osobám' literé z niclr bliŽ znal a jichŽ si zvláŠí'vážil; podrobnějšízprávu o nich i o bitvě samépodal Bartoškovi jcho sluha Linhart,níže připomenutýi z Hradce: z Jindřichova Flradce - 10-11 pan Ptd.ček:Hynek Ptáček z Pirkštejna - 72 pdněČeňkŮosgn:
Jindřich z Vartemberka - 12-13 pan 'Herant z Kunštdtu mladý: Jiří z Poděbrad,
purkrabí zvílror'ský - 78 Hddek z Paběnic: patrně
tehdy čtrnáctiletý _ 74 I{rchlebec..
Jan Olkmai, řečený Had z Paběnic, připornírraný na Chotěšovsku r. 1432 _
1.9z Bukštejna..z Gutštejna _22 Ydclao Strúch:v.letech 1430.1433 byl velhartickým
purkrabím Petr Štrouch z Chlumku _ 23 pana ]|Íenharta:Menharta z Hradce;
Bořek: Diviš Bořek z Miletínka -25-26 Matěiemřečeným...: jméno u Bartoška ne.
uvedeno _ 32 Černín:Jan Černínz Vysoké (z Mlázovic); Petr z Chlumce: PeLr z Janovic na Vysokém Chlumci - 33-34 paní Brechtg.. Perchty ze Šternberka,matky
Z<leňkaze Šternberka- 47 Duora..Dvora Králové _ 42 Zaiimač z Jeuišouic..Sezima
z Kunštátu, držitel sázavského kláštera _ 44 pěštch: v latinském textu vypadlo
příslušnéslovo ,,pěších..a stejně údaj o počtu vozů; hú|nice: českés]ovo v latin.
skémtexttr - 53-54 asi na půI řronu'.asi na 80 m

PRoKoP.
PÍSAŘ NovoMĚSTSKÝ
xnoNIKA
LATINSKÁ
Jde o nedokončenoukroniku novoměstskéhopísařeProkopa, známéhotéž
jako skladatelečeské
veršované
kroniky. V latinskékronice, psanéod t. 1476,zaznamenal autor i zlomky časovýchčeskýchsatirických popěvků z doby počátků
husitských bouří.(o autoru viz podrobnějizde na s. 104.)
KdyŽ tedy bylo v Čechách zvěsbováno' co se stalo v Kostnici s Janem
Hu'sem i Jeronýmem, jejich žáci a následovníci, všichni se sešedšedohromady, nejprve posvětí památku zemřelých, potom složí jejich historii
s hymny, prózami i kantiky a oslavují jejich svátek každoročněaž do dneška. A laikům sloŽili českoupíseň V ndděii božimistr Hus Jan, kterou i s jinými písněmi proti papeži a svaté cÍrkvi boži zpivají v kostelích, v krčmách,
i žáci po domech na vzpomínku. Mezitím byl skoro po dvě léta interdikt
pro mistra Jesenice, doktora, po celé Praze i na Hradě pražském:jen na
Hod božívelikonoční a podobně na Hod božísvatodušní se slouŽila mše,
1 0 na Žádné jiné dny se však bohoslužba nekonala, takŽe věrní katolíci byli
nuceni na mše chodit ven z Prahy, do Psár, tlo ovence, k blahoslavené
Panně za Prahou pod Vyšehradem a do Buben; těm se viklefovci posmívali
řikajíce: ',Na pes, na hounec,na buben..,
ovšem tato exkomunikace byla věřícim k největšíškodě, neboť Čeněk
1 5 z Veliše,tehdy nejvyššípurkrabi Hradu praŽskéhoa poručníkstatků pána
z RoŽmberka, zjednal jakéhosi Heřmana, světÍcíhobiskupa, jenž mnoho
žáků vysvětil na Lipnici, hradu téhožČeňka; ti, přišedše do Prahy a do
rozličných míst království, poclávali lidu laickému pod oboji způsobou,
v českémjazyku zpívali i četlimše.Množství lidu zača|ose k nim přiklánět,
20 a tak vYhnavše z kostelů zákonné faráře, uvedli tam, sami laici, své kněŽí.
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obnějšízprávu o nich i o bitrenutý; z llradce: z Jindři.
itejna _ 12 ptině Čeňkůosgn:
ítu mladý: Jiří z Poděbrad.
18 Htidek z Paběnic: patrnč
ra Chotěšovsku r. 1432 1430.1433 byl velhartický.m
arlo.. Menharta z řIradce;
...; jméno u Bartoška nePetr z Chlumce: petr z Jachty ze Šternberka, matl<y
ajímač: Jeuišouíc: Sezima
' latinském textu vypadlo
:lnice: české slovo v latin-

