lilci týždiv ukáže pro vaši
skupe,žeťna to hotovÝch
nvati chtěl. A ufám bůu,
théčasy.A nebude.li mi se
lévám bohdá peprno býti
to milosti královské k té
nejsi.Zdá mi se' žes se zle
sypaly,žet příškvrna zuoa boha prosím, aby těm
i a křivÍ slíbce nad pány
iývati mohli.
, uu,uu.ouvedl, zmínil se o

tgslechv rozumech, v důvom nežo tobě, vztahovati to
d někakým přikrgtÍm ne tak
teřejně, okatě - 72 mne sobě
: nechápavého1'
k sobě přiiieti
í (pomluvami),jiné napaclají
sou si podobny -20 biskupa
povstání, vzpoury; zrušenie
t rad ždďost krdloag mÍlosti
o radu, s tebou se král chtěl
druhé- 33 za ubrmana za
slechlby - 38 óy se u lgčka
ám zavrlěčil)
u Blanska, podle něhož byli
0u tonzlrru' odznak kněŽské
iežmierněk pokoii ned.otýčeš
luvíšo povinnosti _ 51 mie1ordómpožíuatik vraždění
t dobréhojest neumučen ne.
hodněiie správnější, vhodrečení;
školg u nouosÍinové
Mořice mezi městem a kar Pohrobek r.1457 (na žáji městu r. 1465. opakolnčenaŽ r. 1565, kdy pa: rektory (tj. správce)
llali - 75 kuběnd.řstuie d'ěviehorozuazkg jeho rozhodl' zprošťující
jeho poddané
; dovoditi dokazovati, zdůažse vyptáš

87 u nelibost uiíti z.nepÍáteliti se - 88 abg se poznal, cos abys poznal, uvědomil
si, co jsi; z řtidu z rodu - 89 želejiemi jestvíc Želím,víc mě rnrzí - 90 žesmi u přieznÍžejsi můj příbuznýi na čemspři zauěsil oč opíráŠ,na čemjsi založil při _92 na
troštech
na nadějích _ 94 kuasehoduje _ 95 za časuzavčas; ačjestliže - 97 bg na jeuookdzdnnebgl aby se nevyjevil, aby nevyšel najevo - 98 míslerncÍdokonalá
l00 bezpí'smabez biblických citátů (užitých jako argumentace) - 102 žese iím
stgdíš
Že se za ně stydÍš- 703 |ormu máš, želistg na |ormu tepeš:Ctibor tak vyjadřuje své opovrŽení k nevýrazným, podle dobových forrnulářů psaným šablonovitým
listůmTasovým; Ctiborovy lisLy jsou naopak Pln5' 6'1..no vtipu, polemicképohotos Dobešemz Boskovic; u Íěch
vosti,příslovíajadrnémluvy _104 se panem Dobešem:
mierdchza těchto okolností _706 jako u Pačkoua: u Pačkova (r.e Slezsku) v čerr.nu
r. 1467 porazil Ctibor Tovačovský vojsko vratislavského biskupa Jošta z RoŽrnberka - 107 biskupa niského:vratislavského biskupa Jošta z Rožmberka _708 na to hotouýchchooatinemientm k tomu penízeschovávat nehodlám - 109 bgchoašeplatiti. . .
chtěIabych vašeplatil; narážka na hojnou kořist u Pačkova _ 7I1 ztižiunoz rosola chu'L,nénaložené
v rosolu; replika na pohrůŽku Tasovu (založenouna slovní hříčce)' Že si
pan Ctibor při svém počínánívyláme zuby
1t5 přiškorno poskvrna - 116 ulruscem ručníkem_ 777 křiuí slÍbce nad pdng
suýmr.kdo nedodržujísliby dané svým pánům _ 778 dobři urozenÍ - 119 u sobotupo
suatémProkopě: 71. července (r. 7467)

SOUKROMT\
(PŘÍMLUvA

KORESPONDENCE

Z BRANDÝSA
JANA JIsKRY
U DoMAŽLIcKÝCI{)

Múdrým a opatrným pánóm purgmistru a konšelóm města DomaŽlic,
přátelóm milým.
Službu svú vzkazuji, múdří a opatrní páni a přítelé milí!
Vznesl jest na mě služebník muoj Zigmund Lapka a zpravuje mě,
5 kterak by byl sestry své a dětí nebožce Seidlových poručník najvyšší,
a zpraven jest, že by sestře jeho i těm sirotkóm statek jejich dědičný odjat
byl. I Žádal mě jest, abych jeho domuov odpusti|, Že by chtěl o to státi,
k čemuby sestra jeho a sirotci spravedlivi byli, aby se jim křivda nedála.
A já nynie pro své pilné potřeby nemohu jeho pryč odpustiti, ale prosím
10 vás, abyste to udělali pro mú službu a sestře jeho a sirotkóm křivdy nedali
učiniti,ale k čemu by spravedlivi byli, abyste jich při tom nechali, nebot
jich Zigmund v ničemžnemíníopustiti; a já Zigmunda jakožto sluŽebníka
svéhov těch i jiných věcíclr opustiti nemíním.
Datum Vine, feria quinta ante Martini LXIo.
Jan Jiskra z Brandýsa,
hrabě šariský, hajtman vrchních
krajin královstvie Uherského najvyššía hajtman země Rakúské
2I!)

7 Múdrým a opatrným: ustálené titulování osob měšťanských - 3 Službu soú
ozkazuÍi poroučím se' posílám uctivý pozdrav (úvodní formule dopisů) _ 4 uznesl
jest na měobrátil se na mě _ 5lderak bg bgl že je; nebožcenebožtÍka; poručntk naiugššÍhlavní poručník - 7 abgch ieho domuov od1luslil abych ho propustil domů; o lo
s ť d l í z a s a d i t s e , u s i l o v a - _t B k č e m u b g . . . s p r a u e d l i u i b g l i n a č m a j Í n á r o k , c o j i m p o
právu náleŽí - 14: Dán ve Vidni (Vine : Viennae) ve čtvrtek před Martinem 61 (tj. 5.
listopadu 146]) _ 76 urchnich ltraiin horních krajitr' tj. Slovenska _ 18 hajtman zem'ě
Rakťtské:Jiskra b.'*l tehdy ve službách císaře Fridricha III.

(o MANŽELSKÉ

RoZE.PŘt

zDEŇK

A zE

ŠrnnNBERKA)

