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Mezi dosud nezpracovanými zlomky českých rukopisných bitrlí. shro-
mažďovanými od časů Hankových v knihovně Národního musea' našel jsem
ve s]oze sign. 1 Ac 2, č. 11 spolu s dvěma zlomky biblickými také velmi se-
třený a zašpiněný pergamenový list s textem, který patři mezi nejstarší
opisy staročeského Passionálu (nyní sign. 1 Ac 104). List je veliký 30,3 x
20,2 cm, setřené písmo, zvláště na rubu těŽko čitelné, je ve dvou sloupcích
po 39 řádcích, vodorovnou trhlinou však jsou částečně zničeny 23. až26.ř^-
dek. Zrcadlo písma měří 21,5 x13,2 cm s mezerou 1,25 cm mezi sloupoi; na
okrajích si kterýsi pozdější písař zkoušel písmo azapsal několikrát počátek
svatodušní modlitby Deus qui corda Íidelium. Písmo je gotická minusku]a
z 3. čtvrtiny 14. století, dosti veliké a štíhlé, s typickým dvojbříškovým a,
s krátkým /, n se podobá u.

obsahem zlomku je v prvním sloupci krátká legenda o sv. Felixu
a Adauktovi (staročesky Ščastný a Sbožný), jejichž památka se slaví 30.
srpna' potom následuje rozsáhlé vyprávění o sv. Adriánovi, jehož smrt se
připomíná 8. záři (zde asi třetina celé legendy). Je tedy zčásti zachráněn
text, který j e ztracen v nej starších dvou Passionálech, chovaných v knihovně
Národního musea sign. III D 44 (: A) a III D 45 zr.|379 (: B) '  j imŽ
uprostřed příběhu sv: Adriána chybějí listy; celý text je až v mladším ruko-
pise klementinském XVII C 52 z r. 1395 (: C).Nový zlomek je zbytek
jakéhosi Ýýboru z Passionálu, protoŽe mezi oběma jeho legendami stojí
v rukopise A život sv. Saviniana, Lupa a Mamertina' v rúkopisech BC
mimoto ještě vypravování o sv. Jiljí (za sv. F.elixem) a o narození
P. Marie (před sv. Adriánem).

Písař zlomku zachovává přesně prejotované e, uo píše jen v několika
připadech. Jeho pravopis je spřežkoqi (nemá ani tečku při ž\ a vyznačuje se
hojnějším užíváním g neŽ v AB (C píše g téměř všude). Zdvojené || označ,uje
hlásku š i na konci slov, někde však i hlásku s: l|tgetg aa23, ||tata aa26,
pa||gedeng aa35, dwge||tge aa36, de||at aa37;k označení,ž se místy zdvojuje
i zz.Y latinských jménech se označuje hláska /t písmenem c (na pÍ. cri|ta
ao3). Měkkost slabiky la se neoznačuje (na pt, krzeltan aa25, fftata aa26\,
podobně se píše wnemzto bo17. Dlouhé í se jednou označuje i: kameni ap23,
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Hláska n' m se místy zkracuje obloučkem nad předcházeiicim písmenem.
Interpunkce se označuje tečkou, která všakje dnes viditelná pouze na něko-
lika místech (odporugediechu. aBlB, rzeczí". bB10, |ge. bB15)' Velká písmena
jsou místy přetržena červeně, iniciálky kapitol byly lyznačeny červeně a
modře.

V následujícím otištěném textu je interpunkce novodobá, rekonstrukce
zničenýclr míst jsou v závorkách špičatých, čtení nečitelná a nejistá v zá.
vorkách kulatých. V originále se píše Í bez tečky. - Latinský text je vzat
zvydáni Th. Graesse, Jacobi a Voragine Legenda aurea' Vratislaviae 1890'
str. 375, 397-399' vybrané varianty jsou z rukopisů rajhradského benedik-
t inského kláštera D/K II a 19 (rryni Univ.knih. v Brně R 37I, :D)aH f 5
(nyní Státní archiv v Brně, : E).

tod lwateho | [czal tneho g lboznehoi

De sanctis Felice et Ad-
aucto. Felix presbyLer et
frater suus, similiter no-
mine Felix et presbyter,
Diocletiano et Maximia-
no oblati sunt. Quorum
senior cum ad templum
Serapis, ut ibidem sac-
rificaret, adductus esset,
insuÍI]avit in faciem sta-
tuae et protinus (sta-
timD) cecidit. Ductus si-
militer (om. D) ad statu-
am Mercurii pariter in-
sufflavit (similiter fecit
D) et protinus statua
cecidit. Ductus tertio
ad simulacrum Dianae
similiter fecit. Tortus
igitur in equuleo ductus
est quarto ad arborem
sacrilegam, ut ibidem
immolaret; qui flexis ge-
nibus oravit et in ar-
borem sufflans eam a

18 modlil ana

19 to drzgewo

20 ramgmodl

21 wem kdiz 1
22 rolta czielc

23 mugnhed,

24 gieden mez

25 arzka: ,,kr.

26 hlaura [[ta.

