstino AMP _ 118 rozejžené] rczyeyzene AMP
(67> L40 primyl ptymny AMP

až z 15. stoleti)

ťrz, 819



Řád korunovační

České znění korunovačnÍho řádu dochovalo se v několika rukopisech, které popsal J.
Emler, Spisové císaře Karla IV., Památky IV, Praha 1878, str. xlv-xv. Nejstarší je ve
vídeňské Národní knihovně č. 6L9 z t. L396 (zkratka trzl a podobně i další rkpy). Kromě
sta{Ích přetisků od Ambrože z Ottersdorfu (1555) a F. J. Tomsy (1791) vydal jej K. J. Erben
ve Výboru z lit. I' 575n. a kriticky s aparátem J. Emler v uv. spise stť. 71.108. - Latinský
text nejnověji vydal J. Cibulka, Český řád korunovační a jeho původ (otisk z Čas. katol.
duchovenstva' roč. 100 v l(nih. téhož čas., nová ř., čís. 1, 1934,76n, s kritick1ýn aparátem).
Novočeský překlad pořídil K. Doskočil, Korunovační řád českých králů, Praha 1941
(s doslovem J. Cibulkv). Vydání v tomto v.ýboru jest otištěno poďe edice Emlerovy (Ez).

Jotace dochována a opravována všude kromě po 7 v kráthých slabikách. Ojediněle se
vyskytující dialekt. c místo l opraveno na t (miloscí > milostí, miescě > miestě, jesc ž jest,
česc > čest).

(1> 14 s šíie] šíje Em;visilď) visující VI - 22 antifonu] responsoř Mus. 1r C 2
<2> 23 wátí sě] vrátie sě Em _ 24 klekne Em) chybí' a rkpech
<?> 63 ji] jie Em - 67 účastníkem. . . nebuď nevěďom rkpy) účastďkem býti . . . dopl. Em

Maies tas  Caro l ina

Český překlad a oba qitahy (summy) dochovány v mnoha rkpech (ve třech recensích).
Nejstarší v třeboňském archivu č. 18 (Třeb). Ostatď rkpy uvádí Fr. Palacký AČ Iu, 67.
Z rukopisů nověji nalezených srov. Fr. Čáda, Právnické rukopisy starobrněnské (Časopis
společnosti přátel starožitností 60, L952' 220). U Palackého také MC otištěna na str. 68-
176) v přepise podle tkpl Třeb s opravami, ev. varianty z jiných rkpů, zvl. musejních IV B
l8 (B)'v C9 (c) a II D 3 (D) a s paralelním textem latinským. Delší summu vydal téŽ
Jfueček, Cod. jur. Boh. II,2, 109-188.

Zďevzat za zál<|ad rkp Třeb' doplňovaný vydáním Palackého (Pal), Y poznámkách
uvedeny opravy Pal a opravy tkpa Třeb, které Pal neuvedl, a nejdůleŽitějšÍ varianty,
které mají věcný qýznam. - Jotace v krátkých slabikách odstraněna všude, stav ostatních
změn ponechán poďe rkpu; ojeďnělé nepřehlasované l opraveno na í (na př. majú > mají).

(I) 4 nepožívaje Třeb) z|e už1vaje Pal
(II) 8 nad sboŽím panovánie Pal)anad božiem panovánie Třeb
(IV) 17 království našemu českému, kteréŽ nápadem Třebf kdyŽ krrílovstvie naše

české nápadem Pal _ L8-2obtáti počala, kterak bychom nedostatky rozličné' jež lidského poko-
lenie nestálé položenie ploď, rozmáhajície se Palf bráti počala a pro nedostatky rozličné,
jimiž lidského pokolenie nestálé založenie tehdy rozmáhaj(cie sě Třeb

(IX) 25 vtéto věci sluŽebníka Třeó] svého. .. PaI _ 26 ješto Pal] kteýž Třeb _ 26-28vne-
jistém súdu... přijímati musili Pal] přiehody mievali v jistém a bezpečném svém súdu, Že ste
mnohým násilníkóm jhu ukrutného hrdla podsazovali a o svády rozsúzenie... ste musili
přijímati Třeb _ 29-30 dokonali sme . . . vzdáva j|ce Pal] tyto všecky věci sme dokonali, účinku
našeho počátek jeho milosti čistým náboženstvím vzďávajice Třeb - 3|-32 od obecné viery. . .
kázali sme Pal] počátek kázali sme učiniti poctívě od obecné viery křeséanské Třeb

( 1) 33 kterúŽ Třeb)kteréž Pal * 34 pála našeho Třeb] pána Pal _ 37-40 chceme, aby veš.
keren lid... nám za bratří počítajice Pal] veškeren lid mieti chcem avyznávai, že jsú věrní
poddaď nám v křeséanském duchovenstd nám jsúc za bratří počteni Třeb _40 prosíme Třaó]
proslce Pal_4|-42mezínevzdálených...nebyla zmazánaPal]mezldalecínejsúc, jichviery
čistota a neposkvrně(nost) manŽelstvie pod časem nebylo zmazáno Třeb _ 43 obecné viery
svatému učení odpórce Třeb) jenŽ obecné viery svatému učenl odpierají Pal - 44 ve z|é
pověsti jsice Třebf zlopověstní jsúce, aé věďe Pal
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(6) 71 oďučovánr
Neuberg ?) B,C -76 A
LichtenbuÍk' Bezdězte
kov Pal] Olach, Frust,
Burglení i Hrádek, Kl
dek Pall Burgleins ali
Pal' Třeb\ leč by císař:

(10) 91 se,prvén
měštěné Třeb' nebo po

(19) 103 řečeném
(20) 112-113 Net

Tř eb) aby. . . zÍíezeli rt
<3L> L25 pójčeno
(38) 156 zaktá|7
<39> 165 druhem

k t\.ým Třeb - L69 zba

<50> 172 cizlmlz
nesprtitně četl jako ex te

(64) 180 dokomo
(L27) Pisařský ex1

Česká  l i s t i na

(1) originál perg.
ČČm ot, |887'517-51
Již Seďáček poukázal r
cích). V přetisku ie zac
necháváme přesně tak,

4 ve Psářích] wep
Mathyegowu - 14 Eva

(2) Listina naleze
uloŽenavNUKxvII
části doplněny iednak
lářů. Hanuš skoro přec
poškozena iednotlivá p
dn[e]ss; nynl ien: d[ne

1 Tóma] Thoma
kou na,,Ščítnego.. - i
což neodpovídd formul,
brátt] doplňuje Han, ai
ukázala] podle Jormulti
vši) doplnil Han - 17 t
formulářooé: vycházel

(3) originál perr
kově sbírce). Vyd. Vit
proplacení prostřiženÍ

11 rukoimiel ruk
(4) originál peq

lými pečetěmi v Ústř
přepís velmi dobr.ý z
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ise str. 7l-108. - Latinský
původ (otisk z Čas. katol'
76o, s kritickým aparátem).
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ndle eďce Emlerovy (.Ezl).

fch slabikách. Ojediněle se
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ičastnÍkem býti... dopl. Em
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ké MC otištěna na str. 68.
rrkpů, zvl. musejďch IV B
n. Delší summu vydal téŽ

:ého (Pal). V poznámkách
., a nejduležitější varianty'
něna všude, stav ostatďch
naí(na př. majú > mají).

"řeb
eb) kďyž královstvie naše
rozličné' jež lidského poko-
a pro nedostatky rozličné,
Třeb
J] kterýŽ Třeb _26-28vne-
zpečném svém súdu, Že ste
y rozsúzenie. . . ste musili
'věci sme dokonali účinku
_ 3|-32 oďobecné viery...
ykřeséanské 7řeó
] -37.40 chceme, aby veš.
m a vyznávati, že jsú věrní
'nt Třeb - 40 prosíme Třeó]
:á dalecí nejsúc, jich viery
o Třeb_ 43 obecné viery
odpierajl Pal _ 44 ve z|é

(6) 7l odlučovála Pall oďučováni Třeb - 72 Nové Město Třeb, Palf Noý Vrch (r. j.
Neuberg ?) B' c - 76 Albrechtec Třeb, Pall Albrechtice B, D -79-80Kladsko, Frustemberg,
Lichtenburk' Bezděz'te, Kúnikštejn' Loket, Přimda' Pretenštejn, Hrádek' Karlštejn, Zvie-
kov Pal] olach' Frustemberg' Bezděze, Kúnigštejn' Glepergen i Hazmburk' Pretenštejn,
Burglení i Hrádek, Karlštejn, Klimberg i Přimda Třeb - 80 Loket Pal] Žebták D; IJrá-
dek Pol] Burgleins alias D, B - 81 Flos Pal' Třeó] Flos neb Květ B _ 82 leč by říší....
Pal' Třebl leč by ďsař říšský od české koruny vyplatil D

(10) 91 se, prvé než PaIj najprvé Třeb; nebo potom měštěné] nebo potom, neb najprvé
měštěné Třeb, nebo potom, když poprvé k nim přijdú' měštěné Pcl

(19) 103 řečeném PalfřečemTřeb
<2o> lI2-L13 Nebuďte jednráni ani usazováni, by dva z těch ďí měla bratry sobě býti

Třebl aby .. . zř1ezeni nebyli tak, by dva z těch tří měla bratry sobě býti Pal
<3L> l25 pójčeno Třeb)poručeno Pal
(38) 156 zaktá| Třeb)káza| Pal - I58 korunú Třebf nemá Pal
(39) 165 druhem] pokolením Třeb, Pql; myhrjt překlad lat, generc_ 168 kterým Pal]

k tvým Třeb _ L69 zbaven Třeb)baven Pal _ L70 dopúštieme PaJ] dopuštěnie Třeó
<5o> I72 cizlmf z zeml Třeb; mylný překlad /aÍ. exterris, cizím,cizincům,což překladatel

nespróoně četl jako ex terris,,ae zemi,, (Pal)
(64) 180 do komory kráůovy Třebl do komory Pal
(L27) Pisařský explicit ihelšl summy podle oyd. Jirečkotsa

Česká l i s t ina

(1) originlál perg. se 4 pečetěmi byl ve stát. archivu ve Vratislavi' vyd. Aug. Sedláček,
ČČlt ot, 1887, 517-518, kde je také soupis nejstarších čes\ich dochovaných listin a listu.
Již Seďáček poukázal na ďalektické (,,petácké..) zněď' kte4ým ptsař píše (e místo ěpo retni-
cích). V přetisku je zachováváme (vezte, meščenín atd.) a rovněž jotaci v tomto přlpadě po.
necháváme přesně tak' iak je v listině. Vydano poďe nové fotografie (v Hist. ústavu Čseg.