L týŽ Čeněkna statcÍch svých i na statcích pána z Rožmberka, odstraniv
zákonné kněze, usadil tam tytéžsvé kněze, o nichž řÍkal kněz Tršek:
Suětili se na Lipni.ci,
budúz nich kati, biři"ci.
Dále: Čeněkkd.zalkněžísuětiti u Lipnici,
na hradě učinilťiest šermici;
nenie kto ro^uo.dě.
Velikéťie znamenie
země zkaženi.e.
Což se i stalo: nebot tiž kněži' později svého biskupa' který je vysvětil,
utopili; Čeněk však od nich mnoho zlého vytrpěl a velmi litoval, že se po.
staral o jejich vysvěcení, když potom viděl, jak vypalují kostely a ubíjeji
kněžÍ.Stále dáIe se dělice v sekty jedni počali podávat dětem, druzí však
jen starším,jedni zpivat česky, jiní nedávat polibek míru, vorlu nesvětit,
za zemŤelése nemodlit, nýbrž rouhali se říkajíce:
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A
ře Prokopa, známéhotéž
nice,psanéod t.7476, zapopěvkůz doby počátků
,.)
;alovKostnicisJanem
iichni se sešedšedohrolm sloŽí jejich historii
každoročněaž do dnešIus Jan, kterou i s jinýv kostelích, v krčmách,
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r biskupa, jenž mnoho
řišedšedo Prahy a do
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ialo sc k nim přiklánět,
l' sami laici, své]<něŽí'

