
Lil PražáL

Prokop Pa1eěeL

rdýž jednou r7tíř F+l cěek ponáhal ctrudénu pošívat

rtodůlku,ubírala ce ko1en královua putnjíeí na Sázavu

t avaténrr Prokopu. Dověděla se,že Palcěek je nablízku

a da]'a ei jeJ zavolat,a$ uu položila otázku, jaká odněaa

od Boha ji ěeká za t.o,že Jde 2a vozea pěšký na pou{.

Hleček jí vtipnou odpovědí naznaěil.,že za to jakoukoli

odněau oěctávat nemůže,a3.e hncó dodal,že by byla jistě

odněaěna'kdyby namÍgto pouti dona pře<lla, z pří'xc dale

aailělat plátno a rozdala je chudýn. to králov:na uanala,

obrátila ce k dgnovlr a také Pa].eěek ee vrátil ke gvé

práei aa gtodůlee.

stntčqý obgah Jedaé z cyklu paleěkovskÝ9b rozprávek

byl připonenut proto,že le v ní oba,Prokop i Paleěek,

oetkávají - alespoň 
'svýní 

jmérry. tejde-li o prostý oblae

cktrtečné udáIogti ' je ovšem docela nrožné,že ae zde obje-

vuje Prokopovo jnéno pollzo náhodně. Královna nohla stej-

ně ťlobře putovat třeba do Staré Boleslavi nebo eí1 její

pouti nemuse]. být vrlbec aníněn,a sqJr'sl rozpráv$r by zůstá-

val týž. Aepoň potud,žc by nepřestávala být výrazer hueít-

skébo přesvěděení o neužiteěnogti poutí pro křegř,aaův

život a spásu,přesvěděení'jehož je tu Paleěek nluvěín.

A1e Paleěek v rozprávce qyeIonrje něco víc,než pouhý zá-

porný postoj k poutím. Druhé ěásti Jeho odpovědi královně



rožno rogunět téE v souvielosti s hueitekýn a už

pojetín gkuteěnébg výgnenu světetl. Je to pojetí'

ltrré lae nejIépc ryJádřit slovy lflikuláše z Pelbřinova,

|o gvatí nán byli dáni ne proto,ab5rchon je uctívali,

{brž ab3rebon je napodobovali. l{emá Paleěek ve avé odpo.

věďi krá].ov:ně na nyoli právě to? ilígto pouti k evětcovrr

rotění poukázat na potřebu nágledování Prokopova příkIadu

v úěinné ponoei chu{ýa? /Paleěek v této rozprávee ogtataě

ráo takovou pomoc poak;rtuie./ Prokopovo jnéno v rozprávae

acluoí bjt proto jen nábofué ' cloužíeí pouze k bliŽĚínu
cí1e

rršení královnirrgr poutí ' a paE není ani pouhýn jnéneu,

ale připouenutín Prokopoqy příkladné postaqy,která ee zde

tak setkává g postavou Paleěkovou a setkánÍ tÍn nabývá

rvého pravého významu.

Y latinaké lcgendě ze 4o.1et 12.gto1etí 8e cločítáne

e Prokopovi,že "ebldýcb gg ujínaI c tatovou ]'askavou štěd.

roatí...a cloužil Jin s takovou ochotna a radogtnore gta-

rogt].ivostí' jako b3r Krictus viditelně byl. přítonen.'

lýB.iž alow by byJ.o možno charakterizovat i Paleěka. to,

eo Iegenda v5povídá o Prokopoví ' jako by i1.uetroval3r Paleě-

kovy akutky zach3reené v eyklu rozprávek - až po ten pozo-

núodný detail v jedné z aieb,kde g\nlj ná].ez ehorébo a

boznocaého ubožáka Paleěek ohláaí Rok5rearrovi jako náleg

gaoébo Krigta. Pro/kop a Pa].eěek jaou tak postaYy vzájem-

ně blízké'třebaže je děIí kroně jiného ee].á ětyří století.

A právě důsledné,až dosIovně pojínarré napIňování příkazů

křeetanské etíky ve vztďru k bližnín je základem Jejieh

příbuzenství. Zák1aden proto,že tía ono přÍbuzemgtví

nekoněí - poUZ@ začíná.