Urozenému pánu, panu oldřichovi z Rosenberka, přieteli mému
zvláště milému.
Službu svúvzkazuji' urozený pane a přietelizvláště milý'avědětiťdávám,
Žeťjest Dětřich páně Zdeňkóv ke mně přijel a tenť mne těch věcí o panu
Zdeňkovi jistotně zpravil. I račižvěděti, Že tak nenie' jakož jsú lidé zpra.
vovali. Dále mne zpravil jest tak, jakož se jest dálo i děje. Najprvé,žejest
pan Zdeněk listy nalezl i přejel, ješto měl otráven býti od Břekovce i od
nie také, s jejie volí, tak žejsú měli ženuzjednati i zjednána byla, ještoměl
vždy otráven býti; tak jsú k tomu jednali. A také že jest nevězil Ženy své
1 0 anižvězi, než chodít svobodně jakožto i prvé; a také žeťs ní neléháani s ní
ležetichce. A také žejest poslal po otce jejieho i po máteř jejie a před nimi
s ni mluviti chce. A synať mi svého jest poslal a druhého mi mají přinésti,
tak Že jest dietky od nie pobral. A Břekovec byl jest u pana Jiříka na Poděbradě a mluvil, chtě z toho vyjíti; i musil slibiti panu Jiříkovi pode ctí
1 ,l'r a pod věrú, aby přede pány stál. A jestli pak Že nestane, tehdy mu pan
Jiřík řekl' Že chce panu Zdeňkovi raden a pomocen býti' kdež by se koli.
věk pana Zdeňka krýti chtěl. A poňavadž jest tak, Ctibora sem zase inhed
nevypravil, Iečmi vzkážešpo tomto poslu, a nebo leč by co potřebie bylo.
A také teď posielám přiepis, kterak Bechyňkovi píši.
Datum in Novadomo feria IV post beati Francisci confessoris, anno
20
etc. XLV Io.
Jan z Hradce
3 Službusvu uzkazuii poroučímse, posilám uctivý pozdrav (úvodníformule
dopisů)_ 4 Dětřich pdně Zdeňkóu..Dětřich' sluŽebníkZd'eňka Konopištskéhoze
_ 4-5mnetěchuěct..'zprauilpodal mi zprávu o těch věcech _ 5 jakož
Šternberka
jsťt...zprauoualijakmluvili, vypravovali _ 7 iest přejel zadrŽel'zaclrytil; ieštože;
od Břekouce:Petr Bř.ckovecz ostromeče- 8 od nťe..
od svémanŽelky;s jejie uolípodle jejího přání - 9 uždgpřece; 1esÍneuězil... aniž vězt nevězni| ani nevězní _ 70 než
nýbrŽ; iakožtoÍ pruc stejně jako dřív _ 17 po otcejeiieho Í po mdteřieiťe pro jejího
otce i matku - 14 ogjiti dostati se z tolro, vyklouznouti; pode ctt a pod ucrúna svou
česta víru _75 abg přede pdng sttil že se dostaví na zemský soud_ 76 raden a pomo.
cen býti přispět radou a pomocí; Icdežbg se kolivělc pana Zdeňka krýti chtěl at, by se
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chtěl před panem Zdeňkem kdekoli skrývat - 77 poňaoadžponěvadž; Ctibora: míněn
posel Jana z Hradce - 18 lečmi uzkdžeš
leda že bys mi vzkáza| . Í9 teď zďe; přiepis
opis' kopii; Bechgňkooi:Jan Bechyné z LaŽan
20: Dáno v Jindřichově Hradci ve středu po svatém FrantiŠku vyznavači léta
atd. 46 (tj. 5. října 14a6)

(o LovEcKÝcH

a JINÝC}j

ZÁBAYÁCH)

I
Urozenému pánu, panu oldřichovi z Rosenberga, přieteli mému
milému dán etc.
Službu svú vzkazuji, rrrozený pane a přieteli milýl Prosímť, rač na mě
pomnieti o jestřábiech, a zvlášt at sú dobrých hniezdt Věřímť, že to ráčÍš
učiniti,neb slyším,že by Panocha, páně Krušinóv služebník,jiŽ byl o jestřáby u vás a že by chtěl vybierati. Radějít já lepšie vezmu' ač ráčíšJidáti.
Datum in Strakonic feria III post Visitacionem beatissime virginis
Marie.
Václav z Michalovic,
seděním na Strakonicích
se - 3-4 račna měpomnietio jestřdbiechračsi na
3 Službusuúuzkazujiporoučírtr

mne vzpomenou| s jestř'áby (jde o cvičenéjestřáby' pouŽívarrék lovrr) _ 4 dobrých
hniezdz dobréhoplenrene - 5 pdně Rrušinóu: Hynek Krušina zc Švanberka - 6 ač
jestliŽe ráčíŠ
rdčiš-Ii
7: Dáno ve Strakonicích v úterý po Navštíverrínejblahoslavenějšípanrry Marie
(tj. asi 3. červencet,7442) _ 10 seděntmsídlem

II
Urozenému pánu, panu Jindřichovi z Rosenberga, přieteli rnému
milému,buď dán.
Službu svú vzkazuji, urozený pane a přieteli milýl Jakož si mi psal
o kokoty, k t.i'éžádosti teďť dva kokoty posielám: jeden chocholatý, starý,
kteréhožťjest u nás iŽádný kokot nepřebil, protož toho sázej na měkce,
a druhý mladý, také dobrý. A když je kážešssaditi, kažiž jim dosti pro.
stranstvie učiniti,aby mohli svobodně běhati, at by jich lidé nezastupovali.
A takť sem zpTaven, Že vy své kokoty velmi divně ssazujete jako v šran.
ciech. Těmtoť se to nehodí, než aby měli prostranstvie, nebť umieta běhati.
1 0 Ale tak v šranciech a kdež úzkost mají, nic by jimi nezískali. A třetít
posielám panu Joštovi, bielý, také starý a také velmi dobrý.
A jakož si mi psal, že mí chcešpójčiti zbroje klacie, tohoť sem vděčen
a velmiť děkuji. I prosímť, aby mluvil se panem přietelem mým milým,
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otcem svým' a zjednal to, at se mnú kóle' jakžt se jemu zdá, neb za pytli,

1 5 neb v oř'ovézbroji. Pakli chce bez sedel' a to já nejradějína holých koních,

o drajlink vína. Věřímt,, že to zjednáš.
A také pověz pánu, milý pane Jindřiše, žeťbych jemu byl velmi rád
kuroptvy poslal; a jezdiliť sú několiko dní a nemohliť sú nic zabiti. A dá-Iit
pán buoh čas,že by snieh tento sšel aneb jeho viece připadlo, chcié svú
pilnost k tomu přičiniti, že|ť'vždy
budú.A těmto kokotóm dajte odpočinútil
Datum feria IV in Conversione sancti Pauli anno Domini MoIIII".
XLVII*'.
Václav z Michalovic,
seděním na Strakonicích
se - 4 o kokotgo kohouty(jde o bojovnékohou3 Službusuti uzkazujiporoučím

ty; jejich závody byly oblíbenou kratochvílí šlechty); teďťzde, nyní ti _ 5 ižddný žádný; sdzei na měkce chovej v měkkých kotcích - 6 ssadÍÍťvypustiti (z kotce proti soupeři) _ 7 ať bg jich lidé nezastupoualÍ aby jim diváci nepřekáŽelí _ 8 jako u šranciech
jako v ohradě (tj. jako při turnaji) -9 umieta (duál) umějí _70úzkost úzkýprostor71 panu Joštoui: Joštovi z Rožmberka, mladšímu bratru arlresáta (byl později biskupem vratislavským)
12 zbroje klacie zbtoj, brrrění určcné ke klátrí, k turnaji _ 73 abg mluuil abys
pronrluvil - 74 otcem .su3im..oldřichem z Rožmberka; abg ziednal Ío abys vyjednal,
zařídil; kóIe zápasi _ 14-75 neb za pgtli, neb u ořoué zbroii blď za pytli nebo v jízdní
zbroji (tníněny způsoby ochrarry koní a jezdcri v turnaji) _ 76 drajlink: vinařská dutá míra (: 24 věder, asi 11 lrl)
78 kuroptug koroptve _ 79 že bg sšelže by sešel- 20 pilnost... přičiniti postarati se sc vší snažnosti; uždg přece, určitě
21 : Dáno ve středu v den obrácerrí sv. I]avla léta 1lán(,1447 (tj.25. ledna)