27 tugeducz, k

28 dgelg gemt

29 geft czelký

30 Ggchzto tgr

31 n[[e gpoch

32 wiedgewfft

33 rzeltanlkel

StI tg chtielg,

35 lu poffged

36 zgem naro

37 deffat ledn

38 n watg

J9 ) czcn

1 larzge. Otr

2 marimiar

3 wutnem n

4 medga gn

5 rnodlamo

6 welgka pc

10 PffSpěvky }

aq,

,  
Ť 

adua |ualamuczedlngkg

2 I ffczaslny albozng lwu krew

3 progezucri.lta lta prolgla. Otom lie

4 tak pg [[e: Ez lta bgla gata aprzied

5 Dgoclecianem amarí"mianem po.

6 ltawena, znychzto ltarzgeg[[g do po-

7 hanskeho chrama rueden, abg lge

8 modlammodlgl. Tehda lwatg [[czu-

9 ltng modleg teg woblgczgeg podul

10 agnhed ta modla lpadffg lie roz-

11 bgla. Odtad weden kdruzgeg mo-

12 dle gktrzetgeg auzd7 kdiz gyeg w

73 twarz pod,rl, tehda wzdg ta modla

14 padla. Napolledy ueden kgedno-

75 mu drzgewu, geffto dgablom po-

16 han|ký byeffe po|ugeczeno. Tu |ů-

17 tg ffczaltng poklekl abohu IAe po-
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18 modlil anadrzgeao podul aýhed

19 to drzgeuo zkorzen padlo, atugch-

20 ram gmodla y ollarz, w[[e tgé drzi"e-

21 wem kdiz pacl lo,:etr<z>gen<o>. To lta-
22 rolta czi"elar:out .<-u> llgffaru kazal ge-

23 mu ynhed ltlawu fftyetg. W tu dobu

24 glieden mezA nue <rult>upgw zatuola

25 arzka: ,,krzeltan iem!'' Atomutake

26 hlaua [[ta<ta. Tehda krzeltg>ene ne-

27 rugeducz, I;terak gemu dgegy, wz-

28 dgel11 gemu qmAe ,,przAJporzenA," to

29 ge|I cze!ký obgczgegě rzeczeno |bozng.
30 Ggchzto tgela krzeltyene pochopg-

31 tuffe gpochowalg. To polrune uz-

32 wiedgeru[[e, napotupu Luyerzge k-

33 rzeltanlkeg kdiz ta tgela wykopa-

34 tg chtielg, dyabloruý ohromengm

35 lu poffgedeng. Dalo lye to pobo-

36 zgem narozenA drugefftye a olm-

37 deffat ledme leto. od. fttateho Ad.-

38 ,1 waly 1Ad -tÍanus Umu - riana

39 Ď c:en ge!! odmatimiana czlle-

aB

1 larzge. Otom lie tak pg[[e: Ez kdgz

2 marimianus czgef arz wtom llo-

3 wutnem mgef tye, gemuzto Ai'y1to-

4 medqa gmye bylo, tlyablowym

5 modlam obuet oblletorua[[e, tak

6 aelgka pohroma tehdg nakrze-

10 PříSpěvky k dějinám

radice subvertit et simu-
lacrum cum ara et temp-
lo arbore corruente con-
trivit. Quocl cum praefe-
ctus audivisset, eum ibi-
dem decol lar i  praecepit
et corpus eius lupis et
canibus dereliquit. Tunc
quidam in medium re-
pente prosiliens christia-
num se l ibere professus
est. AmJro igitur se invi-
cem osculantes ibidem
insimul decol lat i  sunt;
christ iani vero eius no-
men ignorantes eum
Adauctum vocaverunt,
eo quod sancto Felici
auctus sit ad coronanl
martyrii. Quos cum chri-
st iani in fovea, quam
arbor effecerat, sepelivis-
sent, pagani eos effodere
volentes protinus a dia-
bolo sunt arrepti. Passi
sunt circa annos Domini
CCLXXXVII.
De sancto Adriano cum
sociis suis. Adrianus a
I'Iaximiano imperatore

regnante (om. E) marty-
rium passus est. Cunr
enim praedictus NÍaxi-
mianus in Nicomedia
urbe idolis immolaret,
iussu eius cuncti christi-
anos perquirentes al i i
t imore poenae, al i i  amo-
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7 ltang bie[[e, ez druh druha, lulged
8 lulgeda, negkterg proftrach umu-

9 czenge, ngkterzg prodarg, ngekterzg

70 czgelarzowg klgboltg nalmrt krze-

11 ltang wodiechu. Mezg ngmgzto

12 trzg atrzydczgetg krzeltanou poha-

13 ng gemffe przgedczief arzie przg-

14 ruedlg. Ggmzto czyelarz weczie: ,,A-
15 zdalte nellgffgelg, kak welgka po-

16 kutawtomto mgeltge nakrzeltd-

17 ltuo ultaruena gelt?" Gemuzto krze-

18 ltgene odporugedtechu:,,Dobrziet

19 lmg llgffgelg, aletomu lmg lge u-

20 ltaweng polmgewalg." To czgelarz

21 ullgffaru kazal gge nemgloltgwi

22 bgtg abgczowatg aggch u lta ka-

2 3 meni zbg ti apotom ruzctlar z w I a-

24 dgtg. Kngmzto geden znamengtg

2 5 rgtg erz naczie I ar zowg e daor zg e,

26 gmenem Adrianus, przg[[ed we-

27 czge: ,,Zaklynagg wal f krzgeaa-

2B ffeho boha gezu crilta: paruiezte

29 mg, klere odplatg czakate zatgto

30 waffgetrpke mukg?" Ktomu krze-

3 1 ltgene odporugedgechu:,,Oko neug-

32 dalo ang ucho llgffalo ang rufrcl-

33 cze czlowieczge upacllo ta, czo gelt

3 4 p r zg p r awil ho I podg n bo gg cz11 m

35 lebe.,, To Adríanus u|I11[[aw me-
36 zg nge rultupgw rueczie: ,,Poc.ztgete
37 mtte mezg tgemgto, neb agch ruie-
38 ru krzellanf kt dnes prztlggma-