4 ve Psrířích] wepsarczich - l0 uvázati] wÚazaty - 11 pečet] peczeth - 12 Matěiovu]
Mathyegowu - 14 Evanjelistyl Ewuangelysti

(2) Listina nalezena ve vazbě latinského rkpu NUK xlv H 23 ve dvou částech. Nyní
uloŽena v NUK xvII I I7 lII. Vyd. J. J. Hanuš ČČm as, LB6L,349 paleograficky. Chyběiíc{
části doplněny jednak poďe Hanuše (Han)' jednak opraveny poďe nyní známých formu.
lářů. Hanuš skoro před sto lety mohl čísti ještě více neŽ nyní (snad i nějak vyvoláno, ale tÍm
poškozena jednotlivá písmena) na př.: Han: drzfy)tfelem a]; nyní jen: d[rzy]t[elem a], Han:
dn[e]ss; nyní jen: d[ne]ss atp.

l Tóma] Thoma zlšud'e o orig. a pod. Dorotha, deseth; z Ščítného] oprats, už starou ru-
kou na ,,Ščítnego.. _ 2 manŽe|ce) doplnžno podle oboyklého formuláře, Han doplnil vdané,
což neodpovi,dti fortnuláři' ale není oyloučeno, že bylo i čteni jiné nebo oůbec slooo chybělo _ 4
bútt] doplňuje Han, ale není z;e formulářich obayklé _ 5 Tropouš] Tropauss, stejně i dcÍle - L0
ukázala] podleformulóře, Han jen:káza|a_ 12 Kosovy] Kossowy; Herbor] doplnil Han _15
všij doplnil Han - |7 miesto] podle formuláře, Han: bez _ 2l z |eženie) písař aynechal patrně
f ormul dř oo é : vycházeli

(3) originál perg. s 8 pečetěmi, z ttichž 2 chybí, ve Stát. archil'u v Brně (dříve v Boč-
kově sbfuce). Vyd. Vinc. Brandl cDM XI' 462n'é.545 (nespolehlivě). Listina na znamení
proplacenlprostřiŽena na způsob V.

11 rukojmie] rukojme _ L3 z násl z naas - 23 vzešly) vssesly
(4) originál perg. velmi poškozený a místy nesnadno čitelný s dvěma dobře zachova-

lými pečetěmi v Ústředním stát. archivu) 4. odd. v Ptaze sign. inv. č. 361 rep. 176. Staý
přepis velmi dobrý z r. L547 v I. perg. knize privilegií, fol. 1a.2b, odkud opravena a doplně-
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na chybějící místa. Vyd. Fr. Palacký AČ I, 56-58, č. 5. v orig. značné pÍsařské úchylky
(zúditi mlsto súditi' oas mlsto bez atp.)

4 i| všude psdno ye - 28 netázáno] netazeeno _29 od stara dávna] stara dávna oprcrueno
podleř.18 aj._ 83 našeho] nassie

Jotace zachována a doplňována ve všech listinách jen v ďouhých ďabikách; pouze
v nejstarší listině z t; t370 zachována poďe originálu' protože zachováno i nářeční e po
retnidch,

Práva zem ská česká ondřeje z Dubé

Jsou dochována ve velkém počtu rkpů. Popis, flliaci a vydání viz Fr. Čáda, Ondřeje
z Dubé Práva zemská česká' Praha 1930. Rkp nejbliŽší původnímu textu ie v městském
archivu v Praze č. 1864 (AMP)' mladší v knihovně Nár. Musea II D 3 (M). Znovu byly na.
lezeny rkpy: Lobkovický (u Čády č. 37) nyní NUK xvII F 49, Colloredo - Mansfeldský
(u Čady č. 38) nyní Strahov DG III 12 a UK v Brně A 26 (sborník Záblatského, viz Fr.
Čáda, Časopis společnosti přátel starožitností 6Q |952,220).

Poďe uvedeného vydání Čádova jsou citovány články v tomto dboru; srov. tamtéž
podrobnější poznámky a ostatní textové varianty. _ Jotace zachována a upravována v dlou-
hých slabikách všude, v krátkých slabikách po ž' š' č' ř.

(1) Přípis v mnoha rkpech chybí' jinde se vyskytuje samostatně a často následuje aŽ
za ěL. 2. Srov. téŽ F. M. Bartoš, LF 65' Lg38' L93-2o0 a poznámky Čádovy, Čas. Všehrd 22,
1941, 189.

<!2> 73 do tkáčěte NUK IV A 25 a NUK xvII F 49 sroo. Čada1ao papeŽe AMP, M;
vydtŽětpodle Č,iay Gtr.83)] wydrzieti AMP,vydřiea Geb - 74ižádn.óČada1zaant erun

<78> |73 obyčěinú] obyčeni AMP
(99> 196 k škodě býti AMP\ k škodě iíti ll{

Desky zemské a dvorské

(1) Vyd. G. Friedrich AČ 31, sÚ. 371, č. 53.
7 bezelbyeze
(2)Vvd. los. Emler, Pozůstatky desk zemských I (1870)' str. 104, č. 6.
(3) Vyd. G. Friedrich, Desky dvorské vII (1929)' (1. kn. půhon.) str. 36' č. 93.
(4 5) Vyd. Vinc. Branď' Libri citationum I (1872)' stf. 130' č:. t2I a stf. 132J č. 130.
(6) Vyd. J. Kapras, Pozůstatky knih zemského práva knížetství opavského I (1906)'

str. 3' č. 1.

Jotace v č. 1 zachovávána a upravována v ďouhých slabikácb' v krátkých pouze po ž, í,
ó ř. V ostatďch ukázkách jen v ďouhých slabikách.

Popravčí kniha pánt&z Rožmberka

Vydal Fr. Mareš, Popravčí kniha pánův z RoŽmberka (Abbandlungen der kgl. bÓhm.
Gesell. d. !íiss. Cl. f. Philosophie VI. Folge, 9. Bd., r. 1878) podle rukopisu třeboňského
archivu XXXII. Jako právní pramen ji zhodnotil R. Rauscher, O poprav. knize pp. z Rožmb.
(1934' Práce ze sem. čes. práv. dějin' č. 20). o tom' iak ií v díle Mezi proudy užil Alois Jirá-
sek, srov. B. Hawánek, O dobovém zabarvení u Jiráska (Sborník Alois Jirásek, k jeho 70.
narozeninám I92L)' zv|. str. 357. Otištěno podle fotografického snímku Hist. ústavu v Praze.
- Jotace zachována a dopliiována jen v dlouhých slabikách.

(1) Mareš str' 15; rkp fol. 13a.
4 s ním] s fnym rÉ2
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(2) Mareš str. 20
22 někda] nykda

(3) Mareš su.3(
33 schá"eli se] Íc

keho rě2

(4) Mareš str. 38
53 v zabrádce] w

Městské právo

(1) Z soud. knih
kovský' Soupis 121,č.
XIII; v přepise vydal
V zápisu jsou někter.
a v otisku opravené 1

7 plná] pulna; pt

(2) Orig.' repror
rozlišuie nepřesně a I

(3) Z knihy nálr
2075 (Ial Čelakovský
XViSf. V. TomekA

29 podďi] pod d

(4) Z rkpu arch
ě.26L; ukázka poďe r

43 ier) jie-45 L
otaslavi - 55 peněz] 1

}otace dochován
nářečnícmísto/oprr
dobrú volí, zpraveďl
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úchylky

opraoeno

pouze
inářečď e po

Člda, ondreje
jc v městském
Znovu byly na-
.Mansfeldský

viz Fr.

$rov. tamtéŽ
v ďou-

oáslcduje až
Všebrd 22,

AMP,M;
,ÁdnnAMP

č.93.
|32' ě.|30.

I (1906),

po ž' š'

kgl. bóhn.
ťeboňského

zRožmb.
Alois }řá-
k ieho 70.

(2) Mareš stÍ. 20; rkp fol. 21b.
22 někda] nykda rĚ2
(3) Mareš sr.36-37; rkp fol. 35a.
33 scházeli se] fchazeli rkp - 34 k Krumplovu] k krumplow ňp _ 4o někakého] nika-

keho rĚ2

(4) Mareš sÚ. 38; rkp fol.36a.
53 v zahrádce] wzadhradee thp

Městské právo

<l> Z soud. knihy města Hradčan od r. 1350 v archivu města Prahy č.2252 (Jar. Čela-
kovslý' Soupis 121, č. 118), fol. 100b. Reprodukoval V. VojtÍšek, Vývoi měst. knih. seš. I, tab.
XIII; v přepise vydal Fr. Oberpfalcer v Naší řeči 2L, Lgzz,82; i'ká"k" poďe reprodukce.
V zápisu jsou některé ievy nářečď: ďikrát ži místo r, které zachováváme, a ojerlinělé
a v otisku opravené pulrui Qiná).

7 prná] pulna; pravda] prauda
(2) orlc.' reprodukce a vydán{ tamtéž; v uv. &eď ř. 2L Mixouí ztihonníhoui, ale pÍsař

rozlišuje nepřesně z a o.
(3) Z-kďby nálezů a s-tatutů Nového m. praž. od r. 1389 v archivu města Prahy č.

?9]-5 (I*. Čelakovský,-Sorrpis 8o č. 77),fo|. A3ó; reprod. V. VojtÍšek na un místě seš. I, tab.
XV; Tř. \V. Tomek AČ Iv'343,č. 3; ukázka poďe reprodukce.

29 portnlil pod daly
(4) Z rkpu archivu města Brna č. 40, fol. 28ab; vyd. Vinc. Branď, cDM KIII' 27o,

č.26|; ukázka podle originálu.
a3 je,l iie - 45 list měl] list myl; tři] trzssy - 49 a čistu] a čista; na Otaslavidch] na

otaďavi _ 55 peněz] penlz - 56 rrzarými] vsat'.imi - 59 přivěšujemy] privisujemy
Jotace dochována a doplňována pouze v ďouhých slabiMch. oiediněle se vyskytrrjící

nářečoícmísto/opravenonar(bezelsc i<bezelst iapod.)Písařzáměňujezzas(z ieho
dobrú volí, zpraveďnost).

v Praze.
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PoZNÁMKA REDAKCE

Výbor z české literatury od pďátku po dobu husitskou je prvním svazkem roxáhlého
ďla' které má za úkol ukrázat a dokumentovat rozvoi a bohatswí českého písen.
Bicť\'í od ieho pďátků do doby obrozenské a zátoveň' s tím jeho nepochybný význam
v měřítku evropském. Potřeba takového ýboru ukazuje se dnes zvlášť důležitou' po-
něvadž chceme víc než kdy iindy rozšiřovat poznání odl€zu naší minulosti a poněvadž
si jasnějí než ďíve uvědomuieme, že vývoi české literatury je nepřetráý proces, který
zrákonitě vyúsfuje v přítomnosti. Snažili jsme se o to' aby si čtenář mohl uvědomit
rozvoi m$lení i jazyka v celé šíři společenského života, pokud se odráží v literatuře.
Proto jsme v rámci iednotlivých časových období neistarší naší literatury členili látku
výboru podle jednotlivých druhů, které dobře rrkazují i rozrůzněné potřebysoudobého
společenského života. Snaha po vystižení celé rozmanitosti literárních potřeb a souběžně
s tín i rozmanitosti jazykově stylových forem veďa nás k tomu, že se neomezuieme jen
na literaturu krásnou v užším slova sm1nlu, ale že zahrnujeme do svého výboru i ukázky
zptózy odborné.Totohleďskorozhodovaloi otom, že jsme zďaďli do svého výboru
veďe památek psaných česky a staroslověnsky i památky psané latinsky.