III
Službu svú vzkazuji, ur'ozený pane a přieteli zvláště milýl Prosím
tebe, aby mi dal jelen a laní, jakoŽ sem prvé s tebú mluvil, a piš mi po
tomto poslu, kamž b;'ch měl po ně poslati. A žet ihned Kalkuše, sluŽebníka
svéhopo ně pošli,ještoťse s tiem dobře umie obierati. A to proto bych ve]mi
rád, aby nynie přivezeni byli, dokudž jelen rohóv nesvrže. A budešJi
chtieti mladých zvieřátek chovati, bohdá o letniciech, kažt rád rrěkteré
zvieře zjednati. A daj mi r'čděti,kterak se máš, nebt bych velmi rád, by se
dobře měll
Datum Crumblov, feria III post Invocavit annorum XLVIIo.
oldřich
Telecký
2 abg mi dal jelen o loní ab1's mi dal jelena a |aň; prué dříve - 3 po ně pro ně 4 pošli pošlu; iešloťse s tiem dobře umie obierati protože s tím umí dobře zacházet *
5 rohóo nesuržc neshotlí parohy _ 6 mladých zoieřdÍek mláďata; o letnicÍech o svatodirš-
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opatřil - 7 bg se d.obřeměl aby ses měl dobře
9: dáno v Krumlově v úterýpo neděli Invocavit (tj. první neděli postní)'léta47
(tj. 28. unora 1447) _ 70 Telecký..podle této poznámky na rubrr byl list adresován
Janu Te]eckémuz Hradce:, oldřich: oldřiclr z RoŽmberka

IV
memu
Urozenému pánu, panu oldřichovi z RoŽmberka' panu
milémubuď dán.
Urozený pane' pane otče milý! Poslušenstvie synovské napřed Yzka.zuji Tvé milosti. Rač Tvá milost věděti, žet,se, bohu děkuji milému, dobře
jmám a zdtáv jsem. Téžbych po vše časy rád slyšal o Tvé milosti, o bratřiech a sestrách svých i o méj a páně Janově manželce. věděti také Tvé
milosti dávám, Žet jsem již zde teprv u Vratislavi, a prvé nic, přijat za
hauptmana, v Šestiměstecha v Sviednici také. A ta hauptmanstvie sstúpena a od královy milosti jsú mně již poručena před kniežaty, knězem
1 0 Ludvíkem Bavorským a markrabí brandburským i jinými kniežaty. Také
Tvá milost rač věděti, žeéjsem s markrabí brandburským honil a prohráI
k němu záponu za 20 z|atých, ale vyhrál sem také kuoň za sto zlatých,
a nic mi, bohu děkuje milému, uškozeno nenie iŽádným úrazem. Zpravoval-lÍtby kto Tvou milost jinak, neračTvá milost tomu věřiti, nebť o tako1 5 vých věcech rozličnébývaji noviny.
Mnohoť jesti věcí pilných a velmi potřebných, ale psátit se jich nikoli
nehodí.Než prosímť,jakož jsem Tvé milosti prvé psal, rač Paungartnera
tiem spieše vypraviti, ač nevypravila-Ii jeho Tvá milost. Po němť Tvé
milosti vzkáži všecky věci rozumně, kteréžse psáti nehodie.
Datum Vratislav, feria V ipso die s. Stephani prothomartyris anno
20
etc.LIIIIo.
Jindřich z Rožmberka
3 poslušenstuie posluŠttost _6 pdně Janouě manželce: rnÍněna rnanŽelka Jindřichova nejmladšího bratra Jana (Anna, kněŽna Hlohovská) _ 7 tepru u Vratislaui, a
prué nic teprve ve Vratislavi, a ne dříve _ 8 za hauptmana za hejtmana; u Šestiměs_
tech: tj. v Horní Lužici; hauptmanstuie sstúpenaisú hejtmanský úřad n. hodnost byly postoupeny _ 9 od krÓloog milosti: od krále Ladislava Pohrobka; poručena svěřena; před knězem před kníželem - 10 markrabi brundburským'. Albrechtem Braniborským - 77 jsem... honil zápasil jsem v turnaji _ 72 k němu s ním, v jeho prospěch;
zdponu spinadlo' sponrr _ 73 ižddným úrazem Žádným zraněním
77 prué dtíve; Paungartnera: Baumgartner, důvěrný posel oldř'icha z Rožmberka - 18 tiem spieše o to rychleji, co nejdříve; ač neugprauila-Ii jestližes (už) nevypravil _ 79 rozumně srozumitelně
20: Dáno ve Vratislarli ve čtvrtek právě v den sv. Štěpána prvomučedníka léta
atd. 54 (tj. 26. prosince 1454)
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Urozenérnupánu, panu Janovi z Rožmberka, pártu rnně příznivýmu.
Služba má napřed Vašímilosti, urozený pane' pane milý! A jakož jste
mi byli odpustili zvíře uhoniti k mé prosbě,i ještě jsem neuhonil. I prosím
Vaší milosti, abyšte mi ještě odpustili zvÍře uhoniti rra vašem panství.
A chci toho VašímilosLi rád zasluhovati, na čemŽbych se vám hodil, nebť
nemínímvás sobě tratiti, ale radějí slouŽiti, věře i ufaje Vaší milosti, Že to
učiníte.A prosím Vaší milosti odpovědi listovní při tomto poslu.
Datum Vintrberg dominico die in die sancti Thomae apostoli, anno
Domini 1460.
Petr Kapléř z Sulejovic,
10
seděnÍm na Vintrberce
-2.3 iakožjstemi bgli odpustilijak
méporučení
2 službamd napředpředevším

jste mi dovolil -3 uhoniti uloviti _5 zasluhouaÍí
opláceti, odslouŽiti se zato; načemž
v čemkoliv _ 6 ud.ssobě tratiti vás ztráceti, pohněvati si; u|aie douiaje _ 7 při tomto
poslu po tomto poslu (tj. obratem)
8: Dáno ve Vimperku v neděli na den sv' Tomáše apoštola léta páně 1460
(tj. 21. prosince)
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Urozenému pánu, panu oltlřichovi z Rosmberka, pánu mně přieznivému,d.
Urozený pane, pane milý!
Služba má napřed Vaší milosii! A jakož Vaše milost se mnú mluvila
í) v pondělíjiž týždenminulý o damašekšerýetc., Vašímilosti vědětit dávám,
žeťjsú mi jej včera přivezli. A čistýt jest i na barvě i na hedbábě, ještoť
Vaší milosti mohu zachovati, coŽ ho rnilost Vaše potřebuje. Račiž Vaše
milost poň poslati' když koli ráčítelPakli ráčíVaše milost jej veškerý, to
buď při Vaší milosti.
DaLum in Budweis feria quarta anLe Omnium sanctorum 1449.
10
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A ráčí-li Vaše milost kterú láku rivoly, tut mám také jiŽ doma, dokudžt ji neodvezúpryč.
2 d. datur (lat.) ' buď dán - 4 služba md napřed především mé poručerrí_ 5 u ponděIt
týžden
minulý jiŽ minulé pottdělí; o damašek šerý o damašku přírodní barvy, neiiž
barveném; etc. atd.-6 čislýt bezvadný; nahedbdběpokud jdeohedvábí _6-7 ieštotVa-
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ršÍ
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rvě i na hedbábě, ještoť
: potřebuje. RačiŽ Vaše
šemilost jej veškerý, to
sanctorum 1449.
ondrášek Puklice
nám také jiŽ doma, doímméporuče
ni - 5 o ponděIt.
maškupřírodníbarvy, nede o hedvábi - 6-7 ještoťVa-

mohu zachotlaÍikterý Yám mohu uschovat, zajistit _ 8 poň pro něj - 8-9
šÍrnťlosÍť
to buď při Yašt milosti I.o zá|eži na Vás
10: Dáno v Budějovicích ve středu před Všemi svatými 1449 (tl. 29. října) 1l ondrdšekPuklice: budějovický obchodnÍka purkmistr; o jeho smrti vypravuje relace jeho syna (viz zde na s. 250n.)_!2 kterúldku ritlolg nějaký sud Rivoli, tj. sladkéhotyrolskéhovína (láka : asi 70 l)