39 og!" To czgelarz ulllSl-faut ]iazal qrlto
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re promrssae pecunrae,
v i c in i  v i c inos .  p rop i  nqu i
domesticos ad suppli-
cium trahebant, inter
quos XXXIII a perqui-
rent ib r rs  comprehens i
ante regem adducti sunt.
Quibus rex: Non audis-
tis, qualis poena adver-
sus christianos posita
sit? Cui il l i: Audivimus
et  s tu l{ i i i ae  tuae iuss io -
nis (iussionem E) irrisi-
mlrs. Tunc rex iratus
nen'is crudis eos caedi
iussit et lapidibus ora
eorum contundi man-
dav i l  ac  annotata  un ius-
cuiusque confessione f er-
ro vinctos in carcere
recludi praecepit. Quo-
rum constantiam Aclria-
nus prior officii militaris
cons iderans  t l i x i t  e i s :
Adiuro vos per Deum
vestrum rit mihi dicatis,
quae est remuneratio
quam exspectatis per
ista tormenta? Ad hoc
díxerunt sancti: oculus
non vidit nec auris audi-
vit  nec in cor hominis
adscendit quae praepa-
ravit Dominus diligen-
tibus se perfecte (o-.
E ) .  Tunc  Ad r i anu s  i n
medium prosiliens ait:
Annotate me cum istis,
quia et ego christianus
sum. Quod cnm impcra-
tor auclivis-qct, nolenl em

7 wzalarz wlr

2 podgngegn

3 rucho rozea

4 ggnu wgnu

5 ez tagnakr

6 gedgeaffg,

7  kut rpg, tor

8 larzg przgb

t holpodarzg

10 ggnych lua

77 ruemu lwat
12 zzeng g lg, t

13 Adriane, n

14 hatltwg, ge

15 przgezffg n

16 zge tobie pr

77 to ten czal 1
18 de lzge ang

19 Ie zaggetg,

20 moczi czakt

21 darzg,odlo

22 ho lwgeta c

23 mu lpalgle

24 to Adriant

25 ,,Otlegdg n

26 dgnfi, akdi

27 nange przt

28 ruíedge, ab'

29 czieng." al

30 holpodarzl



ba

1 uzalarz ruladuti. Tehrla geho hol-

2 podgnye gmené |{utalia naf obie

3 rucho rozeclrztgela mnAeczA bg pro

4 ggnu wgnu bil Luzalarz ut lazen,
5 ez tagna krzeilanka bieffe. ale zru-

6 gedgeu[[9, ez prouiertt krzeltanf-

7 ku trpu, tomu |íe utael,fl]wffa kza_

8 larzg przytbgeh[fg u okoruE lruelrc
9 ltof podarzge fruateho Adríanat7

10 ggngclt lruatgch zczgelotuaruffg lrl-

tr1 tuemu f watemtt muzg rzekla: ,,Bla.*

l2 zzenrt glA, moA mylg holpodarzy

l3 Atlriane, neb f g przg[[eI ktomubo-

14 hatltag, gehozto lu lobie tutogg

15 przgezffg nealtanglg, ggezla lbo-
16 zge tobie probgteczno bude, kdiz-

17 to ten czal pr:gcle, rurrcrnzto nebu-

l8 de lztle ang kupczgti ang ttprziete-

19 le zaqaetU, anU odltoho ktere po-

20 moczi czakati. Proloz, mgly holpo-

21 rlarzg, odlozge mg ll odtohoto zle-

22 ho lwgeladagz lgeuteffken fute-

23 mu lpalgtelg gezu criitu." Kngeyz-

24 to Adrianus promlutug ctrzlta:

25 ,,Odegtlg nAnAe, ma mgla holpo-

26 dgnfi, altrlizt lge czal naffeho lko-
27 nange przgbltlzg, klobue przgrla po-

28 utiedge , abg bgla przyna[[em IkÓ-
2!j c:ienu." atak ona uczgnyla f we!rc

30 lto I podarzg e upo I luchaut [[g g eho

sacriÍicare, vinctum fer-
ro in carcerem posuit.
Nata l ia  vero  uxor  e ius ,
aud iens  v i rum suum in
carcere, (incarceratum
E), scidit vestimenta sua
fl ens plurimum et eiulans.
Sed cum audivisset (di-
dicisset E) quod propter
Íidem Clrristi incarcera-
tus fuisset, gaudio re-
pleta ad carcerem cucur-
r i l  et v incula vir i  sui el
aliorum osculari coepit.
Erat enirrť christiana,
sed propter persecutio-
nem se non publicat e-
rat. Et dixit ad virum:
Reatus es, domine mi
Adriane, quia invenisti
clivitias, quas non 11i-
rn i serunt  parenLes  tu i ,
qu ibus  egebunt  h i ,  qu i
multa possident, quanclo
non erit foenerandi tem-
pr rs  nec  muluo acc ip i cn-
di,  dum nul lus de poena
alium liberabit nec pa-
ter fil ium nec mater
f i l iam nec servus domi-
num nec amicus amicum
nec divit iaepossessorcm.
Cumque eum at lmonu i -
sset, u[ omnem glor iam
terrenam contemneret
et amicos et parentes
sperneret et semper ad
caelestia cor haberet, di-
x it  ad eam Adrianus:
Vade, soror mea, tem-

I
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3l ggný |watg, ggzto ruzalarzg bge-

