o,

chvalozpěv - 78 abg rozmnožilaby rozhojnil * 86: a pro svou neupřímnost _ 87 bez
pomstg bez trestu - 89 pooětřie vichřice - 90 dobře velmi, hodně - 93: nebesa (nesená
nadlegátem)serozbila-96k jehopoctiuostina jehopočest-99 mezkgnisamicimezka1o6 na rgnk: na Staroměstskénáměstí - 110 suaÍosÍ..
míněn legát Karvajal - 112 mÍslr
Papúšek:mistr Jan Papoušek ze Soběslavě; rektor university (7436 aŽ t437 a 1445) a
farář v Týně (viz zde na s. 132); ze iménajrnénem- 113: protože chtěl získat přízeň *
poslúženie
727 pro uděčné
žese zavďěčil sluŽbou - 125: pobloudilče od pravdy _ 126n.:
farář Papoušek přijav rozhřešenízato, žepodával podobojÍ' přidal se přÍmo ke katolíkům _ t35 saoditi sváděti, oclváděti _ 136: od přijímání podobojí - 139 spťeše
dříve,
rychleji _ 140:. zmÍnkao litoměřickém proboštstvÍukazuje' Že píseňv té formě, jak se
zachovala, byla sloŽena aŽ o něco později po líčenýchudálostech; Papoušek zemřel
t. 1455, proboštstvÍmu král Ladislav udělil nedlouho předtím - 744:,ale potrestati
tě - 145 změtenčeprauďg pobloudilče od pravdy - t46 - 747 poi echu. . . dooedechu(aorist)
pojali, yza|i... doved]i _ 148: dům U slona byl na Staroměstském náměstí (srov.
pozn. k v. 57n.zdena s. 91)_149 hospodapohostinstvÍ_157 ueselé
radost-165 praudg
potupntci: míníse svatovítská kapitula _ 166: AlŽběta(Elška); svatojiřskýklášter byl
stále jedním z nejpřednějších ženských klášterů; přijímalo se v něm podobojí' ale
později nabyl opět katolickéIrorázu; srrad k tomu přispěla' podobně jako u Papouška,
právě Karvajalova návštěva _ 167 pojide šla, přišla _ 170: s celou svou druŽinou _
|7Iz kďyž dojel na rnost (přes hradní příkop) - 772 stat se stalať se _ 173 se uztrže
strhlo se _174 utržeutrhlo _ 177: konala se tajná schůze- 183: na Starém Městě při
obnoveném františkánském klášteře - 784 turba (lat.) zástup, shromáŽdění - 196
zacelo zajisté, podle pravdy -799 před šIojtřem před závojem (patrně relikvie) _ 200
s poctioostís úctou _ 20I smgsla rozumu - 2I4 zlost zlý skutek, hřích - 217: podle
ŘÍm. 14,11 _ 222 abg abys _ 232 ostanu zanechám' opustím - 233 žessměl že ses odvážil _ 234:. narážka na legátův pokrrs vyvézt z Čechoriginál basilejských kompaktát
- 239 příslooÍešpatnou pověst, ostudu _ 24O: a Že by vzniklo nebezilečíbouře v Čechách - 243: legátovi byla v Benešově zvláštními posly kompaktáta odebrána *
244 bgl Dg byl bys; ialco soua..tj. tiše v noci _ 245 a nepomně zapomenuv _ 247 jsme
při7.elť
přijali jsme _ 256 iakožťja|<ože - 257l natáŽka na ocas' který prý Karvajalově mezkyni uřízl na potupu, asi ještěpřed odjezden, kněz Jan, zvaný proto ocásek;
zál'oveň snad sloviríhříčka:,,ocasetrn..
mohli být míněni Karvajalovi češtínohsledové

MLUVN Í SKLADBY
i, sněm; týká se sněmu
ích svou korouhev, tj.
lování příslušníků
pan.
.uly jednotlivých stavů
4 at bq aby - 18 opatrnt
'21 bg zřidili v pořádek
Ladislava Pohrobka do
by o arcibiskupa-24:
,dání' výdaje _ 34 řtidg
lu) - 43.45: sněm byl
'častnitpapežskýlegát
růvodu- 63 doóře jistě,
rý slavnostní děkovný