Náš výbor mělsvé předchůdce v dobách ďívějších. Potřeba uvědomit si v literatuře
souvislost přítomnosti s minulostí objevila se po prvé ýrazaě v době obrozenské. Inten-
sivní woření noých nrírodních hodnot v době růstu novodobého národa se potřebovalo
opřít o znalost výsledků literárního úsilí minulosti. Tehdy uspořádali obrozenští vědci
Výbo5 z literatury české (první díl, sahaiící až do počátku 15. století, vyšel roku 1845 péčí
P. J. sďďíka, Fr. Pďackého, J. Jungmanna a V. Hanky, druhý, s ukázkami ze století 15.
a 16., péčí K. J. Erbena r. 1857-1868); tento Výbor měl také za úkol zveřeinit alespoň
v ukázkách staré památky do té doby nevydané.

Potřeba podobného výboru ukázala se za druhé světové válkn kdy proti tlaku oku-
pace, ničící všechny kutturní hodnotn bylo třeba tyto hodnoty ptávě zditaznit a upevnit
znovu jejich znalost ve vědomí lidu. Tehdy se ujal této myšlenky B. Havránek a J. Muka.
řovský, kteří ve spolupráci s A. Grundem a J. Vilikovským vypracovali zríkladní plán
výboru, myšleného původně ve třech dílech. K práci na prvním ďlu se v době perse.
kučního omezení vší české vědy sdružila za redakce B. Hawánka a J. Vilikovského řada
našich předních odborníků filologu i |iterárních historiků. Práce v době uzavření vyso-
kých škol rychle pokračovala a iiž roku 1942 bylzpracován první díl výboru v podstatě
v té podobě, rozsahu i uspořádání' jak jej vydáváme dnes; jen s tír.n rozdílem, že do
prvního ďlu mělo být původně poiato i husitswí. Proti původnímu plánu bude také
odďl českých biblických překladů zařaŽen až do dílu druhého, protože české překlady
bible a jejich význam vrcholí až v době husitské.

Podstatnou část textů latinských a velkou část textů českých tehdy zpracoval a ukázky
latinských texni přeložil J. Vilikovský; české texťy do čtyřicáých let 14. století zpracoval
vesměs B. Havránek a práce na česk'ých textech dalšího úseku (od čtyřicátých let 14. sto-
letí) se qýznamně účastnil J. Hrabrík, zejména v odďlu satir a básnicwí didaktického;
českou prózu historickou a latinskou prózu odbornou tohoto období zptacovaI R. Ho.
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linka (ukázky z Bartoloměje z Chlumce doplnil B. Ryba); cestopisnou prózu vybral
a komentoval K. Hrďna; rozsáhlý oddíl prózy t9ziímavé a nábožensky vzdělavatelné
připravil Fr. Ryšánek a oddíl právnické prózy Fr. Cáda. Překladatelé památek latinských
isou jmenováni v eďčních poznámkách k jednotlivým ukázkám; překlady textů veršo-
vaných isou vesměs ďlem F. Stiebitze. Nezpracováno zůstalo tehdy písemnicwí staro-
slověnské' jehož se později ujal K. Horálek za přispění J. Vašici. - Na vydání tako-
vého díla nebylo však již možno za zostřujících se censurních poměru okupačních vážně
pomýšlet, leda za cenu hrubého okleštění vybraných uldzek a jiných zásariních změn,
které by byly znamenaly znehodnocení výboru. Proto zůstala práce nedokončena.

Zbýta|o ještě dost práce, kterou nebylo možno vykonat zaztížených poměrů váleč-
ných: bylo třeba provést soustavnou a důkladnou revisi vybraných ukázek po stránce
textově kritické srovnáním se všemi použitými a dostupnými rukopisy (některé ukázky
jsou v našem výboru otištěny vůbec po prvé' mnohé po prvé ve vydání vědecky spolehli-
vém), a zejména uplatnit při výkladu i hodnocení památek jak nová zásadní hleďska, tak
výtěžky nového bádání.

Dokončení a vydání výboru ujala se teprye pracoviště nově vzniklé Československé
akademie věd, Ústav pro českou literaturu a Ústav pro jazyk český. Redakci prvního
svazku vzal- la sebe opět B. Havrrínek a nově J. Hrabak' kteří s pomocí J. Daňhelkn
M. Nedvědové a Fr. Svejkovského organisovali dokončení výboru a říďli všechny prá-
ce s tím spojené. obecný úvod literrírněhistorický napsal J. Hrabák, poznámky
o eďčďcb zásadách a poučení o jazyce památek J. Daňhelka' který za vedení B. Ha-
vránka proveď také cělkovou jednotnou revisi textu po stránce jazykové.

Po stránce literárněhistorické se práce soustřeďla v Ústavu pro českou literaturu, kde
ii řldil I. Hrabá'k. oba hlavní redaktoři s pracovníky Ústavu (zvláště Fr. Svejkovslým a Z.
Tichou) zreďgovďi a upravili úvody k iednotlivým památ}ám' zpracované na podkladě
úvodů od původních autorů, avšak úvody k próze historické' cestopisné, rozjÍmavé a nábo-
žensky vzdělavatelné' dále úvody k latinské próze odborné a právnické byly upraveny jen
nepatrrrě. Pracovníci Ústavu (Fr. Svejkovský, Z. Tichá, J. Kolár a E. Pražak) zrevidova[,
sjednotili' po případě doplnili věcné vysvětlivky připojené k otiskovaným textům' zvláště
k textům latinským' a doplrrit základní literárněhistorickou bibliografii.

Po stránce textově kritické a jazykové se práce g6ugtřg.{ila v Ústavu pro jazyk český; kde
ji veď B. Hawánek. Pracovníci tohoto Ústavu proveďi kolaci ukázek s rukopisn po případě
s ýchozími texty' dále revisi texnr s hleďska vydavatelsloých zásad a zrevidovali, sjednotili
nebo doplnili eďčď poznámky a vysvětlivky jazykové a věctlé. Jsou to tito pracovníci: J.
Cejnar (Duchovní epika; Veršovaná epika; část BásnicM ďdaktického; druhá část Satir;
nejstarší část Právnické prózy); J. Daňhelka (Dalimil; z Lyriky Nota ot pana Viléma Za-
jiece; Drama; Ztěárky krásné prózy); A. Fieďerová (Alexandreida; první část Satir; S}dadby
lyrickoepické; část Básnictví ďdaktického; podstatná ěást Právnické prózy); M. Nedvědová
(První literrírní skladby české; Lyrika kromě Nory ot pana Viléma Zajiece; Lyrika ob-
dobí od čtyřicáťých let 14. stoled; Próza historická a cestopislá; Ptóza rozjímavá a ná-
božensky vzdělavatelná; Bartoloměi z Chlumce). Všechny překlady latinských ukázek
přehléď a podle potřeby upravil a věcné poznámky doplnil Z. Ty|. Tato úprava se dála
po dohodě a za spolupráce s původními vydavateli' pokud mohli na ďle dále pracovat
(s B. Havránkem, J. Hrabákem, Fr. Ryšrínkem, Fr. Čádou, J. Ludvíkovským); zemřeli
jiŽ R. Holinka' K. Hrdina a J. Vilikovský a zde veškeré konečné práce připadly na uve-
dené pracovníky.

Speciální komentái k filosofické próze naukové v období od čqrřicáých let 14. stoletl
napsal J. Patočka. Na konečné úpravě oddílu Právnické prózy spolupracoval jménem Ústavu
práva ČSAV J. Keiř. obrazové přflohy vybral Fr. Svejkovský.
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Cennými připomínkami a podněty Piigněli k zdokonalení ďla také oba recensenti,akademik Fr. Ryšánek. kt9ď po"o.ně iteaovat ..ro.' p.á.i 
" ".i"ile 

dal k ďsposiciemendace četných porušených,ňíst v textech, d:s"9 íúď-" ró;r!;-ii"eg'o" na přísluš.ných místech textovúch póznámek označeny zkr"*ó"--Řo, 
";;ffi. 

Skarka (zejménav částech literrírně trištoriótycn 
" "*r"a"w.t)l1im 

patři náš upřímný ďk.Vděčně připomínáme i ochotu, s tteioí iá-;.^ď; ;ffi;.i s rukopisy staro.eei|ý:n p-amátek vycházely vstříc íšechny koihooon jejicbžpomoci jsme potřebovali;zvláště děkujeme pracovnikům universiŇch 
Eúhoíil,p'.;'[ě;l;en'É, ío,noáyNárorlního musea.v Pr"z. a státních arcbivů v Ptaze,v Brně a v Třeboni.

ÁČ Archi
AMP archir
AZČ archil
CDB Cďe:
CDM Code:
Cod. jur. Boh. Code:
ČAVU Česru
ČČr Českj
ČČu Český
ČČ*t Časop
Čes.lit. Česká
Čur Časop
ČMusFil České
ČsAV Českc
Erb Karel
FeiÍ Julius
Fljš Václa.
FRB Fonte
Geb Jan G
Hat Marri
Hh Bohur
Hrab Josef
Jir Josef
Kap. Bratisl. Kapit
Kap. Ol. Kapit
Kap. Praž. Kapit
Krok časop:
LF Listy
Mus. kniho
Nej Zdent
Nejst. pan. Nejstr

1903)
NUK Naror
Pamdthy Pamá

Pamá
Pal Frant
Pat AdolÍ
PL Patro
Počdtky Zden
Prus F. X
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AČ
AMP
ÁZČ
CDB
CDM
Cod. jur. Boh,
ČAVU
ČČF
ČČn
ČČ*t
Čes, lit.
Črur
Čtrusr;t
Čsav
Erb
FeiÍ
Fliš
.FRB
Geb
Hat
Hh
Hrab
Jir
Kap. Bratisl.
Kap. Ol.
Kap. Praž.
Krok
LF
Mus.
Nej
Nejst. pan.

NUJ<
Památful

Pal
Pat
PL
Poědtky
Prus

SEZNAM ZKRATEK

Archiv český
archiv města Prahy
archiv země České
Codex ďplomaticrrs ct epistolaris regni Bohemiac
Codex ďplomaticus Moraviae
C,odex iuris Bohemici
Česká akademie věd a uměď
Česlý časopis filologický
Gský časopis historický
Časopis Českého musea
Česká literatura
Časopis pro moderní filologii
Gské museum filologické
Československá akademie věd
Karel Jaromír Erben
Iulius Fejfalík
Václav Flajšhans
Fontes rerum Bohemicilťtln - Prameny děiin českých
Jan Gebauer
Maťtin Hattala
Bohuslav Hawánek
Josef Hrabák
Josef Jireček
Kapitulď knihovna bratislavská
Kapitulní knihovna olomoucká
KapitulaÍ knihorma pražská
časopis vydávaný F. X. Prusíkem
Listy filologické
knihovna Národního musea v Praze
Zdeněk Nejedlý
NejstaršÍ památky iazy'ka i písemnicM českého (wd. V. Flajšhans' Praha
1903)
Národní knihovna a Universitní knihovna v Praze
Památky stafé liteÍatury české vydávané MaticÍ českou od r. 1881 a
Památky staré literatury české, vyd. Matice česká, nyni ČsAv od,t. t947
František Palaclcý
Adolf Patera
Patrologiae Latinae cursus completus, vyd. Migne
Zdeněk Neieďí Počátky husitského zpěw, Praha 1904
F. X. Prusík
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Ryí
Sa.S
SbFiI
SbPr&u
Sitzuttgsberichte

ŠoÍ
Š;m
ŠÉ
Traut
Tr&t
UKOL
Vdž
zKČsN
vit
Vrt
Výb
Zub

František Ryšánek
Slovo a slovesnost
Sbornlk filologický
Sborďk věd právních a státďch
Sitzungsberichte der Wiener Akademie, sv. 39, 1862 Oul. Feifalik,
Altčechische Leiche, Lieder und Sprůche)
Pavel Josef Šafařík
František Šimek
Antonfur Škarka
Reinhold Trautmann
František Trávníček
Universitní knihovna v olomouci
Václav VáŽný
Věstník Krrílovské české společnosti narrk
Jan Vilikovslsý
Antonín Jaroslav Vrťátko
Výbor z literatury české I (1845)' II (1857.1868)
Josef Zubat'ý
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l. Staroslověnské.