32 chtt, abg oelrc uruíerzye potwrzo-

33 ualg, poruc:ytu[[9, duomuon f ie

34 wratila. Potom uznamenatu ltua-

35 tg Adrtan, ez f Lre gych lkon<a>nAe

36 blgzg, ltrazzye zalarzowe udarzqn

37 agrlne lruate uruyerzqe potturdgut

38 do|ueho donul |íewratgw |tyem

39 umrr llem, abg geho ho lpodgnge

bÍ3

7 lÝatalía |nqm |ie wratt1eczi przg

2 ggch fkonczieng bgla. 7'o geden czlo-

3 wiek l)zrzlJeu), ez Aclríanus gde do-

1 muoru, prziedbiehntt porugedye lrcl-

5 poclgng geho arzka: ,,Twog holpo-

6 darz puf[czen aktobie gde." ktomu

7 ona weczye: ,,Neugerzg tomu, angz

8 to buoÍt dag, bg muot1 lto|podarz

9 odtak fruateho Íowarzt1|Iruabql

I0 odluczen.,, |ýetahlatoho rzeczi, az

71 ggeden gAegAe czeledtln aduom u-

12 biehna wec:ie: ,,Panp1, prawit do-

13 bru novl1nu: pan na[[ pttffczé ge[t.,,

14 To onau|Ig[[geru[[g doňíeruagycz

15 lge, bg prorutleru lrualu (trpgelq ne-

16 chtiel ) aproto utekl, pocztle zaloltg-

77 tugc plakaty. Akdiz 1yclrc, an g1de,:-

18 daleka:a:r.qe, ruzchopywffg lge

19 drluy przg edný zawr:yeLa a poc:t]e

20 knye.mu f kr:ue drzutu (mluruylt1 )
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pore passionis nostrae
accersiam te, ut videas
íinem nostrum. Sicque
virum suum aliis sanctis
recommendans, ut eum
scilicet confortarent, re-
di i t  in domum suam.
Postmodum audiens A-
drianus diem passionis
snae adesse, dans mu-
nera cr-rstodibus et san-
ctos, qui secum erant, in
fi deiussores abiit dornum

vocar € Nataliam, sicut
e i  iu r l rmento  promisc-
ra t ,  u t  eorum pass ion i -
bus praesens esset. Qui-
dam antem eum videns
praecurrit et nuntiavit
l,Tataliae dicens : Absolu-
tus est Aclrianus et ecce
venit. Quod illa audiens
non credebat dicens: Et
quis potuit eum absol-
vere a vinculis? Non
mihi contingat, ut ab-
solvatur a vincul is et
separetur a sanct is !Dunr
hoc loqueretur, puer do-
rnesticus venit dicens:
En dominus meus di-
missus est. Illa autem
putans, quod martyri-
um re fug isse i ,  amf l r i s -
s ime  f l e ba t ,  e t  c um  v i -
disset eum, surgens velo-
cius ost ium domus con-
tra eum clausit et dixit:
Longe a me eÍIiciatur,
qui a Deo corruit ,  nec

27 arzkuczg:

22 ngtg, ez <

23 nedag,bgt

24 to gelt lue,

25 O przgene

26 oelt kto <t

27 gehoz lg tl,

28 nez geltltr

29 letiela, az

30 bgt, az tge

31 prowieru,

32 utekl! Ba,

33 ffto tge odt

34 waluczg?

35 uno mglll

36 tg, bg tak

37 lkeho mol,

38 hu! Bgedt

39 f tngeg, cz,

Lexiká]r
kopis knihovr
440n. ,445n. ,
o sv. Adriánu
Nár. musea I
text končí sl
xv l r  c  52 l
text se C j iž

Značky
slovosledu; 1
rukopisu.

Nadpis
zde rekonstr
rubriky neby
v C o d S [ [ c z r



21 arzkuczg :,, 1Il egm > a[[ lemnu nicz czg-

22 ngtg, ez <od>buohabgezg[[! buohtoho

23 nedag, bych ltgem mlurugla, ge[[-

24 to gelt lueho <hol> podgna zaprziel!

25 O przgenef[czaft<r1!l>, powiez mg, kto lge

26 oelt kto <mu przgnulgl), abg to poczal,

27 gehoz ly rlokonatg nechtiel? Prue

28 nez geltllrziela ltrziela ktobge przg-

29 letiela, az lg zaltrzielen, prrue nez lg
30 b11t, az tge bolelo, Prute nezz lg czlo

31 prowieru krzeltanlktt trpiel, az lg
32 utekl! Ba, pouíezma, czo gge to, ge-

33 [[to tge odtak lwateho tonarzglt-

34 ua luczg? alo f em otobge gnhed tlrt-

35 uno mgllgla: kak bg to mohlo by-

36 tg, bg tak zhrubeho naroda pohan:

37 lkeho mohlo czo wierneho bgtg bo-

38 hu! Byeda mnAe, lnebozgcz2 czie neffcza-

39 ltngeg , czo DczlJnA , ez lem dana zato

3

mihi contingat loqui or i
i l l i us ,  per  quod Domi-
num suum abnegavit.
Et conversa ad eum
d i x i t :  O  l u  m i s e r  s i n e
Deo, quiste coegit appre-
hendere, quod non potu-
isti perÍicere, quis te
separavit a sanctis aut
quis te seduxit, ut rece-
deres a conventu pacis?
Dic mihi, cur fugisti,
antequam pugna fieret,
antequam repugnantem
videres, quomodo vulne-
ra tus  es  necdum emissa
sagitta? Et ego mirabar,
si ex gente sine Deo et
de genere impiorum ali-
quis offerretur Deo. Heu
me infelicem eL miseram,
quid faciam, quae con-
iuncta sum huic ex qe-
nere impiorum?

Le x i k á l n i a j i né r . y b r anéva r i a r r t y t ř í r u kop i sůPa s s i o n á ] u z e ] ' 1 . s t o l e t í : A : r u -
kopis knihovny Nár. musea |II D 44 str. 468n., 477n. (ot ' ištěno v IF 13, 1886, str.
440n., 445n., pokračováni v LF, 14, 1.887, str. 44); za str. 478 chybí l ist, takŽe text
o sv. Adriánu končí slovenr Kngegzto bo 23n. našeho zlon.rku; B =: rukopis knihovny
Nár. musea III D 45 zl,. 1379 l ist 120a-120b, 132b, Žanimž chybějí dva l isty, takŽe
text končí s|ovy u|tawenu ge|t aB77; C: rukopis Universitni |<nihovny v Praze
xvlI C 52 l ist 188b_1á}9a, 195b-196a, od řádku ba24 jakožto jediný variantní
text se C j iŽ neoznačuje.

Značky r'kritickém aparátu: * čtení přidané, > čtení vyncchané, - změna
slovosledu; pravopisná podoba rrvedené varianty odpovídá prvnímu citovanému
rukopisu.