vERŠ ov.q.NÉ

Recitačni poezie se omezovala v podstatě na skládání historická, oŽivujíci formu
bezrozměrného verše Dalimilovy kroniky, k níž se nové skladby hlásily jazykem
i vášnivým vlastenectvím a snahou působit na politický vývoj. Bezrozměrný verš
se stával hlavnínr výrazovým prostředkem recitačníhobásnictví vůbec, jak je vidět
ze starších skladeb uváděných nově do oběhu. Při opisování starších skladeb
(z valné části zábavného obsahu) šlo nejčastěji o adaptace přizpůsobující básně
novému pojetí básnické formy; tradiční osmislabičný verš se rozrušuje různými
přídavky a tím se přibližuje dominujícímu verši soudobé recitační poezie o nestejném a proměnlivém počtu slabik. To zároveň signalizovalo, Že se mluvní básnictvÍ
dostává na okraj [térárniho wývoje a Že se naopak rozšiřuje oblast prózy. Ústup
veršeje patrný i z toho, že nově vznikající básně byly rázu epigonského.Dalimilova
kronika_ jejů zna|ost a živou podnětnost dosvědčuje i výbor pořtzený v Krátkém
sebrání z kronik českých (srov. zde na s.136) _ byla vzorem napodobovaným me.
chanicky fiak ukazuje verš a rý*) a bez opravdového rrmění. .
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PRoKoP, PÍseŘ NovoMĚSTsKÝ
NovÁ KRoN IKA
Ze skladatelůhistorických básní známe jménemjen jednoho,novoměstského
pÍ11ř-e(notáře) Prokop-a(asi 1390 až asi |48ž).Tento *nóno.t."ňný
nterát (sráv.
s.292,'423,524)dosáhl užr. 1410bakalářskéhodnosti
|.J.Íe uíiversitc; jerro
""
Ja.n.Hus.Původně bylpatrně mírným
utrakvistou,
ťá''
H:T9tj''.n'b{l-':l9v
ooesel
r. l4t'7 z novoměstskéradnice, stal se katolíkem. jeho úřednípostavení
"l"
radnici, s nímžbyla dočasněsp9jenai uni,'ersitníp'ot"'u.a, J.lo;u pod.rt,t ňa
I. p."ciy iak.9 právech novoměstskýótra o rétorice áipto-áiit" *c't.r.ý.r'
knih,'tak
o české
historii. Z historických pracíjsou pŤímos" jetr.o
1monem'pj"tv žto,.*y í..,aročné.české-ýmované
N.ou.é
kroni.ky.snáa obsahbvalácetoučelĚoíhistorii"abýla
s|ož91av padesátých letech. Roku 1476
Ě'oňío.át
latinskou kro::jTÍi:
nlg'u' ale uvizl na samémpočátku. Kromě ú-lomků
""e"i
Nové kronily se mu připisuje
i autorství historické
|as1i59t |řemysl otakar a Závišeaskládáíi o válce ' br'.n
prostředky
těchto básníse qýrazně lišíod formy zlomků Nové kro.
*.-:ý.l*'""é
nlKy' t'kŽe lze o společném
autorstvÍdůvodněpochybovat.

l Otoko
moře oď Ba.'
majetku, za
12 s pakostÍ
spcjoval; nr
vítěze nad .
(aorist) zah;
rádci) _ 19
2! Durgnk l
údajů s Dal
v Památkác
zavtaŽdi| _
byl synem I

I
Toto z Prokopovy
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15

2a

Nové kroniky

písaře novoměstského

Jakož kráI otokar také
drže země nejednaké,
což jich od Kdanského moře
b|iz aŽ ku Benátské hoře,
že jest česképány tupil
a je na jich statciech hubil
i lúčiltěŽce od sebe,
cizozemcuom svěřiv sebe;
ež jich neměl ku pomoci,
v boji dal se tak přemoci,
horlivú jsa hnut smělostÍ,
zahynul v boji s pakostÍ.
o témžsyn jeho smysléše,
že se s Rakušany pojieše;
čehožzemanébrániechu,
toho se drŽal pohřiechu,
že proto Žalostí zhynu,
neb Čechuovv radu nevinu.
TéŽ Vaněk, mladý syn jeho,
když dojide kněžstva svého,
jakž Durynk k němu v sluŽbu přistúpi,

'fo

104

-

25

tak jeho zatruti,
radú vše to Rakúského'
v ty časy krále říského.
Zí1ž,jakt Němci Čechuom přejí,
jich zlému se s pláčem smějí:
sestřenec byl králi tomu,
však mu nepřál v jeho domu.