Z ninalogti znáne poctaqy,které řijí v tradi.ei,v 1ite-

rdrnÍeb a jiqýcb unělee$eb proJeveeh v{ee neř v době,k$

tt$ ctuteěně. Prokop a Pa].eěek patří mezí aě. Bezaahgvalg

rc po nich jecliné aapsané e].ovo,dokonee ani jediná gouěaa-

lá stopa v ctějinách. Vše'co o nicb víme'zakládá ge aa poz-

dějšíeh zpráváeh. Přegto není Gůvodu k poebybnosten,že jde

o bigtorieké poctavy.

Elavnín zdrojen zpráv o nieh je gníněná,prokopeká ].e-

genda a eykJ.us palcěko1skÝch rozprávek. o higtorioLén

Prokopovi' ..:" .z. lesen{y clovídáne ' že byl souěagníken kaížat

Olilřieha a Břetig1ava,kněz elovanskébo obřadu,původně

cvětský'ženatý a otec syna'pozdějí pousternník v oázavskýcb

leeÍeh a koneěně opat slovanEkého benediktinského L].áštera

galoženého }rrížeten v níEtech jeho pouetevlq5r. Znápe í da-

ttlu jeho snrti a místo pobřbení. o historiekén Paleěkovi

nevíne 2 tozptávek aní tolik. Pouge to,že ď'aa Paleěek byl

rytířokého stavu,žiI při ťlvoře krále ďiříbo,byl králi ni1ý

a zenřel ned].orrho přcd nín. Z podárrí jen o aáJ-o nladší

adaptace prokopské legen.ly /připojené jako sázavský dopJ.-

aěk ke Kogaově kroniee/ 1.ze snad ještě přijaout zprárnr o

Chotouni jako Prokoporm rg&[ěti'kdežto úctaj pozdější úpra-

vy legen{y o ton, že Prokop pŤed evýn odchotlen na Sázarnr

$1 banovníkem na Yyšehradě'je nožno kvalifíkovat jako

zjevný onyl nebo porrhou gnfš]'enku. stejně ge rrkázalo jako

ory1 někdejší ztotožňování historického Pa1eěka e Janen

Klenove}6ln, jednín z pnv:rÍcb ě].enů .Jednoty bratrské, a nelze

dolořit ani pozdrrí kombínaci,podle níž Pa].eěek v nládí žil

/neznámo v jakén poatavení/ vž na dvoře Václava IV. ?'at,o



proě poerjJrbovat o }rodnověrnoati rovněž poadaí zprá-

,ře ce Pa].Eěek zagtával pronásl.edované ďednoty.

říce než ryědeetví o ton,kdo byl bigtorie$ Prokop

tďo itrrťurr'cť3r..ťtrr'etffi;e.o"átnrteg a. ÍeggnÝ- s f ťolrprď-

J a e í byli,protože to byl úěeJ.'který roahodl o

oání obou děl. B;e aby inforpovala o bietorickýcb život.

ilateeh ěi o nÍgtě urěité postavy v dějináeh,aIe a}r5r

u Prokopa clok}ady o jeho světectví'u PalEěha

jeho vtipu a toho,íak "liaem dobře ěinil". o ti-

tul.níeb pootavách obou děl nebylo však zřejně možné uvéet

ríeo žívotaíetr dat ani kclyby to jeíic}r původeí ehtěli,
'r to prostě proto,Ee je neně].i pg ruce. rlediné,oě ee potrli

,/u Prokopa g výjinkore rfurtního data a nÍsta pobřbu,/

lyla úatní tradicc,takže byl.i odkázánl na to,eo ge v ní

tobgvalo. A v toa jé ctalší lŤrs'který postaay Prokopa a

Paleěka obližuje : obě žily dříve v traclíei než v ].itetuře.

Y óobě'k6ý by1a sepsána legenda o něe,byl Prokop rlř

téněř gto let nrtev a také sebrané Paleěkoqy příbo{y by1y

vtělery v cyklue rozprávek teprve kqyž up\rnulo alespoň

půletol.etí od jnbo gnrti. Celá d1ouhá ].éta přetltín ud"žo.

vala řivou paněd o nieh v obou případecb úetní tradiee.

nlakého charakteru ta tradice byla anebo kdo byI jejín

aositelea?'

V Prokopově případě to negoh3.a být tradiee'která by

og anad nepřetržitě adržovala v gágavgkén k].ášteře. Dgkrrdl

cůgtával alovanahý'je sde ovšen nutag přeópokláclat neje-

non tradiei'zahraujÍcí Prokopovu pověot svatogti'al'e i

písenné panát$ po něn a o něn v klášteře opatrované.