II
Službu svú vzkazuji, urozený pane a přieteli milýl A jakoŽ mi nynie
píšeš,
Žeťsú psi sešlietc., a prose' at bych psy dal a po tomto poslu poslal
a také kniehy i sedla etc. Milý přieteli, ač koli nynie málo psóv máme, neb
nám vlci na nich letos škodu učinili, ale však tobě k libosti a k tvému
5 utěšeniteď posielám dobrá dva psy. Než o sedla a o kněhách: sedlať ještě
hotova nejsú,nežkdyž bohdá hotova budú, chciťje rád poslati. A o kniehy
prosímt tebe, aby mi jich ještě ponecha|, až sobě káži přepsati. Pakli byto býti nemohlo, ale chciť je rád poslati, když po ně pošleš.
Datum Crumblow, feria VI in die Stepfani anno etc. quinquagesimo.
10

Jindřich
Novin takově neviem' než zpraven sem' kterak teď nedávno některá
města byly jsú u Praze pohromadě. A co jsú tu jerlnaly, tohot neviem; neŽ
zvěděl-li bych co takového, dalt bych věděti.
se; urozenýpane..list je určenJanovi z Hradce _
7 Službusuúuzlcazujiporoučím
2 sú sešlÍeÍc.pošli atd.; aí bgchabvch _ 3 kníehgknihu - 4-5 k libostia k tuému
pro radosta tvépotěšeni;teďtady, tu; dobrd.duapsg (dttál)dobrédva psy utěšení
7 ažsoběktižipřepsatiaŽ si (ji) dám opsat - 8 po nď pro ně
(26.pro9: Dáno v Krumlově v pátek, v den Šrěpánaléta atd. padesátého
se tehdy nový rok
since1449);rokem paclesátýmrozumíse tu rok 7449,pto|ož,e
počítal
oď Narozenípáně (25. prosince).Svátek sv. Štěpánapřipadl v r. 1449 na
pátek,v roce 1450vša]<
na sobotu_ 71.takouěLa|;to
IIT

I-Jrozenémupánun panu oldřichovi z Rožmberka, panu otci mému
milému,buď dán.
Urozený pane, pane otčemilý! Poslušenstviesynovskévzkazuji. trsalť
jsem před sím o své nemoci, naděje se' že mi, dá-li buoh, nic nebude. By
5 tomu milý buoh chtěll Ale rač věděti, žeťse nic nelepšíma žet jsem nocí
mezi jedenádctúa 12túhodinú,bohu děkuje milému'dá-li buoh, jako věrný
křestan všecky svátosti přijal. A lékařit mi netušie. Buď buoh pochválen;
mocen jesti jeho svatá milost i mrtvé křésiti, jako kdy. Nepochybujiť'
budeli jeho svatá vuole a k mé duše spasení, Žet mi prodlí ještě mého
15 výbor

z české literatury

II/2

10 zdravie. A velmiť bych rád Tvú milost viděl. BudeJit se chtieti má žena
ke mně vypraviti, prosím, neračjí toho brániti!
Datum Viennae, feria IV ante Octavam Epiphaniae anno etc. LVIP..
Jindřich z Rožmberka
poslušnost _ 4 před s1m pi.eri tim; bg kéžby - 5 nocí v noci 3 poslušenstuÍe
7 ušeckgsutitosti:svátosti umírajících(tj. pokání, přijímání a poslední pomazání); nelušťenedávají naději _ 8 kdg kdysi - 9 prodlí prodlouží* 10 md žena: Anežka roz, ze
Šaumburka 12: Dáno ve Vídni ve středu před oktávem Zjevení páně léta atd. 57 (tj. 12.
ledna 1457); Jindřich z Rožmberka zemř'el 25.března 1457; vracel se s králem Ladislavem Pohrobkem z Budína a onemocněl, zd,á se, morem (vyskytlo se i podezření,
žebyl otráven; srov' R. Urbánek, Konec Ladislava Pohrobka, Praha, 1924, s. 189-190)

(z LISTÚ

PANÍ

pBnCHTY

z F.oŽuBBRKA)

I
Urozenému pánu, panu oldřichovi z Rožmberka, panu ot,ci mémrt
milému d..
SluŽbu svú vzkazuji Tvé milosti, urozerrý pane' pane milý, a ráda
bych věděla, by se Tvá milost dobře měl i se všemi. A milý pane, vědětit
Tvé milosti dávám, žet já se mám tak jako jedna sirá a Žalostir'á žena a od
vás ode všech přieliš opuštěná,a věřím toho pánu bohu, žeťjsem toho VašÍ
milosti nikdy nezavinila. A by tomu byl milý buoh ráčil, by mě byl ten den
mrtvu viděl, kterýžs mě den jemu dal, byl by toho Tvá milost větčíradost
měl, nežli jie nade mnú dočkáte, jestliŽe mě neopatříte. Protož, milý pane,
1 0 milý otče,slituj se nade mnú jako otec nad svým dietětem, a rozpomeň se
na to' milý pane, žet jsem se z své vuole nevclávala. I volámť a žádámt již
pomoci i z práva, jakožto dietě od uotce. I rozpomeniŽ se, milý pane, nad
svú vlastní kr'ví pro božie milosrdenstvie!
A psalať jsem bratru široce ivzkazovala častokrát, žádajic, aby to na
ť5 Tvú milost znesl. Neviem, učinil-li je to, neb mi mé poselstvie nic nespomáhá, ani to, cožvaši služebnícisami očimavidie. Protož, milý pane, chcit
Tvé milosti tuto něco pilnějšieho popsati, cožt, mě potykuje, aby Tvá
milosb věděl, žeťdarmo... nečiníma darmo tak s velikú pilnosti pomoci
nežádám. . . Amilýpane,račiž věděti zajisté,žejsem častokrát od dobrých
a poctivých lidí vystřiehána, abych se varovala před mateří i před nim, že
na to jdú, aby mě otrávili, a že by mi se to bylo již dávno přihodilo, nežže
mi toho nesmějí pro mú čeledučiniti bojiec se, aby toho na Tvú milost
nevznesli. A byť ťo směl učiniti pro Tvri milost, jižt by rád všecky 'preč
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BudeJit se chtieti má žena
I
piphaniaeanno etc. LVII-o.
Jindřich z RoŽmberka
m; by kéž'
by _ 5 nocÍv noci _
ání a poslední pomazáni); neí-70 md žena: Anežka roz. ze
venípáně léta atd. 57 (ti. 72.
'457;vracel se s králem Ladirem (vyskytlo se i podezřenÍ,
o b k a ,P r a h a , 1 9 2 4 s, . 1 g 9 _ 1 g O )
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rberka, panu otci mémil
pane' pane milý, a ráda
lmi. A milý pane, vědětiť
sirá a žalostivá žena a od
bohu, žetjsem toho VašÍ
1 ráči],by mě byl ten den
o Tvá milost větčíradost
ttříte.Proto ž, mi|ý pane'
dietětem,a rozpomeň se
la. I volámť a žád'ámt,již
nenižse, milý pane, nad
lkrát, žádajíc,aby to na
méposelstvie nic nespoProtož,milý pane, chciť
mě potykuje, aby Tvá
s velikú pilnostÍ pomoci
m častokrát od dobrÝch
ed mateří i před nim.,že
; dávno přihodilo, nežže
'by toho na Tvú milost
iižt by rád všecky preč