1 otokar: Přemysl otakar II. _ 2 neiednakémnohé, rozmanité _ 3 od Kdanského
moře od Baltického moře - 4: téměř aŽ k Benátkám - 6: ničil je zabíráním jejich
majetku, zabítal jim jejich majetek _ 7: a tvrdě je od sebe odpuzoval _ 9 ežže 72 s pakostí neštastně,neblaze _ 13: stejně smýšlel jeho syn _ t4 poiieše(imperf.)
spcjoval; narážka na sňatek Václava II. s Gutou, dcerou Rudolfa Habsburského,
vítěze nad Přemyslem otakarem II. - 15: čemu zemané zabraňova|i - 77 zhgnu
(aorist) zah1nul _ 78 neuinu nevinul, nepřipojoval (smysl: neměl Čechymezi svými
rádci) - 79 Yaněk: Václav III. - 20 doiide kněžstuastal se knížetem,panovníkem 21 Durgnk Němec z Durynska; ve verších19-28 jeví se značná příbuznost věcných
údajůs Dalimilovou kronikou, kap. 98 a s Krátkým sebráním (srov. vyd. Dalimila
v Památkách 18, Praha 1957' s. 158 a zde nas. 136n.);přistúpi vstoupil_22 zatrúti
zavraŽdí|- 23 : to všechno na radu Rakušana (Albrechta) _2? sestře.nec..VáclavIII.
byl synem Albrechtovy sestry Guty, prvnÍ rnanŽelky Yáclava II.

II
'fo

vše z kroniky Prokopa, písaře novoměstského

10

15

Již slušie nám mysliti,
kto má našímkrálem býti.
MuoŽete tomu rozuměti,
z prvních příhod to věděti,
an Se lid bez krále búří,
země ohněm ta se kúří,
rychlé zemdlenie chudiny,
velice Zpustnú dědiny'
k tomu budú války časté
a přispěje šesterozlé:
strach, že bude šleclrta manem'
bude zase chlap trúp pánem',
a lidí dobrých súženie,
práva i řádu zkaŽenie;
bez krále sirotci lkají,
Ženy se za muže lekají.
I s tiem dvé zlé těla. duše
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ihned se také pokusie,
ež mince jde falešk tělu
i proleze zemi celú,
lest pak i blud viece škodi,
dušičkutěŽce zavodi;
velmi hrozně s viery svodie,
snadnč,kdyŽ nenie, odvodie'
Král neb knieže bránie toho.
I stalo by zléhomnoho'
r:Žchlap se knězem učiní
a kněz bez studu oženi,
mnoho lidí s viery svedú,
kterak blud za pravdu povedú.
Bude to, že krále nenie,
r, zemi hrozné proměněnie.
Viete to, Že se tak stalo,
když se krále nedostalo.
Rúčevolte sobě krále,
král to vše zlé pak uválé,
stav lepšív zemi uvede
a všecko dobré přivede;
k tomu biskup i preláti
budú moci zase vstáti,
i v jednotu uvedeno
kněžstvo bude, jenž dvojeno.

2 zemdl
- I chlap sed
muže o rnruŽe

Tato s
kLcrý chtěl
ila oslavu s'
o Přemyslo
vzpouru šle

tet

7 zemdlenie oslabení, úpadek - 71 ntanem poddarlým, v poddanstvi - 72 chlup
nešlechi,ic, poddaný' sedlák; lrúp troup, hlupák (nadávka sedlákům a neurozenÝnl
l i d e m ) - 7 3 s ú ž e n i eú t l a k , ú t i s k- 1 6 z a m u ž e o m u ž e - 1 9 - 2 0 : ž e s e v ž i v o t ě j e d n o t l i v c ů
i země projevuje nepříznivé zhoršení měny - 22 zauodt zaváďi, svádí z pravé cesty 23.21 socdie... oducdie svádójí... odvádějÍ -25 brdnie toho zabraíuií tomu _26 stalo bg
přestalo by - 31: kdyŽ jsme neměli krále . 35 rúčerychle - 36 uutilébojem přemůže _
39 preldli církevrrí hodnostáři _ 42 duojeno rozdvojeno

(z,yoLEBNÍ

AGITACE

RoKU

1457)

Tyto agitačníverše vznikly v souvislosti s kandidaturou Jiřího z Porlěbrad na
královský trůn, kdyŽ panující rod vymřel Ladislavem Pohrobkem. Jsou zajímavé
svou shodou s obdobnýrni verši v dochovaném zlomku Prokopovy Nové kroniky
(sr.ov.předchozí ukázku); nejspíšje Prokop do své kroniky převzal. Existují také
v 1lotlobělatinské.
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Kdež krále nenie,
tuť jest chudiny zemdlenie,
práva zkaženie,
bluduov mnohých nakvašenie.
Vraždy budú časté,
a k tomu příde šesteroz|éz
šlechta bude manem
a chlap bude pánem.
dobrých súženie
a dědin veliké zpuščenie,
sirotkuov lkánie
a Žemza muže lekánie'