ávláětě kclyž Prokopovýn nástupcen v opatství byl jeho gy-



mvoe a po něn vlagtní gJm. Ale poěátken r.1097 byl aázav.

ctý konvent vyněněnipo nuceném odehodu sl.ovanských řehol-

aíkrl byl.a na jejích níeto uvedena ko].onie 1.atinskýelr bene-

diktintl g Břerrgova. .Jin byl.y slovanské knilry a písenngstí

neEroarrnitelné,a proto nepotřebné'takže pokucl neby\r příno

eaiěer1y'pocllebly postupem doby zká'ze'jak o tom eéB sázavský

lctopis svěděí. Ta jeho eložka'která je pokraěovánín Ko6-

rovy kroniky'pak vypovídá nejen o ton, že ee ]-atinský koa-

veat Ehova]. ts g].ovanské nimrlosti kláštera t*' jako by jí

neb;rJ.o, ale že spo1u s aí jako by i Prokop upadl zce].a Y Z9.

ponenutí. Bbní tu o něp ani o nějaké k3.áštewtí tradici B€.

benenší amÍn}ryr. 0gtatně kroně jeho náhrobktl bylo uvnitř

kláštera sotva něco víe,eo by jej mohlo připogínat. Proto

k{yž ae pak ve 4o.Ieteeh 12.sto1etí eítil oáaavs}:5l kon-

vent erístenčně ohrožea /v té době u nás doeházelo k YřPo.

ví{láttí beneiliktinrl z je jieh klášterůl aW se uvolnilo níeto

pro prenonstráty povoI.ávarré z ciziny/ a reagoval- na ťo ob-

novením Prokopow paněti v ].atinské legendě, abý paradorně

opřel o světeetví prvního Elovarrskébo opata naději na vlast-

ď gáchranu'byl nucen vycbázet z tr.aclice mimo klášter.

Tabledem k tomu,že všeehno'Eo připonínalo zaniklou domáeí

liturgíi,by1o v zeni oťiciálně dávno ualěeno,mobla to být

jen úotní tradice'kter$ 'se udržovala nezi obyvatelgtvem

v klášterním gko1í,provázená enad' už neemělýei projevy

avěteova koltu,ale konventem do té doby přinejneaším ig-

noroYaná.

Poťtobně v případu Pa].eěkově to nebyIa tradice dvorská,

z nlž původce cyklu rozprávek vyeházel'třebaže ve většině



t lieb se Paleěek pottybuje u dvora; přicházívá tan totiž

proto,aby u' krále zjednáva1 nícto pravdě a €'praYedlnosti

Pnoti k1amnénu zdánl a proti gvévoli na kterou narazil.

Pcrlí]' dvora,ěi aspoň Paleěkových přízníveů pří něm,nelze

gvšrn s tívah o původu té tradice vyl.rrěovat,přcato však

Jcjí nositcle je třeba hIedat jinde. vž proto,že gíctlo

trálovskéhg dvora'na něnž se uohl hístorický Faleček po.

$bovat'bylc na Starén Měgtě a teprve v polovině 8o.1et,

ra Tlaáis].ava II. 'by1o přeneseno zpět na Pražeký hrad.

lato skuteěnoct se Y proetředí,které udržovalo paněř na

Palcěkoyy skutky'zcela qytratila z povědloní'pro něž byla

ogtatně nepodetatná: sídlo .Iiříkova dvora,na aěnř ae

v rozprávEách g Paleěken getkáváme, je vžcl5r už na Eradě,

tm'kan ae přesunulo v úgtní tradiei uvnitř prostřeťlí

raaozřejeě nedvorského'které aenělo ěín'e1e ani proě

vlastní přirozenou korůretigaeí Paleěkových příhod v ton-

to gněnr korigovat. ďednu paleěkovskou rozprávku %azwa-

reaal z této tradice dávno před vzniken rozprávek,už před

loncen 15.stolctÍ'víktorin ae Všehrd e jcjí zkratkové po-

dá!í i kontext'v němž jÍ použil,rrkazuií k tomrr,že jele o

narážku aa populární postavu'jejíž skutky a příhodgr jsou

dobře znáné a obecně 8e o nieh vypráví'že zpráyy o nieb

le už sta1y najetken tradiee a naby\r v ní podob5r hiEtorek

dotváženýeh fantazít.. od takové ústní tradíee byl pak qž

jen krok k literární eyklízaci hiatorek spjatýeh postavou

hrdiny. l{ejinak topr'r bylo v případě prokopské l.egend3r,kde

ce ovĚen bietork5r v ní obaažené nazývají aáara}ryr.