Nadpis k textu o sv. Fe]ixovi-Ščastném byl na konci předcházejícího l istu a je
zde rekonstruován podle C a podle nadpistr dalšího; v A původní nadpis chybí,
rubriky nebyly provedeny; v B zní rrrbrum Swateho ffcza|tneho a Ibozneho cap. CXXY,
v C od S ffczaltneho crlbuo:neho.
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aal muczedlnllklll muczefi.gki A,C; 4 takl takto ABC; 5 Inarimianem poltawenal
przged m(txgmaanem g|ta po|tawena C; íi |furffq C; 9 lnodley (! modle B) teg] teg
modle AC; 17 kdruheg ABC; 12 wzdg]wezdÍ A, ueffde C; 13 Írr) AC; 14 Nttpo|Iedg]
Nuypo|Ie LI3; 1'{i - bieffe pohan|kgm B; 17 poklekl abohttl poklek Ďoňtt ABC;
78 nadrzgewoj na to drztewo A.C; 24 wftupyw) wltupie AC; zuusolaf wolagie B; 25
takt: + gnhed ABC; 27 kterukl lccko A, kctlt B; - qemu gmie wzdgel i (wzduegg C(
ABC; 30Ggchzto]Gyezto B, ÍaAC; 31 y ) AI]C; l]2 w11erg ltzc[tctnflte C,; Itdiz) C;
3t] a)B; o|m] |ednt C,: 37 tato ! amen C,; nadpis pro'n't ' t l t 'n čerr.enou barvou;
od)B; Adriarru 1 rnuczentl C; '38 ttmuczenl ntuc:en C;

ap6 nal natl (,; 7 ezl gez: A, qenz C; s nyei i lcrg)C; lt ngkterzy (sic)l nye-
ABC; 71, wodiecltt l  we,diechu C; l( i  nahrzeltdftwo] nakrzeltarLg C; 18 odpowgedie-
chul weczye(c)hu (,; 27 kuzal l  kctzct C; 22 bytg a)A{l; 2i3 potom -l ggr: A; 30
Ktomul Tonu At ' . lI odpowgedgechul rzechu A(,: 38 drres)O:

ba4 - Ú.aI(rI': b11l C: 6 ezf yt:z: A':' 1 utge[[p1w[[gl clt11e. A; 72 - milq no!] Á; 71
qehozto] geho: C,, Ju + toho C; 15 ugeztol oge|to A; I{i |bozge-.1- íeňdí AC; 23
gezu criftu)C; 25 rna mglal nalo ( l); 26 l idizt l  kdiz; 27 ktobyel tobge; 31
ggzto] ge[[Lo; 35 Adrian] Adrianus, Ig, + gaz; 38 - Íae dclmu; wrtúgw(!)| wratyl;

bp7n.  angztobuohdag l  Abuohtoho ncdag;  9 towarg[[ twa;  11 -gegg oeden;  15

lwntul krzeltanlku; 28 ftrziela): pr:gletielal przgletala; 1)I - 77prr1 prougeru
kr:el lanl l;u: 32 c:o gga 1o): ' .| ' . l tr. lowaryfftut: 34 pltthed): 35n. k'uk'bg Io
ntohlo bgt,g); 37rl. bolttt] Btt; 39 ez] Gez; -tluna [ent 1. :alolto Gěz ge|t :naroda
buoha neznal

I I

Text zlomku Zaclroval dobře původní znění, na kterém jen místy jsou
clrobné Změny: pokleltl a Bohtl sě pomodltl místo poklek Bohu sě pomodlil
aa17, kterak m. kako aa27, bíti tt bičouati místo bičouatí ap22 (prvni
sltlvo vzniklo přepsáním). Písařských chyb je poměrně málo: modlea n.
modle adg, vynecháno gnhed aa25, ngklerzg m. ngekterza ap9, |trziela
omylem dvakrát |lB28, wratgn m. ruratal llc3f]. Zlomek stojí textem nejblíŽe
rukopisu B proti společným čtenÍnr AC, literé vynecháva ji ta aa|3, přidávaií
lo ao1 8, měni u stúp ě m' u stú píu aa24, ta m. j ichžto, i ežto aa30. Nej mladší ruko-
pis C z r. 1395 Se od ostatních liší drobnými úpravami textu (přidává amen
aa37, měni křest'ang m. kÍes(,anstuo aBI6n', Decěchlt m. odpouědě'chu aB7B,
Itřesťanskúm. suatli bp15 a j.) i několika chybanri (setlm m' osm aa36, mdlo
m. má mild ba25, ba m. Bohu bp37 n.). (]etnt i  jsotr i  vynechávky rukopisu C
(co je tobp32, kakbg to mohlo být it:p35n. a j .),  proto př ináší nový zlomek
r]obrá čtení zvláště v části, kric text AB nenÍ Zachován, a poskvtne zr|e zá-
kladní versi při vyclání.