2 zemdlenieoslabení, úpadek - 4 rulkvašenlcrozbujelosL _ 7 manem poddaným
_ 8 e h l a p s e d l á k , n e š l e c h t i_c 9 s ú ž e n i .ú
e t l a k , r i t i s l i_ 1 0 z p u š č e n ťzep r r s t o š e n i - L 2 z a
mužeo mlaže
(KRÁL

PŘEMYSL

oTAKAR

A ZÁVIŠE)

Tato skladba souvisí se snaharni kato]ického pána oldřicha z Rožmberlra.
ktcrý chtěl oslavit svůj rod. Dal proto složit dalimilovskou formou několik básní
ita oslavu svých předků Vítkoviců; ztéto skupiny se však zachovalo jen skládáni
o Přemyslovi a ZáviŠi, jehoŽ autor je neznámý. Tendencí básně bylo okrášlit
vzpouru šlechty proti panovníkovi.

poddanství _ 72 chlap
ďlákům a neurozeným
se v životějednotlivců
í' svádí zpravé cesty lňuiÍtomu -26 stalobg
uud.Iébojem
přemůže-

Dll

LJiřího z Poděbrad na
obkem. Jsou zajímavé
ropovy Nové kroniky
převzal. Existují také
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Král Přemysl když králem bÍše,
ten z prvu laskav na Čechy bíše
a mnoho s nimi bojuov obdržováše.
Ale jakž počev své radě Němce mievati,
tak ihned počena Čechy netbati.
Pan Zderad pán korúhevný v zemi bíše,
ten rádce krále českéhonajvěčíbiše.
Ten krále Přemysla z mnohých věci rád káráše
řka: ,,Neroď se kúpati v neznámých vodách a v cizÍ Zemi více,
ať tebe Sasicovénepodskočía škody neučinít..
Z toho se naň velmi rozhněval
a ihned o to myslil,
kterak by jeho hrdla zbavil.
I vylúdi jeho před Prahu, jako by se s ním chtěl očporaditi,
ikáza svým služebníkuom na torn místě hned zabiti;
a na tom místě káza klášter postaviti
a zboŽim velikým jej nadati
a křižovníkv v něm ustaviti.
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Potom počese se pány zemskýrni vaditr,
města, hrady počejim odjímati
a jiná zboŽímísto toho jim dávati;
neb páni češtídobrá města mějíchu'
a proto králi hrdi bíchu.
Tu se Záviše, rytieř udatný, proti tomu postavi,
ale proti moci odolati nemuože,
tak že vždy Záviši král z země vypudil
a králi Rudoltovi řÍskémujej slúžitipřipudil.
Také jej proto vyhnal bíše,
že u králové na freji bíše.
Když to bratří Závišovi zvěděchu
tomu velmi nerádi bichu,
Že jim bratra jich Záviši z země vyhnal bÍše,
i chtiechu se proti tomu protiviti;
a on počejim na zbožíškoditi,
neb na ně Němce posicláše,
aby jim škodili, veléše.
Tuť na nich početoho žádati,
aby jemu dali mčsto Hradiště,
jemuž jiŽ nyní 'I.ábor vzděli,
a chtě jim za to zt:ožijiné dáti;
neb je chtěl kráI k koruně českérád mieti,
neb město dobré,tvrdé i bohaté bÍše,
hory stříbrnéokolo sebe mějíše,
a protož jemu král rád cht,íše.
Páni úštíVítkovici slovÍchu,
ti na Hradišti sedíchu,
neb jich praděd Vítek slovíše,
neb ten Vítek otec všech RuoŽí bieše,
neb sú od nÍ všecky Ruože klénoty braly a od toho ča'suPater Rosarum jméno měli.
Tato jména tito páni sú měli:
Hynek, Sezema, Jan, Hrdoň, Závlše.
Ti jsú všickni bratří byli
a páni rožmberštii hradečštíod toho sú pošIi.
Tehdy král Přemysl zradou toho města hledášedobyti,
nebo měšťané
někteří k králi přichýleni bíchu.
Ale pan Sezema, kdyŽ to zvěclě,
bratřím svým takto povědě:
,,Dříve než t:ez naši vuole míti bude,
clrcmeťje radějí sami ohněm spálitil..
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I spálichu město Hradiště
v trh najvětší,kdyŽ bíše,