Rukopis Veřejné
velikost L8 x l2'5
ného zde v přepis

2. Kýevské listy
Rukopis knihovn;
ltstků ve skutečnt
pise a v překladr

3. Život svatého !

Rukopis Leninoq
Snímek folia 54b

4. Umučení svaté

Rukopis Národnj
velikost 25,5 x l',
na straně 59.

5. Kosmas poďe l
Podle rukopisu I
v tomto rukopisr
niky. Reprodukc,

6. Kosmova Kron
Rukopis Královs
3|2,zptvéětv*i
na foliu 294a(zn
původu ie zvláštI
ben řadou iniciál
klad vyspělé píst

7.KáziLlL na svát

Rukopis Národn
Iikost 22 x 15 cm
a).



sEzNAM VYoBRAZENÍ

(Data v popisu jednotlidch ukázek se vztahuj| k době rzniku
rukopisu, nikoliv k době rrzniku památky)

l. Staroslověnské evangelium Matoušovo z kodexu Zografskébo

Rukopis Veřejné knihovny Saltykova-Ščcdrina v Leningradě, z 11. stoletl. Skutečná
velikost L8 x l2,5 cm. SnÍmek folia s textem evangelia Matoušova (5' 21-32), otiště.
ného zde v přepise na straně 40.

2. Kýevské listy
Rrrkopis knihovny Akademie věd v Kýevě, z poloviny 10. stol. Sedm pergamenových
lístků ve skutečné velikosti 15 x l1'5 cm. Sďmekzačátkuzlomku,otištěnéhozdevpře-
pise a v překladu na straně 42.

3. Život svatého Václava - rusko-církevněslovanská redakce _ text Vostokovův

Rukopis Leninovy knihovny v Moskvě' sign. 436, ze 16. stol. Skutečná velikost 20 x 15 cm.
Sďmek folia 54b a 55a se začátkem legendn otištěné zde v překladu na straně 54.

4. Umučení svaté Ludmily (Fuit in provincia Bohemorum)

Rukopis Národní a universitnl knihovny v Praze, sign. VI E 4b, ze 14. stol. Skutečná
velikost 25,5 x 17 cm. Snímek folrta 267b se začátkem legendy otištěné zde v překladu
na stÍaně 59.

5. Kosmas podle kresby v Lipském rukopisu Kroniky české
Poďe rukopisu lIniversitď knihovny v Lipsku' é. 47L3, ze |3. stol. Je připoiena
v tomto rukopisu s nápisem ,,Cosmas decanus.. jako domnělé vyobrazení autora K!o.
niky. Reprodukce je provedena podle novodobé rytiny.

6. Kosmova Kronika česká; zápis v rukopisu zvaniém Codex giganteus
Rukopis Královské knihovny ve Štokholmu, sign. Cod. Ms. 1, Nemv. fol. maxim. fol.
3|2,zptvé čtvrtiny 13. stol. Skutečná velikost 90 x 49 cm. SnÍmek části prvního sloupce
na foliu 294a (zmenšeno) se začátkem Kosmovy kroniky. Téměř metrový kodex českého
původu je zvláštností mezi středovělými knihami svým formátem i úpravou. Je vyzdo.
ben řadou iniciál se symetrickou o1n3a1grrtaln| komposicí do kruhu a vyniká i jako do-
klad vyspělé písařské techniky.

7. Kázáai na svátek svatého Vojtěcha z opatovického homiliáře

Rukopis Nfuodní a universitní knihovny v Praze, sign. III F 6,ze 12. stol. Skutečná ve-
likost 22 x 15 cm. SnÍmek folia 31a s rrkázkou textu, otištěnou zde v překladu na straně
85.
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8. Kristus v maiestátu z rukopisu Augustinova spisu De civitate Dei

Rukopis Kapitulnt knihovny v Praze, ďgn.A 7, zdoby kolem poloviny,l2. stol.
Skutečná velikost 39,5x28 cm. Snímek reprodukuje celostránkovou vstupnl ilustraci
na foliu lb představuild symbolisované nebeské město sevřené architekturou, kterému
vévoď Bůh světovládce v mandorle na oblouku duhy se symboly Syna a Ducba sv.
Kolem jsou andělé, symboly evangelistů a patriarcha lob s personifikovanou boá
moudrosd. Iluminátor tohoto rukopisu, patrně Čech, vyhraďl i Čechům zvláštnÍ mtsto
v boŽím městě (vpravo dole pod nápisem Boemenses). Rukopis De civitate Dei je
jedďm z nejduleŽitějších našich památek' už proto, že |ze prokázat jeho český původ
v této rané době rczvoje našeho ilrrminátorského umění.

9. Ukřižování ze ža|táíe kláštera ostrovského

Rukopis Kapituluí v Praze, sicn. A 57l|'z doby kolem roku 1200. Sku.
tečná velikost 30'4 X 20'3 at Snímek poďe folia 46b s námětem ukřižováď obvyklým
v misalech. Rukopis' jak dokládá jeho kalendář i způsob malbn vznikl nepochybně
v ČecMch, avšak ve stylu barevné bohatosti se projevuje vliv výtvarného okruhu salc-
burského. _Yizz téhož rukopisu reprodukci č. 15.

10. Navšdvení hrobu ze svatoiilského breviáře

Rukopis Náror|n| a universitní knihovny v Praze, sign' VI E 13,zrozhraní 12. a 13. stol.
Skutečná velikost 22x 15 cm. Snímek strany 3 s textem ukázky vďkonočního obřadu'
otištěné zde v překladu na suaně 87.

ll. Hospodine'pomilui nn SvatyVáclave a Buohvšemohúcí z milíčovského sbor-
níku moďiteb.

Rukopis Národnl a universitnÍ knihovny v Praze, sign. XVII F 30' z 80. let 14.
stol. Skutečná velikost 2| x 15 cm. Sbornlk je největším souborem staročeské duchovnl
ýriky ra. stol. Nazývá se obvykle milíčovslým, protoŽe obsahuie některé moďitby
Milíčorry a také jeho celkové uspořádání bylo podnÍceno milíěovs\ým kultem modlitby
a ptsně. _ Sntmek fofia 96a s textem ukázek, otištěnych zde na straně 108, 109 a 420.

12. Hospodine' pomilui ny z $aduálu kostela Panny Marie SněŽné

Rttkopis knihovny Národního musea v Praze, sign. xII A 1, prvnl část z druhé polo-
viny 14. stol.' druhá z roku 1473. Skutečná velikost 58x4L cn. Sďmek folia 2l9b
(z mladšÍ části rukopisu) s textem písně' otištěným zde na straně 108.

13. IniciáIa A ze slovníku Mater veťborum

Rukopis Národďho musea v Praze, sign. x A 11' z prvnÍ poloviny 13. stol.
Skutečná velikost 5ox34crn. Snímek celostránkové vstupď iniciály A na foliu lb
středověkého naučného slovníku. Kodex českého původu, bohatě a hodnotně zdobe.
ný' slučuie ohlasy pozdně románského slohu durynsko-saského směru s příměišfuni
zásahy byzantďcýcb vlivů. Uvedená miniatura ie dokladem bohaté romrínské orlxrmen.
tiky sestávajtd z palmet' polopalmet' zvÍředch i figurá'lďch motivů, navzáiem se pro-
plétajldch.
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14. Óást vyobrazen
Rukopis Národď
velikost 34x25 r
picnrs je neivětší
ných světďch ve
scény biblické. K
kteří v souhlase t
vota své dobn jd
byl paÚně vytvo
ďouho chován.

15. Slovo do světa t

Rukopis Kapitut
iiž č.9)' zápis c
Snímek folia 8b,
mezi latinskými:

16. Biwa z Liber c
Popis rukopisu j
s čásd bitevnl sc(

17. Alexandreida -

Rukopis Kapitul:
3O,5x20 cm. Sn

18. Dalimilova kro,

Rukopis knihovr
Skutečoá velikos
str:a!ě 153.

19. Dalimilova kro:
Rrrkopis Národ!
viny 14. stol. S!
otištěné zde na 8

20. Dalimilova kro

Rukopis Národn
stol.; původně b
cm. Snímek folia

21. Legenda o apo

Rukopis koihovn
ná velikost 24,6
otištěným zde nt



.12. stol.
ilusraci
herému

r Ducha sv.
boá

mlsto
Dei ie

&eký původ

1200. Sku-
obvyklým

ncpochybně
salc-

e 13. stol.
obřadu'

80. lct 14.
dttchovnÍ
trodlitby
modlitby
e420,

13. stol.
n foliu lb

zdobc-
DilBěišlni

14. Óást vyobrazení z legendy o svatém Václavu v Liber depicnrs
Rukopis Národní knihovny ve Vídni' é.370' z doby kolem polovi:oy 14. stol. Skutečná
velikost 34x25 cm. Sďmek folia 37b se scénou Václavova zavraždění. _ Liber de.
pictus je největší český dochovaný obrázkový sborďk, obsahuiíď řadu legend o růz.
ných světcích ve zpracováď podobném' jako jsou ve Ve[slavově bibli představeoy
scény biblické. Kresby ve sborníku isou ďlem několika zručných kreslÍřů-specialistu'
kteří v souhlase s dobovými představami a zvyklostrri promítali legendárď děi do á-
vota své doby' iak o tom svědčí na př. obleky osob, vyobrazeď bitev atd. Celý sborník
byl patrně vytvořen na objednávku pro klášter Panny Marie v Krumlově, kde byl
ďoubo chován.

15. Slovo do svěa sffořenie z kodexu ostrovského

Rukopis Kapitulní v Ptaze, sign. A 57lt' z doby kolem roku 12fi) (viz zde
iiž č.9)' zápis citované skladby z |et L26o-|290. Skutečná velikost 3o,4x20,3 m,.
Snímek folia 8b, kde je text skladby (s vynechaným místem pro iniciálu S) napsán
mezi latinslo.imi záulanrty; otištěno zde na straně l09.

16. Biwa z Liber depicnrs
Popis rukopisu je v pozn. k ě. 14. _ Snlrnek obrázku na horní polovině folia l16a
s čásd bitevď scény.