N echte,kněžie, rekui.em,
sprauujte se zdkonem atd.
.I.u

Němci z Drážďan, kteří měli školu na Novém Městě veclle Čerrré
růže,zvláště Petr, jenŽ poradil Jakoubkovi přijímání podobojí pro lid'
40 přinesli tabule proti papeži, psané i malované, jak Kristus jede na oslátku
a apoštolového následují bosí, papežvšak s kardinály vystupují na mezcích
a v šatech nádherných, pravÍce k papeži: ,,Hle, život rozdílný!.. a jiných
tabulí více. A tak lid odtáhli od poslušenství a své sekty rozmrrožili, vvlorrčivšet,ehdy kněze zákonné'
45
Hle, můj Čechu,viz okem zdravé mysli, jaká zla se tehdy stalat VždyÍ
bylo celéměsto v sobě rozděleno, ba kaŽdý dům: ženaproti mtržia naopak,
otec proti synu, čeládka proti hospodáři. Nebot zpívali viklefovci, skládajíce nové písně proti církvi i katolickým obřadům, sváclějíce prostý lid,
i naopak katolíci proti nim; o tom je však lépe pomlčet. Král však dělal,
jako by neviděI, jako dvojsečný meč trpě obojí stranu a rlovoluje loupit
zbožÍcírkevní, rozchvacovat je a ničit. Zpiva|o se o tom:
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Voksa, Racek Kobgla,
ta jsta sobě dobyla,
abg kněžielúpila,
sama oběšenabgla
uedlépana Zoule.
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Král to slyší a mlčí, protože se mu to líbÍ. Ach, kde je spravedlnost?
Páchají se loupeže, a není, kdo by tomu bránill
3 posuěti pamdtku: tj. ustanoví jcjich památný den (svátek); hístorii: mírrěno
breviářové čteníobsahujícíživotopisy (legendy) _ 4 prózami: prózy čili sekr'encejsou
zvláštní literární útvary, které byly vkládány do mešníliturgie; kantilcg: hymny,
c h v a l o z p ě v y - 5 V r u i d ě j i b o ž í . . . : z a č á t e k p í s n ě ( s r o v . vz d1e. s v . n a s . 2 9 9 ) ' s t e j n ě
jako jiné verše,je v latinském textu uveden česky - 7 po duě léta: r'e skutečnosti
trval interdikt od konce října 1416 do 26' února 1419 - 8 pro mistra Jesenice: pto
JanazJesenice,husitského právníkaaFlusova přítele (viz zrle na s. 389) - Í1 do
Pscir'. malá ves ve vyšehradském podhradí nad Botičcm; d.o ouence: ves na místě
dnešnípražskéčtvrti Rubenče_ 12 do Buben: ves na místě části dnešních Holešovic - 13 No pes.....posměšnánaráŽka na jrrrénaPsár, ovence a Buben -!4-75Čeněk
z Veliše:Čeněk z Vartenberka; jako nejvyššípurkrabÍ měl sice v moci Pražský hrad,
ale jeho podřízeným byl zvláštní purkrabí PraŽskéhohradu - 76 z Rožmberka..oldřicha z RoŽmberka; Heřmana.. Heřman, biskup nikopolský' byl později farářem v Miličíně - 17 ugsuětí.I:
v březnu 1417 _22 Tršek: patrně katolický kněz Trch, farář
v Sedlci na Táborsl<u_26 šeimici: šarvátku - 27 nenie, kto rozuadě:není,kdo by usmÍ.
řil - 31 utopili: v LuŽnici po dobytí hradu Přiběnic 13. listopadu 7420 - 33 podt|uat:
tj. svátost oltářní _ 34 polibek míru: vzájemné líbání věřících před přijÍmáním ne.
bo po něm podle zvyklostí prvotní církve, též vzájemné líbíní kněŽí při slavných
mších _ 38 Němcť z Drd.žďan: Mikuláš a Petr z Dráž,ďan a Frirltich Eppinger _
38-39 uedle Černérůže:š1oo dům u ČernérůŽe Na příkopě, který patřil českémrr
rrárodu universitnímu _ 39 Jakottbkoui:Jakoubkovi ze StřÍbra _ 40 tabule prcti pa.
pežť..
podobná obrazová agitace, ovšem v knižní úpravě, je dochována v rukopisech Jenském a Grittinskénr (srov. zde barevnépřílohy č. I a II) . 52 Voksa, Racek
Kobgla: Racek Kobyla z Dvorce, vyšehradský purkrabí, a Voksa z Valdšťejna,
nejvyššívrátný dvolce králova, jemuž 1411 svěřil král Václav vizitaci všech českýclt
církevnich ústavťrv Čechácha na Moravě _ 53 isÍa.. . d.obglazískali _ 56 uedlépodle;
pana Zoule: rytíř Jan Zolul z ostředku byl popraven r. 1404 z návtldu panské
strany jalto záškodník; byl přívržencem Václava IV. Zoul, jemuž před popravou
poskytl posledníútěchuJan Hus, kajÍcněodprosil lid za svéskutky; proto byl později
považován za řIusova stouperrce' Popěvek přeje oběma kr'álovým oblíbencům,
skutečným Husovým stoupencům' aby byli za loupení církevníhomajetku popraverli
jako Zoul
Poznámky

etlični

Re]ace o poselství do ŘÍma 1447
Naše vydáni 1'1'cházíz rkpu býv. knilrovrry křižovrrickéXXII A 1' nyní NI(
v Praze LIv D2's. 181-18l], kde v-vprávčníje součástíStarých letopisťrčeskýclt
(text G); zapsáno téŽv rkpe M Starých ietopisů (býv. děčÍnský,Brázďův)' nyní v UK
varianty. Další
v Praze xlx A 50' s. 325-326, odkud zde uvádíme dťtležitější
rkp je ve vídeňskéNK, č. 3282, fol. 95a-99a. Na základě těchto tří textťrotiskl
Fr. Palacliý, AČ2, 1'842,233-235. Nor'ó vydáni (podle rl<puG) poř.ídilFr. Šimck,
Staréletopisy českéz rukopisu KřiŽovnického,Praha 1959,s. 198-200.
Rkp G je silrrě porušen,upozorňujemena to jcn na těch rnístech,kde pravdě.
podobné čterrínemťtžeme
opřít o rkp M.
qo.n
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