avi,

65

tc

80

85

90

95

šedobyti,
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a pusto je učinichu
a potom zdi okolo něho zbořichu.
Tak to město pusto stálo,
puol druhého sta let bezmál zuostalo,
aŽ je Táboři osadichu
a jiné jméno jemu Tábor dachu
a zdí pevně ohradichu.
Tehdy pan Sezema a měštanédo Ústi se stěhováchu
a to městečko opravichu,
neb Ústie městečko malé bíše
a zdi okolo sebe nemějíše.
Počechu je hraďiti
a domy dobré stavěti.
Potom páni úští'Sezema i jiní páni' musiechu z zeméven vyjeti
a Rudolfovi, králi řískómu, do Rakús se přikázachu.
Tué jsú dlúhúchvíli byli a u něho sú slúžili
a na krále českéhonetbali.
Tehda král Přemysl, nemoha svého hněvu ostati,
i jal se na Rakúského vojensky táhnúti.
Tak se byl na Čechy rozlítil,
Že nechtěl, by na pražskémmostě který Čech slyšán byl.
A když do Rakús s Němci jede,
aŽikDunajipřijede;
tut Rakúský proti němu táhnieše
a mnoho lidu s sebú mějieše.
A když vojensky proti sobě leŽíchu,
tehda Záviše a bratřÍ jeho k králi poslachu.
ChceJi jim milost dáti,
,,chcmeť zajtra s svými životy počestněposlúžiti
a svá hrdla podlétebe složiti...
Tehdy král jim odpovědě,
toho učiniti nerodě,
řka: ,,Vy jste dřieve byli nevěrnÍ,
i ještě býti nemuožetevěrní...
Tehda nazajtří v boj se udeřichu
a hrozné pobití učinichu.
Tu zabichu krále otakara udatného
a podlé něho jiných pánuov mnoho.
Tu nesiechu do Znojma tělo jeho
a v klášteře u bosákuov položichu jeho.

r09

To se stalo léta božieho
tisícieho dvústéhosedmdesátéhoosmého.
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A tak to zbožív Rakúsích od Čechuov odeštro.
aniŽ ještě zase přišlo.
Král Přemysl syna Václava mějieše,
dvanácte let v stáři bÍše,
a ten s matei.Ísvú na Bezdězi sedíše.
Ten jede do Znojma po tělo otce svého
a do Prahy přinese jeho.
Tu pochova otce svého
u svatého Václava, dědice českého.
Ten král Přemysl mnoho zlého pánuom českým činÍše,
města a hrady jim odjímáše.
Panu ČiečoviBudějovice odjal
a jiné zbožíjemu za to dal.
Kladsko odjal Žerotínským
a Lúny město odje Zvieřetickým
a jiným pánuom odje mnoho zbožíjiného
a učini jim mnoho z|ého.
Pana Beneše káza u věži upáliti
a Záviše rytieře káza z země vypuditi.
Pak po smrti Přemyslově Záviše a bratří jeho do země se vrátichu
a Rudolta, krále říského,s sebú přivedechu.
Tu Záviše královú A1žbětu sobě za Ženu poje
a hajtmanem zemským bíše,s ní se koje.
I měl s ní syna krásného
a Záviši nazval jméno jeho;
zemským mistrem křiŽovníkem učini jeho.
Potom Přemyslová umře v skuoře
a po časíchZáviše dojide hoře.
Potom Záv1še,nechtě sebe ponížiti,
poče sestře uherského krále frejovati.
Ta bíšejeptiška v klášteře u svatého Františka a vílována bíše;
jížto on pilně frejováše,
až jivždy z kláštera sobě doby a zakněžnu ji poje.
Ale musil z Říma absolucí dobyti
sobě, tepruv muože s ní býti.
Proto se naň král uherský velmi rozhněval,
ale potom jemu skuoro milost dal.
Potom Záviše chtíšese s králem uherskÝm smÍřiti,
počejeho na hody k sobě zváti.
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Také pozva krále Václava Českého,
toho pastorka svého.
I učini hody veliké,
turnej, klání všeliké,
neb s ní měl syna krásného;
ale na těch hodech přihodi se Závišovi mnoho zlého,
neb oba krále o něm zlú radu učiništa,
a očjsta se uradila, to dokonašta.
Král Václav Český,pastorek jeho' vece:
,oZávišejest mú máteř proléhal
a tobě, králi uherský' tvú sestru z kláštera bez tvé vuole 1lojal,
a ještě z nás své blázny činí
a zuove nás na hody své;
necht toho, iakž zaslúžil,požive zle...
Tu jeho na těcjl hodech jíchu
a tři Iétana Z|até věži na hradě držiechu.
A v tom vězení pan Záviše
mnoho dobrých písnískládáše.
Pak bratří ZáviŠovi králi hroziechu
a jeho mstíti chtiechu.
Pak se krá| z toho rozhněva
a Záviši na Hlubokú nésti káza
a prknem jemu hlavu sstrčiti rozkáza.
Ta se jemu smrt pro jeho ženu,Přemvslovú, stala,
jeho smrti mnohá paní plakaia.