poslal, aby jedne toho mohl rlojíti. A tomut já sama dobře rozumiem, žet
by mě rádi s světa sprovodili, a o toť lidé zevně mluvie. A ját jsem to bratru
věděti dala a Žádajíc toho, aby o to s ním mluveno bylo, Že mu i mého
hrdla nevěřite, zda by to věda, že vY tomrr rozlrmiete' i nesměl mi nic
učiniti.
A viec rač věděti, Žet' mi tak velikú rrelásku okazuje, Že kdeŽ mě
kolivěk uzři, tu přede mnú uteče, a žet to mohu chutně za pravú pravdu
psáti, žetje se mnú ocl vánoc jedinú mluvil, a tot mi se je pro Špárrastalo.
A spat ke mně také nikdá nechodí.A jižťjsem všeho pokusila, žeťjsem za
ním do pivnice i do kuchyně i do marštala clrodila, kdeŽt jsem ho jedne
mohla uhoniti, a ontě přede mnú utiekal, ano to mrroho zlých i dobrých
vidělo. I jestit mi toho tak žel i tak hanba za Lo, že div, že se srdce ve mně
Dán...
nepřeprrčí.
Perchta z RoŽmberga
2 d. datur (lat.)' buď dán _ 3 službusoúazkazujiporoučím
se _ 4 bg se Tud mi-

lostdobře měI že se nráš dobře _ 6-7 žeťjsem toho Vaší milosti nikdg nezauinťlaŽe před
Vámi v té věci nikterak vinna nejsem-7 bg tomu bgl... rdčilkdyby to byl... dopus.
til _ 8 kterýžsmě den iemu dal v den, kdy jsi mě za něj provdal (tj. za Jana z Lichtenštejna;sňatek dvacetiletéPerclrty s Janem se konal t.7449);bglbgtoho Tudmilost,..
měI mé|bys z toho * 9 jestližemě neopatříteneposkytnete-li mi pomoc _ 72 z prdua
podle práva
|4 bratru: Jindřichovi z RoŽmberka -. 15 abg znesl (m. uznesl) aby oznámil _
L7 pilněišiehonaléhavějšího,zvlášt důleŽitého;mě polgkuje mne potkává, mne ohrožuje- 18 s pťlnoslťnaléhavě,srtaŽně -20 vgstřiehcÍnovarována; před mateří i před
ním před tchyní i před manželem_ 21 na to idú o to usilují, po tonr pasou - 22 nesmá7ÍneodvaŽujíse _ 23 bgťsměl kdyby se odváŽil _ 24 ab11iedne jen aby _ 25 o toť.. .
zeuněmluuie o tom veřejně mluví - 26 s ním: s manželem- 26-27 žemu i méhohrdla
neuěřtteŽe mu nedůvěřujete, ani pokud jde o rnůj život
29 uiec nadto, dále - 30 chutně ochotně, směle - 3t jettinújedinkrát; pro Špdna:
mÍněnněkterý roŽnberský sluŽebník- 33 do piunice do sklepa; do marštala do konírn-v_ 34 uhoniti zastihnotrt, chvtit; onÍěonť"je - 36 se nepřepučtnepukne

II
Milý bratřel
Ještěťtebe prosim' rozpomeň se pro buoh nade mnú a pošli mi ty
penieze, at své dluhy spravím. Však ještě to ku paměti přivodím, jakožt
jsem to i prvé věděti dala: však vieš, žeťjsem těch 30 kop gr. dlužna před
svými šestinedělmi a od té doby dobře druhých třidceti kop, ješto to bohdá
máš slyšeti, kamt jsem co utratila. A od něho nikdeŽ nic nemajíc, a slíbilt
mi je penieze dáti, ale nedalťmi je nic; a viem to, dá-lit mi co, žet mi jedne
očizapliští,ještot já sobě tiem nebudu moci nic zjednati. A daleko ho nesmiem napomínati, aby se nerozhněval. Pakli by se nehněval, ale viem' že
1 0 mi vždy slibovati bude a nic z toho nebude. A nynie položil velikú dan na

lidi tu u městě a lidé chtie, abych přes hlavu platila, coŽťjsem komu dlužna.
A já jsem napsána i v krčmě i v masných krámiech jako jiná chodákyně
a jiŽ mě za to hanba, komuž jsem co dluŽna, že jim mám tak klamati.
A věruť mi toho velmi Že|,žet,tebe mám tak napomínati, že to vidÍm, žeť
15 se mne tak dlúho nezaže|é.
Muoj milý bratře, zpomeň na tu lásku, ještoty dobře vieš,kterúŽjsem k
tobě nade všecky Živélidi měla i mám!Ujmešsemnejiž,jakoŽmitovzkazuješ,
že mne opustiti nechceš?Jižťby mi to bylo čas okázati, nebtě toho nynie
veliká potřeba. A r'ěz, žeťteď nynie k tobě posla šeli a že jednoho haléře
20 nemám, aniž viem, bych se kde v penieze objiti mohla. Protož nemeškajž
a pošli mi ty penieze, což rnuožešnajspiešl A za Lot,tebe zvlášt prosím,
abyšte mu nemeškalitěch paclesátekop poslati, ale těch padesát kop svatohavelských, zda by ty se mně mohly dostati' když bych nahoru přijela.
A' což muožte jemu pomoci, v čemžby vás požádal, nezmeškávajte toho,
2{> zda byšte ho tiem k své vuoli připravili!
Slyšelat jsem, že byšte se měli opět v Linci s jeho bratrem shledati.
Také jsem slyšela,jako jste v Linci spolu byli, že jste se velmi přátelsky
k sobě měli. Věziž, žet se on vás velmi za Štejrekbojí a Žeťmého pána
i mě miení skóro nahoru i sám se k vám vypraviti. I velmi bych já tomu
30 rterada, by to prvé bylo, nežli já nahoru přijedu, proto, neb viem, že od
nich dosti řeči a slibuov bude. Bojím se, byšte vy se také daleko s nimi
v řeč nezamluvili a nevěřili jim daleko. Proto, kdyŽéjá se s vámi shledám
a někakých věcí vás zpravímn a jakŽ by se vaše řeč změni]a potom po mé
řeči, takť by to velmi znamenito bylo, žet to skrze mě jde. A jesLližese
35 s bratrem s jeho shledáš,přijměte to pěkně, žeťse on chce přičiniti, ať by
dobře mezi nárni bylo. A za .Lottebe zvláště prosím, aby k němu mluvil,
žetě vám tcho velrni Že|, cot mi on zlélročinil, a jestliže by toho polepšit
nechtěl, že byšte mu toho na krátce přezřieti nechtěli. A na tom rni velmi
dobře učiníš.
A kohož k němu pošletes penězi, at by byl rozumný, ať bych
40 já se s ním mohla poraditi! A tiem nemeškaj pro milý buoh a vypravte
vžt7y|:ez meškánieněkoho k němu i ke mně! A prosím,poslu kaž zaplatiti!
Paní Perclrta
1 bratře: osloven Jindřich z Rožmberka -2-3 tg penieze: úroky z nevyplaceného
věna _ 3 sprauim vyrovnám, zaplatím; ku paměti přiuodím připomínám _ 4 gr. grošů- 6 múšslgšeti uslyšíŠ;od něho: od manžela, Jana z Lichtenštejna - 7-8 jedne oči
zapliští jenom nejnutnější maličkostí mě odbude (zamaže mi oči) _8-9 dalelto Io ne.
smiem napominati ani zdaleka se ho neoďvažuji upomínat _ !0 položil uvalil, uložil _
7t tu u městě: v Mikulově n. vc Valticích; přes ň1auu najednou' vem kde vem _
72 choddkgně žebračka, uboŽačka - 73 iím.,. Iclamati obelhávati ho, vymlour'ati se
mu - 15 se nezaželénezŽeií se
19 še/i posílánr - 20 bgch sc kde u penieze objíti mohla kde bych si mohla opatřit
peníze _ 2\ naispiesY nejryclrleji' nejdříve _ 22-23 padesdt kop suatohauelských: ze
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i. I velmi bych já tbmu
proto, neb viem, že od,
1 se také daleko s nimi
žťjá se s vámi shlerlám
čzměni]a potom po mé
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Paní Perchta
e..úroky z nevyplaceného
připomínám _ 4 gr.gro.tenŠtejna_ 7.8 jed'ne
oči
ri orYi)- 8-g dalelto lto
ne_
10 položil uvalil, uložil ajcdnou, vem kde vcm _
ivaťi ho, vymlour,ati se
de bych si mohla opatřit
kop suatohauelsltých: ze