By1a-li eristence ústaí tradiee předpidcladem vzniku

prokopaké legensr a pal'eěkovských rozprávek,neznanená to,



řc gbě dí1a neobsahují nic než tutg tradíei nebo že jí

cbcabují ee].ou. Kroně tobo si úataí tradÍci - ctejnó áa'ko

vžd5r - etěží l'ze představit bez variant v poetáaí Jednot-

lÍvýoh příběhtl. ZáIeáo].o na původei líteránríbo zpraeo-

ráuí'eo sí z tradiee vybe:re'ěín Ji eloplaí.

ilak už bylg uagnaěeao'přeané datrm Prokopoqy amrtí

v I'egenáě neg&že nít původ v tracliei'takže je netao poěí-

tat s tfu' že legendieta - pokud si datun neqytvořil oán'

oož není qyJ.ouěetlo - ně1 inforrgaeí odjínr.atl: B€Eapomínejne,

le v tláěternín elr:pánu zrlgtával Pngkoprtrv náhrobeE. HLc

jc nepravděpodobné,že z ústní tradice poeházela bístorka

o Protopově pomrtnén aázraěném zásabn proti německénu

opatu-vetřelci. Prokopovo jednání je tu v jasnéts roaporu

ce všíB ostatním,eo Be o něn z legend;r dovídáne'e výraznýn

a jednotnýa eharakteren Jebo postalp. ole Y rozponr i g ob-

aďten Prokopoqy věštby o naetávajíe{n aypuzení alovanEké.

bo kgnventu a o jeb.o opětnén aávratu. Zat.o historka Bá-

padně při3'ébavě zapadá do eituaee ,z rríž legenda vgnikla.

f,ení proto divu'ře právě ona'jatso jeťtiný ze světeových

aágrakrl'přešJ.a elo zaíněné adaptaee legenť\r,Yyvolané po-

lraěovánía téže situaee. Prokop v legendě'bezpocl1yby r.aa-

dí].Bě od předcboaÍ traeliee'otal ge tak postavoa lloEpornolr:

na jedné straqě'za života' je tichýa a lásky.plnýn ponoení-

tea ebu{ýcb a dobrotitýal tlivotvoreen'na itmhé etraně,po

rnrti ' avat5tn aági]'níken. Přít'on Prokopova poEartná úloha

svatého náai].níka ee zřejně tak zalíbíla,že v ní augel

vystupovat znovu v pozdějšín kanonigaěnín záaraku.. %al,f-

bila ae nato].ik'že zágah protí aěneekénu opatu je to je-

diné'eo Da].ini]. o Prokopovi uvádí'třebaže jinak arrí neví,

Ldy opravdu žil.



- laké původce paleěkovských rozprávek pokroěil nad

rdělcní tístní tradíee a připojil ].cceos ze gvého,ale jde

jen o nepodatatné aktualizujíeí doplňry v podárrí některých

příběbů. Paleěkova postava Eatsa - Bá rozdíl od Pro/koPgly

v lcgendě - podržela gi však Y rozprávkáe}r vybrarrěnou

lilcntitu' jíž nepocbybně nabyla v předebazí tradici.

0 ton'zda Prokopův Iegendieta použiI všeho'co Be a€

v tradiei nabízelo,nrlžene ae jen dohadovat. Zato o rozpráv-

táeb víne'že Ee jejic}t původeí nepodařil.o zaeřrytit všeeb-

ny Paleěkovy příhody'které v úetní tradiei ko].ovaly. Z,gí.

něná bigtorka d,ocbovaná u Všehrda - v aí Paleěek,olouperrý

o awehní šat,běží za zlodějen'aby mu odevzdaI ještě 'ek{r-

tý něšóe - do rozprávkového eyklu nevešla a nebyIa asi

jediná. Fůvod'ce cykl.u si byl zřejně vědon jeho neúplnoeti

vabledca k šíři tradiee'kdýž říká v závěnr: ÚLfrnoho jinýeb

aanenitýeh věcí bratr Faleěek ěiníval a nrrobo niIosrdnýeh

clutkrlv'kteřÍžto tu neJoú poáqy! Sdělsní to}ro drtlhu je

riee běžný locus eonmpnie ,/getkáváme Be s nía v obdobné

rouvís].osti také v prokopské legendě /, zpravidla znanená,

že autor nie ťlalšÍho aeví,ale protože se tak zároveň brá-

ní proti výtee,že něeo opffenulljde zdc přesto o výraz gaoho

vědoní aeúplnosti,v něnž se' jak víne,nenýlil..