1 Ďíše(itnperf.) byl _ 3: a v mnoha bojÍch s nitni r'ítězil _ 4 jakž počejakmile,
kdyŽ počal -6n. Zderad..hrubý anachronismus přenáší Zderada z 11. stol. (kdy byl
jeho vrahem Břetislav, syn krále Vratislava) do 13. stol.; zabit byl Zderad u Brna,
nikoliv před Prahou; srov. 50, a 52. kap. DalimÍlovy kroniky _ 6 pdn korúheuný:
příslušník vyšší šlechty' který nrěl svou korouhev _ 8 kdrdše káral, napornínal
_ 9 neroď se kúpati nekoupej se - 10 SasicooéSasové;nepodskočí
nezaskočí- 71 z toho
pro to, kvůli tomu - 74 uglúdi(aorist) vylákal _ 75 kóza přikázal _ 17 zbožtm..' nadati
nraietkem obdařiti - 18 křižouttíkg:Ťád'křižovníků božíhohrobu (na Zd'eraze); se
zaloŽenímjejich kláštera ncmě] Př'emysl otakar II. nic společného;také Dalimilova
kr.onika uvádí souvislost mezi Zderadem a Zclerazským k]ášterem: Přěd Prahú
Zdetaďa pochovachu a proň ten kostel Zd'erazem nazvachu (vycl. v Památkách 18,
Praha 1957, s. 94) - 23 krdli hrdi bíchuvystupovali zpupně proti králi _ 24 Zduiše:
ZávíŠz Falkenštejna, syn Budivoje z krumlovské větve \rítk<lviců,hlava povstání
tohoto rodu proti Přemyslovi _ 26 uždgpřece jen _ 27 Rudolloui..Rudolfu I. Habsburskénru;připudil přinutil -29ukrdlooé ukrálovny; nafreii nazáletech _30 zuědácňu dověděli se - 36 oeléše
ve|e|,přikazoval - 38 Hradištď..nejstaršíosada v místech
nynějšího Tábora se nazývala Hradiště (Ústské), potom Hradiště hory Tábor
* 39 Tdbor uzděIi da).íjméno Tábor; zmínka o Táboru zde i dále (v. 65n.) určitě klade
r'znik skladby do 15. stttl._ 40 cňlá chtěl - 43 horg stříbrnédoly na stříbro - 44 jemu ' . .
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rdd chtíšepo něm dychtil - 45 úštÍústečtí,tj. z Ústí nad Lužnicí; slouíchu s]uli, nazýval.i se - 47-58: ve skladbě není ještě zmínka o tom, že by praotec rodu Vítck byl
vlašského původu, jak to nalézáme v pověsti o původu VÍtkoviců v památkách od
2. pol. 15. stol. (srov. vyprávění Václava Březana ve spise Rosenberské kroniky krátký
a summovní výtah, který vydal Fr. Palacký v ČČu 2, 1828, část 4, 39n., a německé
zpracování kroniky, jcž podává tzv. Rosenbergsche Chronik Norberta FIeermanna)
_ 48 Ruoží: pánů z Růže' rodů se znakenr pětilisté růŽe (každá větev rodu měla erb
s jirrou barvou růže i pole) - 49 klénotg znaky (heraldické) - 50 Pater Rosarum (Iat')
otcc RůŽí; měIi: tj, páni z Ústí - 54 hradečštíz Jindřichova
Hradce - 55 hledd.še
usiloval _ 56 nebc neboť; přichýIeni bíchu byl.i nakloněni - 59 míti Óude dosáhne svéhtl
- 62: kdyŽ se odbýval největší trll. _ 77 se přikdzachu dali se do službv, připojili se
- 80 osÍalťzanechati _ 82: narážka na malý ohlas, jaký mělo v r. 1278 mezi českou
šlechtou svolání zemské hotovosti - 83: téměř stejná věta je v Dalimilově kronice
v 92. kap.; Dalimil ji převzal asi z českéAlexandreidy, kde se ovšem vztahuje k rozpÍnavosti Němců - 92: a pro tebe svá hrdla nasadit, své životy poloŽit _ 94 nerodě
nechtěje _ 97 u boj se udeřichu dali se do boje, zahájili boj - 98 poDťÍí
bitvu - 99: stalo
se 26. srpna na Moravském poli (u Suchých Krut) - 70o podlé ndfto vedle něho
- 101 : tělo Přemyslovo bylo odvezeno nejprve do Vídně, teprve na jaře r. 1279
převezeno do Znojma _ 1o2 u bosdkuou ve františkánském klášteře
105: a tak byly pro Čechy ztraceny rakouské statky - 106 zase nazpět - 108:
Václavovi II. bylo tehdy necelých sedm let - 110n.: ze znojma bvlo tělo Přemysla
otakara II. přeneseno do Prahy teprve r. 1296 a slavnostně pochováno v chrámu