svatohavelského platu (poddanské platy vrchnosti se odváděly dvakrát cloroka,
a to na sv. Jiří, 23. dubna, a na sv. Flavla, 16. října) _ 23 nahoru: domů do Čech,
na Krumlov (z hlediska pisatelky, tedy z Moravy, kde byla) _ 24 jemu: manželovi;
nezmešktiuaite toho nezanedbejte to _ 25 zda bgšte ho tiem k sué uu,oli připraoťli abyste
ho tím získali pro sebe, podle svých záměrů
26 s jeho bratrem: s bratrem Perchtina manžela Jindřichern z Lichtenštejna 27 iako kdyŽ - 28 za Šteirek pro Štýrek (hrad, který clrtěl Jindřich z Lichtenštejna
dostat od staršího bratra Jana při Ženitbě a na ktcrém mě]a Perchta pohledávku);
méhopdna: manžela _ 29 skóro brzy _ 3t-32 bgšte ug se také daleko s nlmÍ u řeč nezamluuÍIi abyste také příliš daleko s nimi v řeči nezašli _ 33 někakých uěcí uťtszprauím
povím vám o některých věcech _34 znamenito zřejmé _ 35 ať bgaby-36nezi
ruimi:
mezi Perchtou a jejím manželem; abg mluuil abys mluvil - 37 žetěŽeťje - 38 na krdtce zkrálka, prostě; přezřieti přehléclnout' mlčk5l prorninout; na tom v tom, tím _
40 tiem nemeškai nezdrŽuj to, s tím neotálej - 4l uždg za kaŽdorr cenu

III
Urozenému pánu, panu Janovi z Rožmberka, bratru mému milému
buď dán.
Službu svú vzkazuji, urozený pane a brabře muoj milý! By se dobře
vedlo, to bych z pravého sirce ráda viděla, nebť já Se také s boŽi pomocí
dobře mám a má věc již dobrý diel lépestojí nežli prvé. A prosím tebe jako
svéhomilého bratra, zač,tebe muoj pán Špánovi vzkáza|. I také, jakožt,
nenÍpíše,aby jeho v tom přátelsky přijel, a v tom nepochybuj, neŽ žet
věrný. Za všecko prosím' než jedne mého věna, toho jemu nevydávaj tak
brzo! Ale jáť sem jemu za to slíbila tebe prositi, ale nečiňtoho! A rozomímť
1 0 konečněna něm, žetse vás chce dáti, a s vaši radú všecky věci činěa v lásce;
tomu rozumim, že on to poselství s velikťr nádějí ve sirce k várrr učinil.
A také to na mně žáda|,vás za to prositi. A věz, Žet' Žádnéjviery ani příznivosti nemá od všech svých bratruov a před nimi se velmi bojí, a chtě se
v celosti u vás dáti.
15
Milý bratřel Kdy párr buoh z jeho milosti to tak zpuosobil, že
svuoj úmysel a sirce, lásku a víru ke mně obrátil, jakož tomu jinak nerozumím' prosím tebe jako svého rnilého bratra, aby jemu nižádnévěci
odporen nebyl, zač tě bude prositi, neb tiem obrátíte jej v celosti k vám.
A kdy to učiníša přátelsky se k němu ukážeš,takt má věc dáIe lépe bude
2 0 a viece. Byé se s tebú nebyl u Birně tak přátelsky smluvil, bylo by se jemu
zle vedlo s bratrem, a v tom se sám zná. A' takť s ním nak]ádají, jako by
ho chtěli nutiti k jich vuoli, a zvláště jeho mateře sebt.ánek. _ A tento list
psal jest německý písař, kterýž česky nic neumí. _ A byl muoj pán na
Nikolspurg poslal k...,k jejímu sebránkovi, jakož von jest tu purkrabí,
aby... puojčili,že chce tobě psáti. I nechtěliťsú jemu pójčiti..., že se mrrú
pěkně bydlí, a rádi by to zrušili, kudyž by mohli. Tohoť bych byla rrepsala,
ale muoj pánt se je z toho velmi hněval a káza|, abych tobě to psala, ale
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jako od sebe, co pro ni musÍ hanby trpěti. A jáť sem k rrěmu řekla, Že toho
nerada budu psáti. A von řekl, Že k tobě chce bohdá viece věřiti nežli to
jest, a po tom muožešrozuměti, žet věří. A prosím,aby jemu na jeho psaní
velmi přátelsky odpověd dal. A měj svú snaŽnost o peníze, učiníšjemu na
tom velikú libost, a neměj žádnépéčevyvadit je. A řádně kterak toho pojednáš, dajž nám věděti a pošli Špána s tiem k nám a tím nemeškajž!
A když Špánpřijede, dámť věděti, kterakť buoh a matka božÍtomu chtěla,
naší lásce. A prosím tebe, aby Špána vdy k nám poslal pro mé dobré.
Ó rnilý bratře, prosím tebe pro buolr, at by na tom k němu nic nescházelo,
jakož najdále muožeš,aby se naše přátelstvie nezrušilo. A taktě ke mně
řekl, jestliže se vám |i|li, že chce k várn i se mnú přijeti' ale Loho mi je
nekázal psáti.
40
Milý bratře! Pošli nám sušených pstruhuo, rrebť je muoj pán mne
za to velmi prosil. A měj se k tomuto jeho poslu pěkně, a co bude s tebú
mluviti, aby jenru věřil. Milý bratře, psalať sem často s velikú žalostí,
a tento list píšis velikú radostí.
Perchta z Rožmberka
45

IJrozt
buď list d
Uroz
milosti. i!
5 po dietká
milosti, a
Jiříkuov

Milý bratřel Jestliže by se mého pána bratři proti němu v čem nehodném zasadili, prosím tebe jako svéhomilého bratra, aby jemu v tom raden
a pomocen byl' jakož on tobě toho doufá. Jestli náš milý bratr, kněz biskup
vratislavský, u vás je, pověz jemu naši modlitvu, a že bychom jemu byli
psali, bychom byli věděli za jisté,že je tu. A pros jeho, aby k mému pánu
v také dobréj vuoli byl pro mó dobré,jakož i tebe. Prosím tebe u velikém
cloufání, aby tohoto posla bez daru nepustil, nebt se muoj pán naděje, Že
pro ty dobré noviny, kteréžpřinese o nás, žetim velmi veseli budete a jeho
bez daru nenecháte. A nepronášejjeho dobroty široce,jestližeťby se jinak
proměnil, nebot jeho mátě na to stojÍ,at by to zrrtšilamezi námi.