Prokopeká a pal.eěkoveká tradice vstoupila v legendě

a v rouprávtsácb éo literatury,ale nerozpl3rnula ge v ní.

Byla ilíly ].íterárnínu zaeb;reení a ztváraěaí v urěité šíři

konzervována a nepoc\ybně posílena,ale nezůstala napříště

redukgvána pouze na ně. A tak 8e ještě jednou shledáváBe

c příbuzností Prokopovy e Paleěkoqy postavy : obě si vedle



'aobovalJr život v traóíei,a to aezáviE].e na

teratuře.

Yzbledem k úloge'které ae Bu ťlostalo v logenťlě'by].

předuněenla$ 9e jaLo ocbránee í obrápeg doaáeíhg

vln proti eizotě gta1 zgkrátko národnía patronem. tato

Pnokopoty logendtární post1nÍ3r je literá}.ně do].o-

scna uř ve l3.gto].etí a ovou Bovou reprezentativaí rí].obu

Prokop uř trva1erJak o tgm svěděÍ spol.u g lite-

:.latarou také ikonografíe od etředověku ař ěo revé doby.

I trgdiei nabyla však Prokopova postava r11ob3r jiné.

s to aaápá úloba přenožite].e iláula - ěerta, je jž Prokop

rpoutá a uapřebuje do pIu'hu. Dodrreg sí nístní ].idé uka-

mjí tzv.ěerbwr brázdu neEi sázavou a Obotoaní,kterou

rytizovaný Prokop 6 ěertem vyoral.. ďe to úloha,pro kterou

v legendě ne].ze na]-ézt př{nou opore. Ťan siee Prokop vy-

bání ěábly asazené v jeakyni,kterou al. l vybral za pří-

tytek'qraítá i óeuta z poctiřenýeh osob,ale o opoatání

ňóua a jebo zapřahání do plu}ru se legend'a nezm:iňrrje.

Edy nabyla Prgkopova postava této podoby v tradiei,neaí

anáno'ale zdá oe'že rowrěř velg:l zálryr. Y ikonggrgfii 3e

ciee objevtrje Prokop g atributem přenoženého roEšklebeného

ěorta u aohotl teprve na rozbranÍ 15.a 16.gto1etí,a].e už

Y obragovén legendárilr av.Iriber depietus z iloby před ro-

Lea 135o je vyobrazen ňáuet přinueeý gvěteem nďrrazovat

lnrrkei ko].a rr vouu'které předtín zlánal. Přidržova]. ge tu

autgr vyobrazeaí gnad' nějaké nedoehovarré verue prokopské

legendy aebg gna]. příběh z ústní tradiee? Pozorrrhodné je,

žc aezi vyobrazeníni nenajdene právě ony atratstivnÍ Iegen-

.támÍ seéngr jako je Prokopovo getkárrí g knížeten oIdřiehea,



věštba'ale aai jeho zásab proti. opatu-vetřelei,jako

poníjel gficiá].ní podobu l.egendy a Borr.

6e na světeoqy shrtky konarré negi líden.

syklus paleěkovských rozprávek, zpoěátku patrně šířeaý

opíaeeh,byt. pod tittrIen Eistorií dvanágte o bratrrr Jano-

Fa].eěkovi už v 16.stoletÍ vydán tíekem a také později

bcze gaěqy v poětu,pořadí a podání jednotlívýeh rozprá-

- několikrát unoYu přetískován,a].e vedle toho ži].a

postava nadále v ústní tradiei. }Iepoc\;rbně prá.

z ní byly před konceg 16. sto].etí zazaanenán;r některé

anty znáaýeh rozprávek a poleký historik Jednoty rlan

eki přinesl. i další paleěkovekou bigtorku ďo rozpráv-

eyklu nepo jatou; i v ní' jako už v bistorce VšeI[r.