svatovítském - 110 po těIo pro tělo - 116-123: srov. Dalimilovu kroniku, kap. 92,
v' 29-37 a poznámky k těmto veršům ve vyd. v Památkách 18, Praha 1957, s. 151
a 293 - 716 panu Čiečooi:Čieč,příbuzný Vítkoviců, drŽitel Budějovic a tvrzi Hluboké; r. 1265 byly však Budějovice jiŽ v drŽení krále - 118: nepřesná zmínka uŽ
u Dalimlla; zde navíc zaměněna jména Žorotínských a Zvířetických s následujícím
veršem - Lt9 odie odňal; zpráva není doloŽena v historických pramenech - 722 pana
Beneše: jde o B:neše z Cvilína, komorníka moravského a purkrabího znojemského'
bratra Miloty z Dědic - 126 krdlouú Alžbětu: omylem; Záviš se oŽenil s královnou Kun.
hutou, vdovou po Přemyslu otakarovi IÍ. - 127 haitmanem zemským: vysokým úředníkem zemským' zemským správcem; nadsazené vyjádření skutečnosti, že Záviš mě|
na mladého krále rozhodující vliv a Že byl hlavou nejmocnější politické strany v zemi
_ 129 Ztiuiši Záviše; vc skutečnosti se syn jmenoval Jan - 130: o Janovi víme, že
se stal rytířem německého řádu - 73I Přem11slourÍ..Kunhuta; umře a skuoře brzy
zemřela _ 132 doiide došel _ 134:, zača| se ucházet o sestru uherského krále (byla to
AlŽběta' sestra Ladislava Iv') _'l'35 uíIoodna bíše(z lat. velare : zahalovati rouškou)
složila řeholní slib' byla přijata do řelrole (to bylo za jejího mládí; později klášter
opustila' ale před sňatkem se Závišem žila opět v klášteře na Zaječím ostrově pod
Budínem) - 737 dobg vydobyl' získal, vymohl - 138 oĎsolucí povolení (k sňatku)
_ 74Í sltuoro bťzy - 143 na hodg k slavnostem _ 745 pastotka nevlastního syna
_ 147: rytířský souboj a zápasy všeho druhu - 15o zlťtradu poradu se zlými úmysly;
(duál) učinili - 151: na čem se uradili' to vykonali - 153 iest proléhal hanobil,
učÍníšta
obcoval s ní _ 156 zl,aUezýe _757 nechťtoho... požiuezle neclréza to pyká -l58 jichu
jali - 159 na Zlaté uěži: anachronismus; rozumí se Bílá věž na PraŽskénr lrradě, velmi
pevná, zvaná též ,,veliká..; teprve r' 1370 ji rlal Karel IV. pokrýt pozlacerrým olovem - 161: Závišovo skládání písní je pověst, vzniklá ztotoŽněním jeho jména se
jménem autora Závišovy písně ze 14. stol. _ 166 .sslriÍlťsrazlti
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Tato rozsáhlá veršovanáskladba vznikla v sedmdesátýchletech 15..století'
ale svou formou, připomínajici rovněžveršDalimilovy kroniky, družíse k staršímu
skládání o Přemyslu otakarovi a Závišovi. ProtoŽe je zajímavá spíšhistoricky,
zařazujemez ní jen kratšíukázku.
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TéhoŽ léta tisícieho čtyřstéhošedesátéhodevátého
stal se veliký zmatek v penězích,
tak žejeden od druhéhožádnéhočeskéhopenieze nerodíševzieti,
ani krále v tom poslušni býti;
a coŽ koli krá| rczkazováše,
každý na to máIo tbáše,
že žádnéhopenieze vzieti nechtěli,
jedno malé haléře mieti chtěli.
Potom král káza groš dělati
a po čtrnácti penězích bráti.
Proti tomu uhléři se zbúřichu'
i
a vozbu k Hoře zastavichu;
pak se potom smluvichu
a zase vozbu k Hoře propustichu.
Sta se potom opět,
Že žádnéhohaléře nechtíchu vzieti opět.
I zda to nebíševeliké oslepení
a v Čechách lidí v rozumu zmámení?
Jedno peniez cizieho rázu mezi sebú bráchu
a z českéhonižádnéhovzieti nechtichu.
Dále cot se potom stalo
a od pánuov chudině se křivdy dálo,
že groš dobrý, kterýŽ mezi lidmi bíše,
ten po čtrnácti penězíchjdíše;
a když sedláci měli úrok dáti,
páni nechtěli po témžbráti,
jedno po sedmi penězíchod nich vzeli,
a sami po čtrnácti penězích jiným dávali.
o rouchu chodicÍm