Tvé milol

3 slu:
hož Anež}
sestrY ob<
6 naispíeš
středkova
ná-8ial
lern 31. č

4 z sitce ze srdce - 5 dobrý tliel lépe značně, o hodně lépe - 6 zač tebemuoj pdn Špdnoui uzkdzal za Lo, o čem tobě rnůj manŽel po Špánovi yzkázal (podobné zkomoleniny ukazují, že německý písař nerozuměl dobře česky) - 7 neni nyni; abg přiiel
abys přijal; u tom o tom (nepochybuj) - 8 uěrný upřímný; jedne jenom - 9 rozomímť
rozumím, vidím, poznár'ám _ 10 žetse ud.schce ddti že chce spolehnout na vás, dát
se k vaší straně - 12 uierg ani přiznivosÍť důvčr1'ani přízně _ !4 u celosÍťúplně, zce.
|a; u vtis ]i vánr
75 kdg kdyŽ' jestliŽe - 17 abg jemu nižddné uěci odporen nebgl abys jemu v rričem neodporoval, neprotivil se - 20 bgťse nebgl.. . smluuťlkdyby se nebyl dohodl, domluvil; u Birně v Brně _ 27 u tom se sám zrui to sám připouští' př.iznává -22 sebrdnclc netnarrželské dítě; pravděpodobně
levoboček Perchtiny
tchyně, který byl
purkrabínr v Mikulově _24 Nilcolspurg Mikulov; jakožuon jest který je _ 26 pěkně
bgdli žije vc shodě _28 od seÓe sama od sebe, ze své vůle _29 ktobě... uěřiti ktobé
míti dťrvěrtr-30 žeťuěřÍže ti věří, důvěřuje _30-31 abg dal abys dal .31 měi soťl
snažnost o peníze vynasnaŽ se opatřit peníze _32 neměi žtidnépéčeuguadit 7e nesta-
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45-46bg se proti němuu čemnehodnémzasadilikdyby se proti něInu v něčemnepoctivémpostavili' vzepřeli se mu - 46 abg iemu... raden a pomocen Ógl abys mu
přispěl radou a pomocí- 47 tobětoho dou|ti v tom má naději v tobě; knďz..míněntu
.Ianůva Perchtin bratr Jošt z RoŽmberka, biskup vratislavský - 48 modlituu přání
všehodobrého- 49 zaiÍsli určitě _ 50 iakož i tebetj. prosím - 50-51 u uelikémdou.
ldnÍ s velikou dtlvěrou - 53 neprondšejjeho dobrotgširocenerozhlašuj příliš jeho dobrotu, smířlivost - 53.54 iestližeťbg se jinak proměnil: Perchtiny obavy se uká.
zaly opodstatněné;manželovasmířlivost, jak vysvítá z pozdějšíchPerchtiných listů,
trvala pouze potud, pokud potřeboval od ní peníze;manželése nakonec stejně rozešli - 59 na to stojí,at bg o to usiluie' aby
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I
Urozenému pánu, panu Janovi z Rožmberka, bratru ménru milému
buď list dán.
Urozený pane' pane a bratře muoj milýl Službu svú vzkazuji Tvé
milosti. Muoj milý panúšku, s pravú věrú túžímpo Tvé milosti' a zvláště
5 po dietkách. Teď posielám listy Tvé milosti od panie Perchty; prosím Tvé
milosti, aby ráčil odpověd dáti, což muožešnajspieš, neb posel u mne páně
JiřÍkuov opět u mne čaká. Nestuonit nic př.ijevši domuov. A teď posielám
Tvémilosti srnu, jakoŽ sem uhonila jedúcdomuov na cestě.
AneŽka z Rožmberka
se * 4 panúšlcu..
lichotivédomáckéoslovení,je3 službusutiozkazujiporoučím

hoŽ Anežka vůči bratrovi užívá v listech častěji - 5 teď zd'e, lu; od panie Perchtg: oď
sestry obou, Perchty z RoŽmberka, provdané za Jana (Hanuše) z Liclrtenštejna _
6 najspieš nejdříve; pdně JiřÍkuop.. Jiří z Kravař a ze Strážnice, jenŽ tehdy prostředkoval mezi Perchtou a jejím manželem - 7 nestuottií nic vťrbec nejsem nemocná _ 8 jakož sem uhonila kterou jsem ulovila1' na cestě: list je bez data, b-vl psán kolcln 31. červtlnce 1465

II
Urozenému pánu' panu Janovi z Rožmberka, bratru mému rnilému
buď list dán.
Urozený pane a pane bratře rnuoj milý! Modlitbu svú Tvé milosti vzkazuji velmi tesklivú, slyšice pohřichu zlé noviny, že byšte měli na vojnu jeti.
5 Já bych za vše nedbala, by jedne Tvá milost nejezdil. A také mi pravili, že
Tvá milost měl na Novém Hradě velmi těžký kámen. Muoj milý panoušku,
prosím Tvé milosti, račižmi dáti věděti pravdu, kterak se máš a vo tu
-vojnu,pro buoh, kteraktušiš,a kážešJi sobě jadrné letkvaři navařiti. A teď
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Tvé milosti posélám z svého hospodářství od své svinky potřevie a jiŽt
1 0 jest i uvařeno, jedne rač sobě kázati pécti. A děkuji Tvé milosti převelmi
z koroptví, muoj milý panoušku.Buoh milý ví, kdy já Tvú milost uzřím.
Datum in Třeboň dominica ante otmari.
Anežka z RoŽmberka
5 bgch za oše nedbalo o nic bych nedbala; bg jedne kdyby jen _ 6 na
Hradě: Nové Hrady v jiŽních Čechách, středisko novohradského panství
berků; těžIrý kdmen.. choroba Jana z RoŽmberka (patrně močový kámen) smýšlíš; jadrné lelkuaři lék (léčivý sirup) z jader; Íeď tady, tu _ 9 potřeuie
jaternice a jelita - 10-11 děkuii. '. z koroptuí děkuji za koroptve
12: Dáno v Třeboni v rreděli před (sv.) otmarem (tj. před 16. listopadem;
je bez udání roku; asi 1467 n. 1468)
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III
Urozenému panoši Jarohněvovi z Úsušie, mrrě mi]énru,dárr buď.
Muoj milýkmetilYěz,žet sem já již' děkujÍcmilému pánu bohu a milé
matce boží,domuov přijela a pravý sem rytíř byla, nebyvši nemocná nikdež.
Než sestra vždy leži, a pak' nelzet mi jest psáti od ní i o ní, leč s tebú sama
rozmluvím o to, coŽ by mohlo nejspíšebýti. Ale slyšela sem pohřichu
noviny od vás z Krumlova hned na cestě, neŽSem domuov dojela, kterými
sem velmi Zarmoucena. I jestliŽe jesl, to tak, jakŽ sem slyšela,bojím se, že
já tebe tak brzo nebudu moci míti, abych s tebú rozmluvila; a vypsati
toho hned neviem kterak. A vedlé žádosti sestřiny i také potřebnosti té
1 0 měla by se jí odpovčdna některévěci hned tam dáti. Bychtě mohla spěšně
mieti, měli bychom tam poselství jisté tento pondělí beze všeho nákladu
našeho.A bychť byla těch zlých rrovin pohříchu neuslyšela,bylať bych
hned k vám do Krumlova jela, abych byla tebú jedne v tyto jarmarky po
nebezpečenstvinesmýka]a.A]e když jest pohříchu taková věc, tehdyt k vám
1 5 nepojedu. Ó milý Jarohněve, dokuclžněkoho země nosí, dotud dobře nebude! Budiž milému pánu bohu poručen,budižmilý pán buoh tvuoj pomocník i tvuoj utěšitel,kterýŽ nikdy žádnéhospravetllivéhoa pravého neopouští'
i jeho milá matka!
Datum Třeboň feria III in octava Corporis Christi.

ubez
15 měl l

mule
(dttá

hodr
10 st
na1
roŽn

Anežka z Rožmberka
t panoši:nejnižší
stupeňšlechtický_ 2 kmeti: titul př'Íslušníka
rriŽšÍ
šleclrty-