Sledování poměru staročeského textu lr originálu podává Zajímavý
polrled na práci staročeskél.ro spisovatele. Příběh sv. Felixe a Adaukta, již
v latině stručný, je zlrrácen slroro na nejmenší míru: nejmenují se jednotlivá
římská božstva, u nás neznámá (templum Serapis, N{ercurii, Dianae)' a při-
tom je obratnč: zkráceno zdlouhavé a slolrově nevítané opakování předlohy
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(odtad uetlen k druziei mot]Ie i k třetiej. . . acrllrr.). Šťastně wpustil českÝ
aulor talié příliš slereof1,pní zmínkrr o předhozerrí těla r'lkům a psťlm a tím
zíslral přínrější a vhodnější připojení srnrti sv. Aclaukta. Pro stručnosL však
zároveň vynechal i vděčné zmínkv o olljetí obtltt světcťt před snrrtí a o jejich
polrřbení právě v jámě po zrričerrém posvátném stromě; z tohoto přílišného
krácení zťrstalo i rrejasnÓ z nichžto stařěiší aa6, literé se |-ýká půvoclně dvoji-
ce bratří stejnélro jmérra l..elix. Vy'pravování o sv. Adriánor'i je rovněž
místy s prospěclrcm krácentl pominrtLínl nepodstirtných podrobností, na př.
rétorsky rozr.eden(l místo rl nemožrtosti získání holratslví po smrti : quanclo
non erít |enerancli tempus t-Lt.c mutuo accípiendi. dum nullus de poenu alium
IiberabíI nec pater |ilitlm, trct, mater |ilíam, nec seruus clomintun, nec amicus
Qmicum, nec diuiLiae po.s.(e.s.soIem - kdgžto ten čas příde, ll němžta neburle
Izě uní l;Ltpčíti, ani u přietele zaiéti, attí orl ko]to ]tteré pomocí čttkati ba16-20.
Talié jc lirácelrím upravcno rnálo jemné rozhrlřč:ení nranŽelky Natalie: el
quis 1loluil eum absoluere a uinculis? Iýon milú conlingat ttt absoluatur a uincu.
lis et separetur a sanctis - aniž to Butjlt dai,bu mLtói ltospoddř od tak st;atého
Iouttřistua bgl odlúčen bB7-10. ř'.cč.niclici vvpočítávárrí český autor nejen
zkracoval, ale také pi.epracovával v ocllišném, často i opačnérn postuprr
myšlenck : alii timore poen(Ie, alii amore promissae pecuniae, uicini uicinos,
propinqui domesticos ad supplicium tralrcbant - ež druh drttha, stisěd súsěda,
někteři pro strach umučenic, někÍeří pro darg, někteřt ciesařoui k líbostí na
smrt kí'est,ang uodiechu aB7-11; t1uis te separauíl a sanctís aut quis te sedu-
rit ut rececleres a conuentu pacis? Dic mihi cur luqisti, antequam puqna fieret,
antcquam repugnantem uideres. quomodo uulneratus es neulttm emissa sagitta?
- prué než iesI střěla ktobě pí'iletěIa, až si zostřělen, prué než si bil, tlžtěbolelo,
prué než sr čso pro uieru křesťanskťt lrpěI, ttž sí ulekl bp27-32.

I tanr, kcle sc sLaročeskÝ překlaclaLel přidrŽoval více předlohv, vvj adřoval
se r'ŽclY vlasLrrími slovy' často i opisem s kratšími přídavky, abl. jclro vr.-
právěrrí ]lvlo co rrejvíce srozumitelnó a plastické: ar1 arborem sacrileqam
- k iednomu dř'ěuu, iešto dí.ablóm pohansk!1m bieše posuěceno aa14-16;
eitis nomen iqnoruntes - neuědúc kterak iemu děií aa26rr.; Íussu eius cuncti
c]tristianos perquirentes - lttk uelika poltoma telul11 na křest'ang bieše aB5-7;
aucliens uírum suum incarceralum - mntecí, b4 pro iinú uinu bt1l u žaldř
Dsezen ba3n. atd.

.ftrto samostatnost r'i,razovi't.lr prostřetlliťr rlosalrtr.ie vrcholu obratv
a ťrslovími iiclovélro jazyka, které.jsrlrr lrojrré zvláštč v přírné Ťeči: beatus
es domine mi - blažený isi, mói milý ltospodaři ]lal|n.; en dominus meus dimís-
.sus e.sl - paní, prauit, dobrú tlouinu: pan naš pušt\en iest b p|2n; quis te coegit
- pouě,z mi, kto Iě iest k tomu přtnútil |lp25l.., et ego mirubar, si er gente
sine Deo et de qenere impiot'um aliquís o||errelur Deo - a to sem o tobě inhed
rltiono mgslila, kak bg to mohlo býti,bu lalt z hrtúého ntirodct pohanského mohlo
ro uěrného býti Boltu |lB34-37.
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Snaha o největší oživení, až dramatisaci slolru, je patrná také z převá-
dění nepřímé řeči originálu v účinnější řeč přímou: christi"anum se libere
pro|essus est - zauola a řka: Křesťan sem| aa24n') cumque eum admonutsset
ut omnem gloriam terrenam contemneret et ami.cos et parentes sperneret et
semper ad caelestta cor haberet - protož, milý hospoddři, odložě mgsl od
tohoto zlého suěta dujž sě uešken suému spasí.teli Jezu Kristuba20-23.

Podle naší ukázky je tedy třeba vcelku hodnotit české zpracování
Passionálu velmi vyso|o nejen po stránce jazykové a slohové, nýbrŽ i pro
samostatné podání převzatého thematu. Dále je charakteristické to' Že pře-
kladatel neupadá nikde do latinismů (nadpisy od' su. Ščastného, od su.
Adridna je nutno přičíst rubrikátorům) a celý ráz jeho zpracování se
podobá staročeské knize Tobiáš, původně přeložené samostatně, později
převzaté do biblického souboru I.redakcel: nejnápadnější je Passionálu i To-
biáši společný překlad hospodgně za uror, přidávánÍ adjektiva suatý pÍed
jméno (viz v našem textu bo9. 11. 34), týž způsob uvádění vlastních jmen
(u tom slouútném městě, jemužto Nikomedia jmě bglo ap2_4 - do města, iešto
sloue Niniue Tob 7,.l'1, ženu z suého pokolenie, jéžto imě bglo Anna Tob 1, 9
a pod.), četné vazby participiální. Poclrobný slovník a rozbor obou skladeb
zároveň i s Životem Krista Pána osvětlí naznačenou souvislost přesněji.