17. Alexandreida _ zlomek Svatovítský

Rukopis Kapitulnt v Praze, sicn. N 10, ze začátku 15. stol. Skutečná velikost
3o'5 x 20 cm. SnÍmek folia 159a s textem ukázky' otištěoé zde na straně 117.

18. Dalimilova kronika _ rukopis Cambridžský
Rrrkopis knihovny Trinity College v Cambridgl ďgn. o. 7.38, z poloviny 14. stol.
Skutečná velikost 15 x 10,7 cm. Snínek folia la se začátkem texttr, otištěného zde na
straně l53.

19. Dalimilova kronika _ zlomek llauušův
Rttkopis Náfodď a universitď v Praze, sign. XVII l L7 ě. 1, z prvé polo-
viny 14. stol. Skutečná velikost 17 x 22 cm. Snímek kapitoly o oldřichovi a Božeuě,
otištěné zde na straně 171.

20. Dalimilova kronika _ rukopis Lobkovický
Rukopis Národnt a universimÍ knihovay v Praze, sign. xxilI G 87,z prvé poloviny 15.
stol.; původně byl uložen v roudnické knihovně lobkovické. Skutečná velikost 13 X 9
cm. Snímek folia 28a s obrázkem svatého Vojtěcha.

21. Legenda o apoštolích _ zlomek Šafaříkův

Rukopis knihovny Národďho musea v Praze, sign. 1 Ac 49' z,ezačÁtl<t 14. stol. Skuteč.
ná velikost 24,6 x l5'2 cm. snÍmek s textem o životě apoštolů Matka' Filipa a Peua'
otištěným zde na straně 186.

r pro-
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22.IidáLš _ zlomek Musejní (Paterův)

Rukopis knihovny Národního musea v Praze' sign. l Ac 5l' ze začát|al 14. stol. Sku.
tečná velikost 27 x 18,5 cm. SnÍmek první strany zlourku s textem' otištěným zde na
straně 203.

23. Abatyše Kunhuta s lektorem a písařem na prvním listě t. zv. Passionálu abatyše
Kunhuty

Rukopis Národnt a universitď knihovny v Praze, sign. XIV A L7, z doby kolem roku
1320. Rukopis býval majetkem kláštera Svatojirského. Skutečná velikost 29,5 x 25 cm.
Snímek folia lb s obrazem abatyše Kunhuty v ozdobné arkádě, nad níž jsou tři zna-
ky: královslý' svatojirský a svatováclavssý. Krrnhuta (L265-L32|' dcera Přemysla II.)
přijrmá knilru od lektora Koldy z Kolďc, autora někteqich částí tohoto Passionálu
(ukázky z jeho d|la isou v tomto Výboru na str. 233n). Zan[m kleěí pÍsař ďla, kněz Be-
neš. _ Passionál je ojedinělé ďlo ve vývoji české knižní mďby v první polovině 14. stol.
Tento obraz i dalšt ukázlg výzdoby Passionálu (srov. č. 26 a27) dokládají monumen.
tálnl ďtěď tou dobou neobvyklé. Největší autorův přÍnos tkví v překonávání lineárnosti
v kniŽní malbě a ve směřovánl k dramatičnosti.

24. Kunhutina modlitba z breviáře abatyše Kunhuty

Rukopis Národní a universitnÍ knihovny v Praze, sign. VII G 17d, ze začtrtku 14. stol.
Rukopis býval majetkem kláštera Svatojirského. Skutečná velikost L7 x t2'5 cxn.
snímek folia 146b se začátkem ukázkn otištěné zde na sto:alé 212.

25. Antifonář královny Elišky Rejčky

Rukopis Státního archivu v Brně, sign. FM 7, z doby kolem roku 1320. Skutečná veli-
kost listu 45 x 32 cm. Snímek folia l12b s charakteristiclcými iniciálami. Soubor
osmi rukopisů liturgického obsahu, věnovaných Eliškou Reičkou (1286-133ó' man-
želkou čes\ých králů Václava II. a Rudolfa I.) klášteru Panny Marie na Starém Brně,
je dokladem vysoké úrovně české písařské a iluminátorské ornamentálrrí práce počátkem
14. stol. omamentální iniciály a výběhy v okraiÍch stran' čerpaiící z filigránďho orna-
mentu typického pro počátek 14. stol.' ptoztaztýl mnoho souvislostí s různými sloho-
vými celky západoewopské kniŽď výzdoby. Ornamentální prvky se na mnoha místech
přibliŽují warum odpozorovan1ým z přírody a jsou provázeny droleriemi s motivy zví.
řecÍmi i figurálními. Rukopisy královny Reičky patří ve své slohové složitosti a mnoho-
tvárnosti k nejzajímavějším dílům gotické kniŽní výzdoby.

26. Kolda z Kolďc, Parabola o statečném ryttÍíz t. zv. PassionÁlu abatyše Kunbuty

Popis rukopisu je v poznámce k č. 23. - Snímek folia 3b s textem Paraboly a ilustrační
qýzdobou k ď v šesti q71-evech. Text Paraboly je zde otištěn na su. 233.

27. TÍi Marie u prázdného hrobu Kristova z t.. zv, Passionálu abatyše Kunhuty

Popis rukopisu je v poznámcek é,.23. - Snímek detďu rnýzdoby na foliu 14a (zvětšeno;
skutečná velikost fo|ta 29,5 x 25 crr).
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28. Petr Žitavs\ý,I

Rukopis Městské]
Skutečná velikost
na začátku předm

29. MastičkáÍ _ zL

RukoPis knihorm
stol. Skutečná ve
straně 249.

30. Kováři a hude

traktáťů

Rukopis knihovn
ná velikost listu
k biblickému vfi
jeví realistické te
způsob zobrazoyi
života (srov. i č'

31. Desatero kázan

Rukopis Narodn
let 14. stol. Skut
kázánl, otištěnýn

32. Soudce z Must

Popis rukoPisu ir

33. Závět satiry o
ký rukopis
Popis rukoPisu
otištěných zde n

34. Podkoní a žák

Rukopis Národr
1409. Skutečná
zďe na straně 33

35. Část vyobraze]

Popis sborníku
kopa, jak rozdá.t

36. Legenda o sva

Rukopis Státníl
15 x 10cm. R
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ll, ze začátku t4. stol. Sku-
l s textem' otištěným zde na

tě t. zv. Passionálu abawše

M 17, z doby kolem roku
rtečná velikost 29,5 x 25 cm.
arkádě, nad níž jsou ďi zna-
'5.|32L' dcera Přemysla II.)
ých částí tohoto Passionálu
nÍm klečí písař ďla, kněz Be.
lby v první polovině 14. stol.
6 a 27) dokládají monumen.
hd v překonávání lineiírnosti

I G l7d' ze zaěitku 14. stol.
ěná velikost L7 x 12,5 cm.
t straně 212.

o roku 1320. Skutečná veli.
sticlcými iniciálami. Soubor
Rejčkou (1286-1336' man-

nny Marie na Starém Brně,
ntamentálnÍ práce poěátkem
lerpající z filigránního orna-
souvislostÍ s různými sloho.
prvky se na mnoha místech
:ny droleriemi s motivy zvÍ-
islohové sloŽitosti a mnoho-

ssionálu abatyše Kunhury
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28. Petr Žitavskn Kronika Zbraslavská

Rukopis Městského a okresďho archivu v Jihlavě, sign. I 81' z doby kolem roku 1393.
Skutečná velikost 45 x 30 cm. Snímek folia lb s iniciádkou zobrazuiící krále Václava II.
na začátku předmluvy. Překlad částí kroniky ie zde otištěn na str. 238n.

29. Mastičkář _ zlomek Muse|ní

Rukopis knihovny Národďho musea v Praze, sign. l Ac55,z doby kolem poloviny 14.
stol. Skutečná velikost |6 x |2'5 cm. Sďmek folia lb s textem ukázky' otištěné zde na
straně 249.

30. Kováři a hudebník z Musejního (Krumlovského) sborníku nríboŽenshých
traktátů

Rukopis knihovny Národního musea v Praze, sign. III B l0, z počátku 15. stol. Skuteč-
ná velikost listu 3l r 21 cm. Snímek miniatury na straně 53 (zvětšeno) s ilustraď
k biblickému výjevu. Celý rukopis je zároveň bohatým souborem iluminací' v nichŽ se
ieví realistické tendence iluminátora. Dokládá to, podobně jako v jiných rukopiseclr'
způsob zobrazovánliednotlidch biblických výievů' pojadch jako scény z každodenního
Života (srov. i č. 32, ó0, vI).

31. Desatero kázanie boŽie _ Hradecký rukopis

Rukopis NárodnÍ a universitní knihovny v Praze, sign. xxlul G 92' ze sedmdesádch
let 14. stol. Skutečná velikost 11'3 X 8'5 cm. Snímek folia 108a s textem sedmého pň-
kázáni' otištěným zde na straně 307.

32. Soudce z Musejního (Krumlovského) sborníku nábožensk.ých traktátu

Popis rukopisu je v poznámce k č. 30. _ Snímek miniatury na straně 137 (zvětšeno).

33, Závěr satiry o konšeléch nevěrných a začátek bajky o lišcě a o čbánu - Flradec-
ký rukopis

Popis rukopisu je v poznámce k č. 31. _ Snímek folia 130a s textem částí skladeb
otištěných zde na straně 323 a na straně 332.

34. Podkoní a žák

Rukopis Národní a universitní knihovny v Praze, sign. XVII F 50, z doby kolem roku
1409. Skutečná velikost 2L x |5'5 cm. Snímek folia 19a se začátkem ukázky' otištěné
zde na straně 335.

35. Část vyobrazení z legendy o Svatém Frokopu z Liber depictus

Popis sborníku je v poznámce k č' 14. _ Snímek folia 70b s vyobrazením svatého Pro-
kopa, jak rozdává svůj majetek chu{ým a jak vyhání ďáb|y z jeskyně.

3ó. Legenda o Svaté Kateřině

Rukopis státního archivu v Brně, é,555, z druhé poloviny 14' stol. Skutečrrá velikost
15 x 10 cm. Rukopis byl původně v maietku rožmberské knihovny, za třicetileté
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vrílky rrkořistěn Švédy a byl objeven teplve v 19. stol. ve Štokholmu, odkud byl wácen
zpét. _ Snímek folia 45a (zvětšeno) s pasáŽí obsahující symboliku barev; zde otiště-

'. no na straně 378.

37. Bitevní scéna z Velislavovy bible

Rukopis Náťodď a universitní v Praze, sign. xxlu C I24, z doby kolem
.: ' L340. Skutečná velikost 30'7 x 24,5 cm. Snímek horní poloviny folia 70b s ilustraď
.-' k biblickému výievu pronásledování Izraelslqých faraonem (Exodus L4'6-7). Dflo je

ukázkou obrazkoqých biblí, v nichŽ je hlavní důraz poloŽen na obrazové vyjádření
biblického textu, kdežto slovo je pouze vysvětluiícím doprovovem. Velislavova bible do-

.: ktádá tento druh knižní mďby'v té době často řemeslné povahn i v Čechách. Hodnota
obrázků, provedených technikou kolorované kresbn je i v tom, že při zobtazení biblic-
lých scén vycházeit z pozorovín1 současného Života. Výwarné uplatnění soudobého

38: závišova Píseň
. Rukopis Státďho archivu v Třeboni, sign. A 4' z dru}ré poloviny 15. stol. Skutečná

velikost 16 x 10,5 crrr. Snímek folia 396b se začátkem skladby, otištěné zde na straně 394.