4 seslro..ve Světeckého pamětech stojí pod tímto listem: V. BřeŽan zaznamena|
na tomto listu, Že ''panna Johanka byla při ní.....; porlletoho soudíSedláček(AČ 11,
1892, 279), že jde o sestru Johanku, ale poznámka Perchtina v listu z 37.ledna 1472
o jednání s Jarohněvem z ÚsušÍ,úředníkema důvěrníkemroŽmberským,spíšeuka.
zlje, že předmětem AneŽčinalistu bylo Perchtino nešťastné
manŽelství - 5 rozmluoim o to promluvím si o tom _9 vedléžtidosti''. i taképotřebnostipodle žádostia ta-

ap
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ké potřeby _ 7o bgchtě mohla spěšněmieti kdyby to bylo rychle moŽné- 77 tento
ponděIí:2. července 7470 _ 73 jedne u tgto jarmarkg jen v tomto shonu, v těchto
zmatcích - 13-14 abgch bgla tebú... nesmýkala abych tě nevláčela,nevystavovala tě
nebezpečí_ 15 dokudžněkoho země nost: asi naráŽka na Perchtina manŽela Jana z
Lichtenštejna (zemřel až r' 7473)
19: Dáno v Třeboni v úterÝ v oktávu Božíhotěla (26. června 1470)
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I
Slovutnému panoši Janovi Rúsovi z Čemin, švagru mému milému.
SluŽba má napřed, slovutný přieteli a švagře milýl Prosím tebe, mluv
s Prumanem, jakoŽťjest ode mne přejal dvě kopě, at mi je vrátí, neb slyším,
žechceza svéhřiechy do Říma jíti. I bylo by dobré,aťby najprvé,doma jsa,
J
od sebe spravedlivé učinil, komuž učiniti má podlé povinnosti. Přivecliž
jemu ku paměti to, žeŤ,tam darmo putuje na daleký cesty' k bližniemu
svémukř'ivdu činěl Neb jest ve čtenípsáno: Jestliže kto přijde k oltáři ofěry
dávat a rozpomene se tu, žemá nětco proti svému bratru, má odjíti od oltáře
a smířiti se s bratrem svým a potom jíti s pokojem a položiti ofěru svťt
1 0 nábožně, nejsa žádnému nic dlužen. Jakož svatý Pavel radí: Nebuďtež
Žádnémud|užni ničehuož!Neb jestliŽe rni nevrátí dvě kopě, bojím se, žet
jeho pút daremníbudel
A jakožs mi řekl ženěblány dáti, věřímt, že jí pošleš,neb sem se na to
ubezpečila jiných blan sem jí proto nekúpil. A rád bych slyšal, by se dobře
1 5 měl s ženúi s dětmi i se všemi svými.
Dán v Ptaze v neděli po sv. AntonÍnu.
Václav Hruoza z Chelčic
fort Janoui Rtisoui:purkrabímuna Krumlově - 2 službamd napřed (ťrvodní
duěkopě
mule dopisů)předevšímporučení- 3 iesÍpřeial pŤija|(asi jako půjčku);
- 4 aťbg aby _ 5 od sebeze svéstrany,podle svéhoroz.
(duál)dvě kopy (tj. grošů)
hodnutÍ_ 7 ue čtentv evangeliu(MaL.5,23-24)io|ěrgdcÍual
obětovatdar (bohu)I0 suatýPauel..Řím. 13,8- 12 daremntmarná' zbytečná,nadarmo
- 76 u ncděIipo su,Antonínu..
73 bldngkožešiny,
18.led.
plášťpodšitýkožešinou
na 1450 - 77 Vticlau Hruoza z Chelčic: b}'l r. 1448 úředníkem v Prachaticích (tehdy
roŽmberských) a r' 7462 v Poděbradech

II
Slovutnému panu Johanesovi' pálě z Rozemberka najvyšŠirrrupisaři
a přieteli mému milému, buď daný.
Službu svú zkazuji' pane Johanes milýt JakoŽ ste mne buli prosili za
vosk, i vězte, Že jest nynie velmi drach pro tento mor bul; i ještě lacin nenie.
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Než budete-li rádi chtieti r'osku lacinómu, kúpímévám o světie Alžbětě
v Vratislavi. A nezištiťnic na vás, to sh]cdáte!
Také o salrritcr'sem juš psal' tiem dlúhu meškáni tlebudete. Talréjeho
viem u jednoho fortrtatta,slóve Štěrba,a neviet se Lakově, karn s rrímdieti.
Pude-li k várn' nebeřt'eveltni draho! Jestližev), nekúpíte,tedy bych já jei
1 0 vám také kúpil, terch dobrý! A chtiel by oclemne vzicLi na to zbožiemýdlo,
bave]nu a jiné věci. A iá bvch Tvé milosti o to dobi.e srovnal. A jest jeho
clevět centrréřů.
Také, milý pane Johanes, tu senr juš svý odpor proti Pustotovi páně
milosti poslal, i prclsímtTvé milosti jalio svéhomilého přietele, coš by na
..[vé
15
milosti bulo, žese ráčíšpřičiniti a př.imluviti, nebo mi se od toho Pustoty
velká křivot,a děje, toť pak najlépemilý pán bůch vie. A také něgdo jemu
pomáhá' ješto potorrruzřiete bochdá zkerze velké počty. I věřímťvám jako
milému přieteli, žese ráčišo mě s pilností přimluviti, chciťtoho šímdobrým
zasluhovati rio mé smerti. Nebo bůchvie, já senl o tom jeho žalobělistovém
nevěděl; bul bych se jemu jinak proti páně rnilosti vysti.iehela pervéŽalobú
utekel. Mámeť každý dosti s tiem Pustotú činiti, nebot on svťt lichotri
žádnémuprávě nerrčini.
I)atum l.řeboni sa}latopost feslutn Ludrnilc 5l letě e|c.
.l.řeborrě
Suna s
etc.
3 Službu suú zkazuji (ttt. uzkazuji) poroučím se _ 4 clrach dralrý. - 5 o soětie AIžbětě: 79. listopadu _ 6 nezišlÍttrczís|<ánr.
nevytlčlám
7 o salniter o sanytr, lccleli (potřebný k výrobě střelného praclru); juš již; tíem
dlúhu meškd.nínebudete na to rrebrrclete rntrset cllouho čekat - 8 neuieť se takouě, kam
s ntmdieli nikteral< neví, liatrr se s nírn rná podít, co s nírn rlrá dělat _ 70 terch trh,
kouptš,příleŽitost ke koupi - 1I bgclt o to,.. srottttal dohotll, zprostředkoval b5'ch 72 centnéřů:ccrrtnéř'(100 liber) tnčI nčco pi'r.s 51,4 ltg
!} 31lýodpor... poslal vztrcsl své 1lrávrtí nírrtritll1.;proti Pustottluť..nrínč'nrožm.
bcrsliý po<ldaný _ 16 ltříuota liř'ivcla, be zpráví - 17 zkerze... počtgv-Ýpočty, spekrrlaccmi - 18 o mě z:r trrě; s pilností horlir'ě; šínrvširrr- 19 zasluhouali odsluhovati, odpláceti; o tom ieho žctlobt\
Iistouémo té jeho žalollčtIistern, o torrr jeho ža]obnírnlistě 2o bul bgch sc iemu.,, ttgs|řie}rl a perué žalobú utekel ll1.l br.tlll se lnrrvylrnuladříve nali podal žalobu -27 li,chotúpodvodem, bezprílvím -22 prduěsprávnč''spravedlivě,
podle zákona
.fřeboni
23: Dáno v
v sobotu po svátkrt Lrrclrnil1.ill . roku a|rl. (tj. 18. září 1451)
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