Přestože je staročeský Passionál dílo vynikající, zůstával dlouho stra-
nou zájmu české literární vědy, která v něm viděla pouhý překlad z latiny.
Dobrovský znalv Geschichte z r.  1818 (str.247 n.) jen t ř i  mladší rukopisy
a dva prvotisky Passionálu z 15. sťoletí, teprve pro l{árodní museum byly
získány oba nejstarší rukopisy AB; v Historii literaturg českéII, č. 145 dato-
val Jungmann z rukopisu A dvě části (str. 275_436,451-490) již na
konec 13. století nebo začátek 14. století. Toho se z počátku držel i Geb auer,
když na ,,starší části.. objevil pravidlo o staročeské jotaciz, a dal proto znač-
nou část tohoto rukopisu otisknout v ročnících Listů filologických (viz sez-
nam v LF 14, 1887, str. 261). Podle Emlera opravil Hattala v polemice
proti Gebauerovi datování rukopisu A na druhou polovici 14. století3,
takže Gebauerův Slouník staročeský, str. XXII již uvádí: ,,str. 1. z XV.
stol., části pak ostatní zrizných dob XIV. stol...Anito však není správné,
nic nesvědčí pro to, že by byl složen z části, napsaných v různých dobách. Byl
napsán (mimo pozdější 1. stránku) třemi písaři v téže době, všichni psali
gotickou minuskulou 2. polovice 14. stoletÍ: první písař napsa| str. 2_274,
491-629, druhý.písař str. 275_436, 451_490' třetí písař 437_450, 630_
646, první dva písaři psali současně, později k nim přistoupil třetí. Pisař

1 o stč. Tobiáši viz sbornik Josef Dobrouský 1753-1953, Praha 1953, str.
247-254.

2 Ueber die weichen e-Si"Iben Ím AltbÓhmiscňen, Sitzungsberichte der K. Akademie
der Wissesch., \Vien 1878, str. 317-390.

3 Martin Hatta1a a Adolf Patera, Zbgtk!] rýmooanť1ch Alexandreid slaročeski1ch,
Praha 1881, str .  XXIII  a j .
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Se poněkud lišili pravopisem a především svÝm poměrem k přeclloze, druhý
písař zachováva] jotaci velmi přesně, ostatní ji přesně nezachovávali. Po-
clobně vznikla také nejstarší česká bible Leskovecká, napsaná gotickou
minuskulou asi v téže době: aby se psaní rozsáhlejších svazků urychlilo,
bývalo zadáno současně několika písařům, z nichž každý dostal přiděleno
několik složek předlohy. Napsáni rukopisu A je zhruba soudobé s rukopi-
sem B z r.1379a. o velikém rozšíření a četbě Passionálu již ve 14. století svěd-
čí vedle rukopisu C z r. 13955 i zlomky, uveřejněné A. Paterouo: dva kapi-
tulní (u Gebauera PassKap A, ts), drkolenský (PassDrk) a nitranský z r.
1389 (PassNitr), zlomek s hlaholským písmem (PassHlah) dokazuje, Že se
Passionál četl i v emauzském klášteře.

Jazykozpytci tedy poznali velikou cenu staročeského Passionálu,
ktery přispívá zejména k poznání staročeského hláskosloví a skladby,
v poslední čtvrtině minulého století; po stránce literárně vědné obrátil
k němu pozornost teprve Vilikovský?, který dokazoval, Že Passionál i Život
Krista Pána jsou dílem téhož autora z dominikánského řádu. Vzhledem
k samostatnosti repertoáru legencl obsažených v Passionálu Vilikovský před-
pokládal' Že staročeský autor měI Životopisy českých světců již ve své
latinské předloze, neboť Passionale sanctorum, zvané Legenda aurea, dilo
janovského dominikána Jakuba a Voragine z doby před r. '1260 8, bylo u nás
brzy po svém vzniku upraveno pro naše poměry.

Staročeský Passionál se tradičně vykládal jako překlad. Ve skutečnosti
však byla obdobně zpracovávánaZlatá legenda i latinsky, takŽe česká sklad-
ba se jeví jako staročeský protějšek rozmanitých latinských zpracování.
Pokud jde o latinské výborv a zkrácené verse' nazývají se obyčejně Granum
)assionalis (na př. v Universitní knihovně v Praze I B 1.2, vII D 18, X A
2;, v jiných latinských rukopisech se Jakubťrv text zkracuje i rozmanitě
stt1y5 opravuje, na př. v kodexu Univ. knih v Praze x B 12 ad sacrifican-
dun'^, ut ibiitem sacri|icaret, incarcerauit m. in cú.rcere reclur]i praecepit,
Quo t'tflits imperator m. quod cum imperator audiuisset, procul sit a me m.
Ionge u-" efficiatur a pod.

Staečeský Passionál splnil svůj úkol tak dokonale, že po celé následu-
jicí stole.se stále opisoval téměř beze změny. To ukazují mimo výňatky

":'.t..y.hjgentl 
v různých památkách přeclevším tři úplné rrrkopisyó,

.'.:c'#5i|if*-''..g"l'3,']i%io?JJ3'.\iíií:omky, nyní 1Ac 70, vydal A. Patera

"*"j;; ^'^."Jář, Staročeský passional z t'7395, LF 15, 1888, str. 242 259.
lY^tjtt-, lYi , lB, 'str.  5I4-52i; '62, 1888, str.  101-105; 66; 1892; str.  305-3Q7.

"". 
*ť'3i^ Ěliió:'to' P^isemniciu'í.čes'k^ého'střed'ouělcu (Siaroéeský Passioná| a Ži.

""" .ŤĚ;;*ic. iš1' i fg 1948' s(r.  141 160.
New York 1935, str..|jchardson, Materials |or a Life of Jacopo d'a Varagíne II,

n S nimi se shod.uÍ';*é rukopis z r. 1495 Nluseální s]ovenské společnosti nr. 288
v Martině-a nově ob;evt'^ilř;;il""".. ,i+šz 

" 
knihovnčl dorr.rinikánského kláŠterav l(rakově, viz o nclrl "p'.i?}-ďsiiól' ió,rs.