39. Dívka s ledňáčkem a král Václav IV. s lazebnicí z bible krále Václava IV.

Rúopis Národní knihovny ve Vídni, sign.2759-6l, z konce 14. stol. Ukázky dvou
zvětšených detailů z okraiové výz.doby $ggtidlln{ bible krá,le Václava IV. (zvětšeno). _
Přepychově vyzdobený německý překlad bible, vzniklý v Čechách praď skupiny ilustrá-
toru, ie vywcholeďm české knižní malbn která se v druhé polovině 14. stol. vypraco-
vala k osobitému projevu. Tex ie vyzdoben iniciálami a miniaturami, okraj stránek
motivy květů' zvířat i liď. Pojed figur v obrázcích provázejídch biblický text nebo
i v okrajové výzdobě je proniknuto prvky realismu (srov. obrázek č. 41.a 50). Scény
v okraiové výzdobě se opíraiÍ o bohatou traďci milostné lyrilg; místy je možno hledat
přímo narážky na krale Václava.

40. Píseň o Pravdě

Rukopis knihovny Národního musea v Praze, sign. 1 Ac 82, z 15. stol. Skutečná veli-
kost 24 x 18 crrr. Snímek začátku skladby' otištěné zde na straně 408; skladba ie v tom-
to rukopisu dochována zlomkovitě.

4l. Hudebníci z bible krále Václava IV.

Popis rukopisu je v pozná.ce k č. 39. - Snímek miniatury ze IV. svazku (2. ďl sign.
2?6|) la foliu 81a provázeiíd bibliclý v'ýjev (zvětšeno). Poietí biblické scény jako výjevu
ze středověkého ávota nám rrmoŽňuje poznat několik soudobých hudebních nástrojů.

42. lezukriste' štědrý kněže

Rukopis knihovny kláštera ve Vyšším Brodě, n1mí Státní vědecké kr,Lol,.,, Zdeňka
Neieďého v Česlrých Buděiovicích, č. M, z doby po roce 1410. Skutečná velikost 2l x
14'5 cm' Snímek folia 5b s textem skladby bez notace' otištěné zde na straně 421.
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43. Doroto, panno čisťá
Popis rukopisu je v předcházejícÍ poznámce (é.,a!. _ snímek folia l62b s notovaným
zápisem skladby' otištěné zde na straoě 429.

44. Sekvence Domaslavova o boŽím těle z misálu Dražíckého

Rukopis knihovny Národního musea v Praze, sign. XIII B 9' ze začátku 14. stol.
Skutečná velikost 33'5 x ?3 q,. Snímek folia 368b se začátkem skladbn otištěné zde
v překladu na straně 437.

45. Kato
Rukopis Kapitulní knihovny v Praze' sign. D 84' z druhé poloviny 14. stol. Skutečná
velikost 20 x 15 cm. SnÍmek folia 68b s rrkázkou textu' otištěného zde na straně 475.

46. smil Flaška z Pardubic, Nová rada
Rukopis knihovny Národďho musea Y Praze, sign. II F 9' z 15. stol. Skutečná velikost
2o,2 x 14,5 cm. sďmek folia 156b se začátkem skladby' otištěným zde na straně 498.

47. Životsvatého tiřie ze starďeského Passionálu
Rukopis knihovny Národntho mrrsea v Praze' sign. IIÍ D 44 (Passionál B)' z drtůé po.
loviny l4. stol. Skutečná velikost 24'5 x 18'5 cm. Snímek sÚany224 se začátkem sklad.
by' otištěné zde la straně 527.

48. Úvodní kresba k Životům svaďch otď
Rukopis Národní a univerďtní v Ptaze, sigo. XVII D 36, ze začátku 15. stol.
Skutečná velikost 29 x 20 cm. SnÍrnek folia 2b s kolorovanou perokresbou, která patřila
k původní úpravě kodexu aietac.e spiata s ůematikou knihy.

49. Život Krisa Pána
Rukopis Národď a universitnÍ knihovny v Praze, sign. )š/II A 9' z drďré poloviny 14.
stol. Skutečná velikost 24'5 x L8,5 cm. Snírnek fo|ia27a se začátkem kapitoly o postú.
pení Ježlšovu do Ejipu' otištěné zÁe na suaně 535.

50. Bitevní scéna z bible krále Václava IV.
Popis rukopisu ie v poznámce k č. 39. - SnÍmek miniatury z I. svazku (sign. 2759) na
foliu 174b. Ilustrace k biblickému vfievu' přenesenému v autorově představě do středo-
věké současnos$ ná8 seznamuie se středověkou výzbrojl.

5l. Šdfríd

Rukopis Státního archivu v Brně, Beckova sbírka č. 47' ze L6. stol. Skutečná velikost
22 x |6 cm. Sntmek začátku skladbn otištěné zde na straoě 554.

52. Tkaďeček
Rukopis Strahovské knihormy v Ptaze, sign. DG I||7' z 15. stol. Skutečná velikost
33 x 2t'5cn'. Snlmek folia 247asezačátkem jedenáctékapitolnotištěnézde nastraně568.
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53. Vlastní životopis Karla IV.

Rukopis StátnÍho archivu v Brně, sign. R |Y t7,z doby kolern roku 1400. Skutečná ve-
likost 31 2 x 20'2 cm. Snímek strany 335 se začátkem třetí kapitoly staročeského zpra-
cováď, otištěné zde na straně 613.

54. Mapa světa z Kroniky Vavřince zBíezové

Rukopis Národnt a universitď knihovny v Praze, sign. XVII F 47, ze začátku 15. stol.
Skutečná velikost 2|'5 x 16 cm. Snímek folia27a s mapou světa.

55. Cestopis t. zv. Mandevillův

Rukopis knihovny Nrárodního musea v Praze, ďgn. II c 10' z doby kolem roku 1445.
Skutečná velikost 30 x 2L,5 cm. Snímek folia 10b s textem dvacáté kapitoln otištěným
zde na straně 621.

56. Marko Polo, Milion

Rukopis knihovny Národďho musea v Praze, sign. |IIE 42, z druhé poloviny 15. stol'
Skutečná velikost 2I x L4,5 cm. Sn|mek folia 81a se začátkem kapitoly o vlasti Ardan-
dam' otištěné zde na stÍaně ó24.

57. Kronika Františka PraŽského

Rukopis Kapitulní kďhovny v Praze, sicn. G 5, z doby kolem poloviny 14. stol. Sku-
tečná velikost 34,1 x 26,3 crlr^. SnÍmek folia 1ó0b se začátkem kapitoly o biskupu ta-
uovi z Dražic' otištěné zde v překladu na straně 630.

58. Hlaholský zlomek staročeského Komestora

Rukopis Archivní školy v Praze, ze začátku 15. stol. Původní velikost 34 x 28 cm, nyní
|sou okraje listu značně seříznuty. Snímek folia 2b s textem otištěným zdevpřepise na
straně 650.

59. Ráj duše

Rukopis Národď a universitď knihovny v Praze, sign. xvII A 19, z roku 1383. Skuteč-
ná velikost 2l x 15 cm. Snlmek folia 3b se začátkem kapitoly o trpedlensM, otištěné
zde na straně 657.

60. Zrcadlo člověčieho spasenie

Popis rukopisu je v poznámce k č. 30. - Snímek strany 4 s textem otištěným zde na
straně 673.

6l. Tomáš ze Šdtného, Knížky šestery

Rukopis Národní a universitní knihovny v Praze, sign. XVII A 6, z roku 1376. skuteč-
ná velikost 30 x 2t cm. Snímek folia 83a se začátkem oddílu Pánóm, otištěným zde la
straně 688. - Thematika KníŽek šeste4ých byla podnětem pro ilustrátora k bohaté
výzdobě rukopisu miniatr:raq1i (srov. i č. vII).
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62. Alegorické zobrazení šesti měsíců v breviáři velmistra Lva

Rukopis NárodnÍ a universitní knihovny v Praze, sign. XVIil F 6, z roku 1356. Skuteč.
ná velikost listu 26,5 x 19 cm. Snímky šesti zvětšených detailů z ýzdoby jednotlivýcb
listů Kalendaria' které je součástÍ breviríře, u měsíců ledna, března, května, července,
října a prosince. Soubor těchto míniatur' patřícÍch k charakteristickým dokladům roz-
voje českého iluminačního umění v druhé polovině 14. stolett byl předchůdcern
Mánesoqých mďeb na staroměstském orloii.

63. Štítenský sborník waný Jezuitský
Rukopis Narodní a universitrú knihovny v Praze, ďgn. XVII C l8, z roku 1463. Sku-
tečná velikost 3|'5 x 22 cn. Snímek folia 69a se začátkem Řeči o učených, otištěné zde
na stÍ. 720.

64. Štítenský sborďk zvaný opatovický
Rukopis knihovny Národního musea v Praze, sign. III B 7, z 15. st'ol. Skutečná velikost
30 x 20 cm. Snímek se začátkem ukázlry Že j, rczdte| veliký mezi pannami a ženarti,
otištěné zde na str. 724.

65. Jan z Holešova, Výklad písně Hospodine, pomiluj ny

Rukopis Národní a universitní knihovny v Praze, sign. III D |7, z konce 14. stol.
Skutečná velikost 29'5 x 2t cm. SnÍmek folia l5a se začátkem Výkladu; srov. zde
na su. 738.

66. Středověký písař z rukopisu latinských náboženslqých traktátů

Rukopis Národní a universitní knihovny v Ptaze, sign. V B 4, z doby kolem r.l373.
Skutečná velikost 29'5 x 22 cm. Snímek perokresby na foliu la.

67. Michal Pražskn o vládě knížat
Rukopis Kapitulní knihovny v Ptaze, sign. G 12, z roku 1387. Skutečná velikost 31 x
22,8 cm. Snímek folia 103b se začátkem ukázky' otištěné zde v překladu na str. 760.

68. Bartoloměi z Chlumce, Glosář

Rukopis Kapitulní knihovny v Bratislavě, č. 50' z konce 14. stol. Skutečná velikost 29 X
22 cn. Snímek folia l92b s částí textu, otištěného zde na str. 768.

69. 7'akJádaci listina kapituly litoměřické

original v litoměřické kapitule, asi z r. 1057' český přípisek na rubu listiny ze začátku
13. stol. Skutečná velikost 23,l x 41 cm. S'{mek listiny a českého přípisku, otištěného
zde na str.775.

70. Kniha rožmberská
Rukopis Státního ústředního archivu v Ptaze, sign. A 17, z druhé poloviny 14. stol.
Skutečná velikost 27 x 2t'5 cm. Snímek strany 34 s textem ukázlg' otištěné zde na
sÚ. 778.

l bohaté
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71. Listina krále VáclavalY. z roku 1395
originál ve St.ítďm ústředním archivu v Praze, velikost 32 (_8) x 57 cn. Přepis ie
zde otištěn na str. 80l.