'stejně jako ve zníněn5Ích variaatách'je to však stáIe

Paleěek'jak jej znáne ts tozp?ávek. Koneěně r Tavákovy

nín$ o zbořeniští někdeJší Paleěkoqy tvrae téhož jnéna

r gblagtí lipanského bojiště je zřejné,že se paIeěkovská

traďiee aezi liden udržovaIa ještě aa sklonhl 18.etoletí,

el jia řivena rozprávkani ěi ne. K Yavákovu sdělení dodej-
Y

rc aopoň na okraji'že Pa].eěkova tvrz byIa takto lokalizo-

vána do t,éže krajirrgr pob1Íř českébo Brodu,kde IežÍ i

legendárrrí rodiětě FrokopoYor

Fecheene.li tradici zaetrgreenou v prokopské legeadě

a v paleěkovskýcb rozprávkách a žijící i nezávisJ.e rla

líteÉ.uře oznaěit příno za tradící ].iclovou'Wl to přece

v pr.vé řadě lid'konu Prokop a Pa]'eěek nuseIi být sppa.

tiětí. 0b1íbt1 si je pro jejich skutk5r Ye proÉ'pěeh ehtl.

{Ýeb'utiekovarrýcb,nemoenýeh a bez víný stíhanýoh. Moh1i

autor zápěrně



být blízeí i tím,že ge neštítil i tě].egné práee,aIe

ji vykonávali. lýto skrrt}qr a vlastnosti oběna

eěné aohl;r být nepocbybně základen právě lidových

ií k nin i stáIýa,nejenom prvotnín zťlrojen uetro-

jejich paněti v tradieí.

ZaebrázeJ:i bychon nejepíš příl'iš daleko'kóyb;rchon

poetaváeb Prokgpa a Pal.cěka,v jejich poťlobě zforno-

tradisí,chtěli spatřovat gvérázné typy liilových

lnů,nebo aspoň náběb k qytvoření takovýctr hrdiaů.

však, jak je snad z předebozího patrné ,7.ze gotva

t,že se jin - opět apoleěně - podobají.

Povšianěne si k tomu ještě závěrem,Ee v obojín pří.

jde o postavy spo).eěensky nekonfomní' j"t nejednou

brilinové bývají. Prokop a Paleěek nezastávají

tř epoleěenského řádu gvé doby nísto,které by jÍrln po-

jejich stavu náleže].o,ani poilIe tohoto stavu nežijí.

ěiBí tak s v].astní vůle,ne proto,aby se wbýba].i svýB

stem ke spoIečnoeti a vy'oykal.i ae % jejího řádu'

aby ze zvoleqýeh nekonfomnícb pozic ponáhal.i napra-

t jebo křivftr.

eby konal. své divy a charitatívní skut};r,jako pouetevník

ááu1a, ztělesňujícího lideu ninulýcb dob všecbno

llo,které je obklopovalo a proti něnrrž byl.i bezbrarrní.

Ede sí opět připoneňge Liber depictus ; také autor vy-

obrazení,který 8e souEtředil'jak jene viěě}i,právě na

,Prokopoqy skutky konané mezi l.idem,nezobrazuje gvětce



opata s příslušnýEi atributy,ale vždy jako prootého

e poustevn:ickou bolÍ.

ťabé Paleěek nevyetupuje v rozprávkách nikcl3r Jakg

]králův šašek'a n.ikde není ani tak nazýváB. .tren v zá.

rozprávkového eyklu'kde je předgtaven jako rytíř'

ee aakonee,ře 'před světen' a jebo ni].ovaíky za

poěten byl'že pravdgr žádnénu alěeti nenohl..

to právě .svět a jebo nilovaícíĚ,kdo těžko enáší ne-

ornrrí jedince' jigž nedovrde porozugět,a proto ge snaží

t je cto aěkteré z botovýeb korrfornrríeh kategorií.

se legenťlární Prokop g vrlle noeqýob,ale protí gvé
i

vlagtní Yůl.i muee1 gtát opatea a PalEěek aspoň v oěích

trvěta a jebo ni].ovrrí}iů" královs$b šaškem, jírrŽ v tradiei

lil{y nebyl. Krepodivrr ae vóak právě předatave Pa].eěkg

tako Lrál.ova Ěaška v nové době ař pří3.iš vžila'a nepráven.

Pravděpodobně to poatřehl Btptrda'když v Balaěě ěegké

přcdctaviI Pa].eěka zaornr jako rreka a r17tíře l abý do nýta

Jeho kratiěkých jaruích uávratů pronítl osudovoct aárod-

aíbo údělu.