153



břevnovsl<ý (I No 6) z r. 1468 a dva klementinské, xvII D B z r. 1476 a
XvII tr 6. Sledujeme-li text našeho zlomku, jsou v niclr změny zcela nepatr-
né (na př. místo probytečno ba16 stojí v obott rukopisecl.r klementirrských
úžitečno, nebo v ruko1lise břevnovskórn při .sri posědent ao35 přídavek a tak
sú sě hanebně ztekli). Rukopis XvII Ii 6 v podrobnostech doplňuje něk'teré
výrazy, je to však zásah podruŽný a nikoli štastný (rra pi'. ta modla spadši
sě clolóu i rozbila sě na kusg místo spudši sě rozbila arr10n., Iu ia k tobě přidcL
uŠeckoť potlědě m, lt tobě přída pouěděllct27m., tu ona poč'e toho uelmi žalostíuě
plakati m' pot|'ě žalostiuě plakati bp16 n.). .faké prvIrí český tištěnÝ Passio-
nál z 80. let 15' století zachoval ještč jelro stilročeskou podobr.r a teprve při
drrrlrém 1'yclání r. 1495 clošlo k dťrkladné revisi, v níŽ sice text sám' zůstal
vcelliu nezměněn, byl1'však oclstraněny neživé již tvarv rlttálu, aoristu a
imperfekta a starŠí výrazy a vazb1, nahrazeny novčjšímil0, na pŤ. zdalí
místo azda, lidské n. člouěčie, blahoslauený isi m, blažený sí, stražné m. strdžě,
do domu m' u duóm, odlučuje m. lúčí, klade se zájmeno který m. ienž, iešto.
JestliŽe tedy tato clůkladná jazyková revise Passionálu v první velikó
pražské tiskárně poneclrala půvoclní staročeský př'eklacl bez textovýclr
zásahů' ie to důkazem uznávané vysoké hodnoty staročeského Passionálu.
(V téŽe tiskárně, podle Tobolky zvané Jana Kampa, byla r. 14BB vytištěna
první česká bible s textem již po čLvrté přepracovaným.) Svědčí o ní i to,
žev této době byl český Passionál přeložen nazpět do latiny. Tento překlacl
je zachován v rukopise Universitní knihovny v Brně Mk 32 z r, 1475 (z mi-
kulovské knihovny II 189)' na který upozornil dr. Vladislav Dokoupilll.
Tam na str. 255b je také přeložena česká verse o sv. Felixu: Isti duo
sanctí" martgres ffeli"r et Auctus Sftia|tnu a Sbožng sanquinem suum pry
domino ef|urlerunt' De quíbus tta scribitut'..., kdežto příběh sv. Adriána na
str. 25Bb je neuměle aŽ příliš zkrácen a celé jeho zpracování je nesvědomitě
odbyto, překladate] užívá z pohodlnosti makaronštiny., na př. pedes eius
amputauerunt et omnes hnatones (!) zpřerazieli.

I I I

Rozbor textu rrově objevenélro zlomku ukázal na krátlrém úrvvkLr
vÝznam staročeského Passionáltt, v naší literatuře tak vynikajícího zpra-
cování látk5l, slohem i jazykem. Stále zřetelněji vystupuje nezrrámý český
atttor z polovice 14. století, jehož literární činnosti vtisklo svťrj speciÍickv
životný táz kazaLe|ské povolání. Neb1.lo ttl nálrodotr, neboť kazatelství bylo

l0 Tak je lrut,no opravit, charaktcrisLi lttr obou prvotisků Passionálu'r ' .I.obcl]kor.ě
Iitt ihopise r-x. lts1tů I, Prvotiskv, Praha 1925' str. 27.

11 Viz \r. Chaloupecký - B. Ryba, Středouěké legerulg prc,1cops/cr| ' Praha
195 i i ,  sL r .  169n.
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ve 14. století významnou hnací silou, přispívající k rozvíjerrí národní
literatury. Tento rozvoj kazatelství sottvisel s prudkým rozvojem české
společnosti Za vystupňovanélro hospodářského rozmachu Čech, které v druhé
polovině 14. století trvale dosáhly přímého spojení s evropskými hospodář-
skými a kulturnílni centry. Nové kazatelskei řády františkánský a domini-
kánský' zaměřené na města mocensky vzestupující uvnitř feudální společ-
nosti, s úspe\chem vyhovoval5, kulturním zájmťrm městského obyvatelstva.
Kázáni byla mocným kulturním činitelem a při vzrůstajících společenských
rozporech stala se důležitým politickým prostředkem v době předhusitské
a husitské. Tento vývoj jde ruku v ruce s rozvojem české literatury ve
14. století a sourrisí s nírn ještti daleko vic,než pro naše poměry předpoklá-
clal Vili]iovsliý12. Zatim co v předcházejicich staletích měla u nás kázáni
(pokud se vůbec konala) jerr podrrržný r'ýznam vysvětluiící, s rozvojem
měst i jejich českého živlu a spolu s působením nových řádů stalo se kázání
průběhem 14. století důležitou složkou bohoslrržebnou a nastala nutnost,
aby kněží dovedli poutavě mluvit k početnému shromáŽdění laiků různých
vrstev. Kněží přestávali být poulrými vykonavateli tajemných obřaclťr
a museli umět vyjádřit národním jazykem i přiblíŽit nevzdělaným vrstvám
výsledky středověkého myšlení, a to je vedlo i k pěstování literatury

v národním jazyce. Kazatelská praxe proto také určovala sloh staročeské
prózy, za|ožený na hovorovém jazyce 14. století. Staročeský Passionál je

toho tlobrým dokladem právě proto' že jde o ,,překlad.. - g svérázné

zpracování latinské klášterní vzdělávací četby, která je převedena v pouta-
vé české dílo, přístupné svým slohem i soudobému českému člověkrr
neznalému latiny.

Pisemnictuí českého středouěku (Kazatelství a počátk1'
s t r .  109 119.

' 2  J a n  V i l i k o v s ký '
české prózy), Praha 1948,

1s5