72.Púva zemská česká ondřeje z Dubé
Rukopis archivu hlavnÍho města Prahy' č. 1864' z první čtvrtiny 15. stol. Skutečná ve.
likost 33,6 x 23'7 cm. SnImek folia la s textem, otištěným zde na str. 805.

I . Písař a jeh<

Rukopis Kt
velikost 34 .
nahlédnout
techniky pů
písařův pon
chycuie hur
v Čechácb z
se svétro nel

Narození I

Rukopis Nl
roku 1085. !
zem nafozel
slava II., pr
i iluminačn
raného stře,
bavorského
románské kt

Kosmova I

Rtrkopis kn
velikost 24
Obrázek by

Alexandrei
Rukopis kn
stol. Skutei
suaně 124 1

Dalimilov:

Rukopis Nl
Srúmek foli

Ráj duše z
Popis rukol
na straně ó]

II.

uI.

ry.

v.

vI.

838
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BAREVNÉ pŘÍLoHY

I. Písař a ieho pomocník z rukopisu AugustinovaspisuDe civitate Dei
Rukopis Kapitulní knihovny v Praze, sign. A 2llt' z let 1136-1137. Skutečná
velikost 34 x 25 cm. Snlmek kresby na foliu 153b (zvětšeno).7.ai|mavÝ výjev drívá
nahlédnout do života ve středověké písařské a iluminátorské dÍlně i do pracovní
techniky původď sďedověké knihy (vyobrazení pera a štětce, písďského náfuď;
písařův pomocník kreslí ornamentickou část výzdoby nějaké knihy). obrázek za.
chycuie humornou episodu' iak plsď rukopisu Hildebert' pravděpodobně cizinec
v Čechách zdomácnělý a tvůrce několika řemeslně zpracovaných knih, zatriloí myš
se svého nebohatého stolu. Mezi ieho práce vzniklé v Čechách patři i tato ukázka.

il. Narození Páné z kodexu Vyšehradského
Rrrkopis NárodnÍ a universitní knihormy v Praze, sign. XIV A 13, z doby kolem
roku 1085. Skutečná velikost 41,5 x 34 crr. Snírnek folia 8a s celostránkovým obra.
zem narození Kristova. Kodex se na4ývá též Korunovačním evangďstářem Vrati-
slava II.' protože vznikl patrně u příležitosti jeho korunovace. Po stránce grafické
i iluminačnl patřt kodex k nejbohatěii románským evangelistářům
raného sďedověku. Je ďlem skupiny malÍřů, kteřÍ vyšli z podnětu cizího' hlarmě
bavorského iluminačnlho uměď a svým osobiým stylem zasábli do dalšího vývoie
románské knižní malby u nás.

uI. Kosmova Kronika česM _ rukopis Budyšínský
Rukopis knihovoy NárodnÍho tlusea v Praze, sigu. VIII F 69,ze 13. stol. Skutečná
ve[kost vL x |6 cm. Snímek začátku kroniky s vyobrazením Čecha a Lecha.
obrázek byl přilepen dodatečně (asi ve 14. stol.) před začátek texnr.

ry. Alexandreida _ zlomek Jindřichobradecký
Rukopis Národďho rnusea v Praze' sign. 1 Ac 53' z třetlho desÍtiletÍ 14.
stol. Skutečná vďikost 28,5 x 19 cm. SnÍmek folia lb s verši, otištěnými zde ua
straně 124 podle rukopisu svatovítského.

v. Dalimilova kronika _ rukopis Vídeňsky
Rukopis Nárorrn| knihovny y6 ý|áni, sicn.44 nova series, z doby kolem roku 1400.
SnÍmek folia la se začátkem kroniky' otištěným na straně L53 z jiného rukopisu.

W. Ríj duše z Musejďho (Krumlovského) sborníku náboženských tralaátů
Popis rukopisu je v poznámce k č. 30. - Snlgrek stnny 125 s textem otištěným zde
na straně ó57 podle jiného rukopisu.
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vII. Tomáš ze Štítného, Knížky šestery
Popis rukopisu je v poznámce k č. 61. - snímek folia 4a se začátkem předmluvy,
ozdoben1im miniaturou otce poučujícího ďt}y.

VIII. Poustermík Barlaam před králevicem Josafatem
Rrrkopis Státďho archivu v Brně, č.884, ze začátku 15. stol. Skutečná velikost 31 x
22 cut, Sďmek titul'rÍho obrrízku k textu českého zpracování povidkn otištěué na
stfaně 726.

Uvedení do vývoi
obecné ásady ed

Písemďctví sta

Staroslověns}
Evangeliun
Ža|m 8, L.

Kyievské list
Proglasr. - '

Život Konsu
Život Kor
Život Met.

Život svatéhc

Poznárnky eďč

Písemnictví lat

Umučení sva
Kosmova Kr

Knížecí
o lucké'
Záhuba
Úvod k

Pokračovatelé
Mnich sáz

Počátky
o zlých let

opatovický h
Kázánl t

Návštěva bož
Legenda o sv
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]ia 4a se začátkem přednluvy,

i. stol. Skuteěná velikost 3l x
tncovánl povldkn otištěné na

OB SAH

Uvedeď do vyvoie literatury od pďátků po dobu Husovu (J. Hrabáe). . 5
obecné ásady ediční a poučení o starém jazyce českém $. Daňhelka) . . 25

I. oBDoBÍ poČÁrrÚ

Písemnictví staroslověnské

Staroslověnské evangelium a žaltář
Evangelium Matoušovo 5, 2|_32
Žalm 8, l-l0

Kyjevské listy
Proglast. _ Veršovaná předmluva k evangeliu
Život Konsantinův a Metoděiův.

Život Konstantina-Cyrila
Život Metoděiův .

Život svatého Václava .

Poznámlg eďčď

Písemnictví latinské

Umučení svaté Ludmily
Kosmova Kronika česká

(Fuit in provincia Bohemorum) .

Knížecí pověst
o lucké válce .
Zábuba rodu Vršovců.
Úvod k nedokoněené IV. knize

Pokračovatelé Kosmovi
Mnich sázavský

Počátky kláštera sázavského
o zlýcb letech po smrti krále Přemysla oakara II.

opatovický homiliář
KázáÍIl na svátek svatého Vojtěcha . .

Návštěva božího hrobu
Legenda o svatém Václavu (oriente iam sole) .

39
40
4L
4t
42
46
46
48
54

57

59
61
62
68
72
74
t )

I )

80

85
86
88

841



' l

Kristián, Žívota umučeď sv. Václava a báby ieho sv. Ludmily . .
Krátké sepsrání o sv. Cyrilovi a Metodějovi (Diffundente sole)

Poznámky eďční.

První samostatné literární skladby české

Hospoďne, pomilui Dy .
Svaty Václave . .
Slovo do světa stvořenie

Poznámky eďčnl .

II .  oBDoBÍ oD KoNcE 13. sToLETÍ Do 40. LET 14. sToLETÍ

93
I02

105

108
109
109

l l0

oldřich a
O Vtadislt

Ot Vladi
Ot Sobět

Soběslavo.'
o Přemysj
o českýcb
o velikéj
Závěr krol

Poznámky eďčnl

Duchovní epika
Legenda o aPor

Legenda o t
Sesláď Duc

Legenda o Pat
Pilát a lidáš

Pilát
Jidáš

Poznámky eďčn]

Lyrika
' Kunhutina mc

Spor duše s t
Nota ot pana'

Poznámky eďčo

Latinská literatu
Kolda z Kolďr
Petr Žitavský,

o veliké
Marii
Jak a proč
O sPoru r

Poznámky eďčr

ilI

Drama
Mastičkář
Hra o Kristov

světská epika

Alexandreida.
Úvod . . .
Rady Aristotelovy.
Symbolické dary Dariovy a Alexandroly
Boj s vojsky Dariovými u Issu
Tažeď do Egypa a Libye
Alexander v Babyloně.
Dvě úvahv
Zrada

Poznámky eďční

Pelirnilova kronika
uvoo
Libušino proroctví
o zaloŽení Prahy. .
Dívčí válka

o válcě' iešto ďevky s mužmi imiechu
ot Vlastiny múdré rady
O prvém ďevčiem pleně
O mužském osuabeňú a o Vyšehradě
o rozličných ďevóch lestiech
o Ctiradově zradě
o muŽskéj lsti proti ďevldm
o ďevčiei smrti

Bořivoi a Svatopluk
Ot Bořivoiě' prvého křesťanského kniežěte
ot Svatopluka' moravského králc

113
tt4
116
il9
124
t36
t39
142
t43

148

t52
t53
t55
156
157

842
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93
lťz

t05

t08
109
109

ll0

t97
200
209

2r2
2r7
228
230

l13
lt{
il6
l19
tla
136
t39
t12
l{3

l{8
I

ilÍ

oldřich a Božena
o Vladislavovi a Soběslavovi

ot Vladislava' druhého krále českého
ot Soběslava, přietele českého

Soběslavovy rady synům
o Přemvslu otakaru II.
o českých pánóv zlých obyčejích
o velikéj povodni
Závěr kroniky

Poznámky eďční .

Duchovď epika

Legenda o apoštolích a o seslání Ducha svatébo
Legenda o apoštolích
Seslání Ducha svatého

Legenda o Panně Marii .
Pilát a Jidáš

Pilát
Jidáš

Poznámky eďčni

Lyrita
Kunhutina moďitba
Spor duše s tělem
Nota ot pana Viléma Zajiece .

Poznámky eďční

Latinská literatura na poěátku 14. století
Kolda z Kolďc, Parabola o statečném rytíři 233
Petr Žitavský, Kronika Zbraslavská

o veliké zbožnosti, kterou měl král Václav k blahoslavené Parrně
Marii
Jak a proč se začaly po prvé v královswí Českém raziti groše .
o sporu mnichů a světských kněží

Poznámky eďční . 242

III .  oBDoBÍ oD 40. LET t4. sToLETÍ

Drama

Mastičkář

171
172

174
176
177
179
179
180

184
191
194

238
239
241

247
262Hra o Kristovu zmrtvýchvstání i o jeho oslavení

843



Hra tří Marií
Hra veselé Magdaleny .

Poznámky eďčď

Satiry

Desatero kázanie božie
Á  ' ,Jeste Kazatue
Sedmé kázanie

Satiry o konšelích
o ševcích
o konšeléch nevěrnÝch .
o zlých kovářích .
o sladovníciech
o lazebníciech
Řcznik
Pekař

o l išcěaočbánu
Podkoní a Žák
Svár vody s vínem
o ženě zlobivé
Poznáml1y ediční .

Veršovaná epika

Legenda o svatém Prokopu . .
Prokopovo mládí
Skutky svatého Prokopa
Smrt svatého Prokopa

Legenda o svaté Kateřině
Zasnoubení Krista s Kateřinou
Umučení svaté Kateřinv

Legenda o blahoslavené Anežce
Tristram a lzalda
Vévoda Arnošt

Poznámky eďční

Lyrika
Lyrika česká

Milostná lyrika
Závišova píseň .
Dřěvo sě listem odievá

268
29t
295

297
298

Slovce IVI
Již tak q
PŤěěekaje
Noci mil
Šh dva .

Ztratilaé ;
Milý iasn

Lyrika refle:
Smrt
Píseň o P
Seďáci
Píseň ves
Pieseň od

Lyrika ducl
Buoh vše
lezukriste
Zdtáva,k
Pláč Pan
Mistr Le
Kocovník
Otep my
Doroto, 1

Poznámky ed

Lyrika latinsk

Sekvence
Jan z Jen
Jaké to'
Kde jste,
M. Vojtěr
Latiusko-
Hlet iaro

Poznámky ec

Skladby lyricl

Radosti Pat

Pláč svaté tr

Pláč svat
Pláč Ma:

Poznámky e<

a řemeslnících .
306
316
3t7
321
324
325
327
328
330
332
335
349
354
356

359
360
363
364
370
370
377
382
383
388
391

393
394
397
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398
400
401
401
402
403
404
405
406
408
4r2
4t4
416
419
420
42r
423
425
426
427
428
429
433

437
439
441
443
444
445
M7
450

45r

459
462
471
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291
295

297
298
306
316
3t7
321
324
325
327
328
330
332
335
349
354
356

359
360
363
364
370
370
377
382
383
388
391

393
394

. 397

. 398

Slovce M
ltž ak vymyšlený květ
Přěčekaje všě zlé strážě
Noci mi|á
Sla dva tovařišě
Ztat:lrat isem mílého .
Milý iasný dni .

Lyrika reflexivní a satirická .
Smrt
Píseň o Pravdě .
Sedláci
Píseň veselé chudiny . .
Pieseň od pana Štemberka .

Lyrika duchovní
Buoh všemohúcí
}ezukriste, štědrý kněže
Zdt íva, krrálermo slavnosti
Pláč Panny lvtarie
Mistr Lepič
Kocovník
Otep myrry
Doroto, panno čistá

Pozuámky eďční .

Lyrika latinská

Sekvence Domaslavova o boŽím těle .
lan z Jenštejna, Panenská matka v chlévě dlí .
laké to' ach, trápení
Kde iste' kdo jste, slyšte mne .
M. Vojtěch Raňkův, Ža|né, ach, má loutna ny,e .
Latinsko.česká žebravá píseň .
Hle, jaro plné vábných krás .

Poznámky eďční .

Skladby lyrickoepické

Radosti Pannv Marie
Pláč svaté Mařie a Plráč Marie Magdaleny

Pláč svaté Mařie
Plr{č Marie Magdaleny .

Poznámky eďční



Básnictví didaktické
Kato
Alan
H'^ň

uvoo
o tistě těhotné .
o slavíku a o jestřábu .

Smil Flaška z Pardubic, Nová rada .
Úvod .
orel radí
Levhart radí
Sokol radí .
Nedvěd radí
Páv raď

Rada otce slmovi . .

Poznámky eďční . 520

Zaéá.l.ky krásné pÍ6zy
Passionál

Život svatého Eustachie
Život svateho Jiřie, mučenníka božieho .
Život Prokopův

Život Krista Pána .
o postupení }ďíšont do Ejípa .
o nawácení }ďíšovu zBjipta do Židovské země .
Tuto sě čte o světie uojici a o svatém dušě

Životy svaých otcu
o svatém pústennicwí

Jmě o svatém Pavle .
Tuto se počíná imě o svatém Pavle a o svatém Michaeli archanie-
lovi 544

546
55r

554
561

Aseneth

Poznámky ediční .

Štitfrta
Kronika Trojánská

o ustavení města novébo Trojanského .
o zabití Hektora, naisilnějšieho obránce Trojanských .

Kuoň
Zajiec

512
513
513
5t5
516

472
481
489
489
494
495
497
498
501
507
511

523
524
527
530
)5)

)5)

536
538
540
54r
544

Tt<aďeček
Teď Ža\o
TeďNeš

Exempla
Česká exen

Lidská z
Pousteur
Zásluha 1
Potřeba '
Poslušnol
Plody q
o slavíku
Odvun
Příklad o
O mluvel
o Tíberi
od tesařr
o jedné i
o iedné i
Kterak st
Suďte sp

I:tinská er
O ducho
Ženská 1
Duchapř
o dvaná
o lišce t
Všem se
Hloupý |
Beránek
O dvou

Pašiie pražsk

Poznámky eď

Pt6za historick
Česld próza hi

Přibík Pulka.
Úvod
o prócl
Počátky
O zkažt
O uPrat

562
565

846



472
481
489
489
494
495
497
498
501
507
511
512

523
524
527
530
535
535
536
538
540
541
544

Tkaďeček
Teď Žalobník mluví k Neštěsd a ie zase hanie
Teď Neštěstie vypravuie v podobenswi Žatobnitovi

Exempla
)<LesKa exempra

Lidská zvrácenost
Poustevník andělem
Zásluha poslušnosti
Potřeba oddechu

568
568
5?3

579
580
580
581
581
582
582
583
584
584
585
586
588
589
590
590

59r
592
592
592
592
593
593
594
594
594
599

604
605
606
608
609

513
513
515
5r6
520

Poslušnost
Plody trpělivosti
o slavíku a střelci
o dvú myší .
Příklad o iednom královici .
O mluvení Petrově k Jďíšovi .
o Tiberiovi ciesaři
od tesaře a od ženy
o jedné ženě, kterak

velmi pěkná
ukrázal svatému Augustirrovi .

věrné .
se jest smilswem zapáit|a

Michaeli archanje-

o jedné jeptišce řeč
Kterak se pán buoh
Suďte spraveďivě

Latinská exempla
o duchovní slepotě
Ženská prohnanost
Duchapřítomnost
o dvanáď měsíčkách
o lišce a džbánu
Všem se nelze zachovati
Hloupý Honza
Beránek na k,ázánI
O dvou bratrech

Pašíje pražs\ých židů

Poznámky eďčď .

Pt6za historická a cestopisná

Česká próza historická a cestopisná
Přibík Pulkava z Radenína, Kronika králů českych .

Úvod
o osobení zemí rozliěnÝch .

544
s46
55r

554
561

o próchodu těch lidí a
Počátky křeséansM
o zkažení a o konci králevswie moravského

nských o upravení královstvie moravského
562
565 610
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Vlastní životopis Karla IV.
Kapitola 3
Náwat do Čech

Dvě zprávy o Václavu IV.
Zptáva o prvním zajetí krále Václava IV.
Stížný spis panské jednoty krá{i Václavu IV.

Cestopis t. zv. Mandevillův
Dvadcátý rozdiel
X rSedesáý a deváý rozdiel

Marko Polo, Milion .
Kterak Markus, syn pana Mikuláše, rostlv milosti před krrílem .
O vlasti Ardandam
O ostrovu Stilam

Poznámky eďční

I,atinsM próza historická a cestopisná
Kronika Františka Pražského

Jak byl pan Jan IV.' pražský biskup dvacátý sedm;ý' zvolen za bisku.
pa a posvěcen

Neplach' KÍátld kronika římska a česlú .
Násilnosti krále Přemysla otakara II. .
Cesta císaře Karla IV. do Avignonu .
Ztízeni práva legace pražského metropolity .

Beneš Krabice z Weitmile, Kronika pražského kostela .
Za|oŽeni university pražské .
Korunovace Karla IV. na císaře
Veliký sněm zemí českých r. 1356 .
Vykonrívání spraveďnosti v Čechách .

Cestopis Odorika de Pordenone .
o podivuhodném lovení ryb .
o boháči' kterého krmí padesát panen .

Kronika Jana Marignolliho .
V Columbu

Poznámky eďční .

Literatura rozi7ntavá a nábožensky vzdělavatelná
Petr Komestor (Manducator), Historia scholastica

o kamenováď Nabot pro vinnici .
Evangelium sv. Matouše s qýkladem .
Ráj duše

Poěínají sě kniehy o všělikých ctnostech .
O trpeďenswí

848

612
6t3
6t5

Sborník rczjíma

Rozmlúvanie
Úvod
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 25
Kapitola 2(

Zrcaďo sv. Á
Kapitola lC

Samomluveni
Kapitola lC

Sborník Musejr
Zrcaďo človt

Úvod
Ustavím st
Zákon desz
Rozdiel23

Poznámky eďční

Tomáš ze Štítr

Sborník Vyšl
Předmluva
o bojováni

o světs}
O sedmi st

Smierno
I(níŽky šeste

Pánóm
KďŽky o sn

Pďínaií st
Sborník Vál

Předmluv
Pohřeb' k

Řeči besedr
Kterakmi

Řeči svátečn
V ponděl

Zjevení sv.
Knížky o šr

Třetie s.

616
616
619
62r

630

621
622
623
623
624
626
627

630
636
636
638
640
640
64r
642
643
6M
645
645
646
646
647
648

650
651

656
657



6t2
6t3
615
6t6
616
ó19
621
621
622
623
623
624
626
627

630
636
636
638
640
640
641
642
ffi
w
645
645
ffi
ffi
647
6S

650
65t

656
6fr

l .

r 7 .

Sborník rozjímaqých spisů Václava s Pořiečie . 659
Rozmlúvanie dušě s svědomím

Úvod
Kapitola I
Kapitola 2
Kapitola 25
Kapitola 26

Zrcadlo sv. Augustina
Kapitola 100 666

668
670

Zradlo člověčieho spasenie
Úvod

ó60
661
663
664
665

Samomluvenie sv. Augustina
Kapitola l0

Sborník Musejní (Krumlovský)

Ustavím stolici
Zákon desatera

svú nad stranú pólnocní .
přikázanie drín od boha Mojžiešovi .

670
672
674
674
675

682

687

688

70r
7M

630
Rozďel23

Poznámky eďční .

Tonráš ze Štítného
Sborník Vyšehradský

Předmluva
o bojování hřiecbóv s šlechetnostmi

o světském milování a milování byďa nebeského .
Q sgílmi stavu duchotmieho vstupuích

Smiernost
Knížky šestery

Prínóm

Knížky o smrti mládence bujného
Počínaií se knížky o smrti mládence bujného .

Sborník Váwův
Předmluva
Pohřeb, kteraký má byti a kteraké ádušie za duše

,x v. rlsecl Deseoru
Kterak máme iiž věřiti v Trojici svatú .

Řeči sváteční a nedělď
V pondělí o masopustě

Zjeveni sv. Brigity
Knížky o šašiech

Třetie stÍana

685

698

707

709
7t3

716
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Sborďk museiní z roku 1400
Knížky o devieti saviech lidských

Tato řeč o učených
Proč se učí lidé
o závisti' o tom hřiechu
o připraveď srdce

o otevření srdce tato kapitola.

Sborník opatovíclcý
Že j, rczdtel veliký mezi pannami a Ženami

Barlaam a losafat
Kterak Nachor dolíčiliednobo pravého boha .

Poznámky eďčnl .

Latinská pr6za odborná

Jan z Holešova
Výklad písně Hospodine' pomilui ny .
Pojerlnání o Štědrém večeru .

Jenek z Prah5 výklad na Aristotelovu knihu o duši .

Jan z Jenštejna, Kniha obranná
List urozenému muŽi, panu }indřichovi z Ružové Hory .

Gotšalk z Pomuku, Výklad na Lombardovy Sentence
o rozdílu mezi argumentací theologickou a filosofickou

Micbal Pražslcý' o vládě knížat
o spravedlivé válce .
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