30

Také divné rúcho mějíchu,
sukně krátké nosíchu,
že jim zadku nepřikrýváchu;
dobři lidé za to se stvdiechu.

.8 výbor z české litoratury lI/2
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Divné také kabáty mějíchu,
jimiŽ ohyzdu svému životu činíchu,
s předu nezakrytí byli,
těla svého nechránili.
Také vlasy dlúhéměli'
v čepcíchjako Ženy chodili;
a to začal ten Zdeněk l(onopištský,
to proto, aby mu šedivívlasové nebyli vidíni.
K tomu škorně s faldem mějÍchu,
špice na puol lokte u nich bichu;
kuklice divné krátké mějíchu,
ti k bláznovstvÍ podobni bíchu.
K tomu také v Čechách zlí obyčejovése dáli,
od pánuov, zemarase počali:
v kostky hráti, k tomu láti a kurviti,
za to se nic nestyděti;
panen' paní v tom nectili,
lání sobě za čestvzali.
Téžměštanéi sedláci,
k tomu kněŽi, také žáci,
všichni k témužnáchylni bíchu,
z svých řáduov vystúpili bÍchu.
Povím vám více o tom.
KdyŽ druhé léto bÍšepotom,
tu král český do Moravy jede
a u Štemberka se s králem uherským sjede.
Tu což s sebú umluvichu,
nic sobě nedrŽíchu.
Potom král se do Prahy vráti,
počeo to radu bráti,
kterak má tomu učiniti,
aby se mohl pomstiti.
Tu král český do Moravy lid vypravi
a k Hodonínu jej dopravi.
A když tu leŽéchu,
veliký nedostatek mějíchu
od zlých vod i od hladu'
jmějíchu od zimnice velikú vadu;
a z nich mnozi sú zemřeli,
vÍce se do Čech nevrátili.
Potom za nimi sám s vojskem jede
a s sebú mnoho lidí přivede.

75

80

85

90

95

100

105

110

115

tc

85
ldáli,

95

le.

100

105

110

115

Když to zvědě král uherský,
že přijel do Moravy král český,
také polem vojensky ležíše,
však se bojem bíti nesmějíše.
AIe když král k Tovačovu se obráti,
tu král uherský počepo něm tajně pospiechati;
tu králi škodu učinichu,
mnohézjímachu, také zbichu.
By tu Václava Vlčka nebylo,
z|e by se bylo Čechuom přihodilo,
že by se byl mnohý do Čechnevrátil
a svój život byl by ztratil.
Potom král český coť učinil,
mladě se byl o to uradil,
že opustiv nepřátely na poli
i učinil jiezdy do Slezské země po své vuoli,
chtě z toho úžitekveliký míti
a Slezy na zlatě holdovati.
Prvé neŽ tam král dojede,
aŽ to král uherský zvědě;
ihned se do Čech obráti
a pořád počevšem bráti;
k tomu bez milosti pálil,
Žádný jemu toho nechválil.
Ale byt se byl král český zase vrátil,
mnohýť by byl statku neztratil,
jakož se stalo pohřiechu,
Že Čechuomnebišedo smíchu,
ano pálé na vši stranu,
tak chudému,jako pánu;
neb sú válečníci mnozí,
válkami chtí dobyti zboŽ|,
jako král český učinil _
nedobře to byl umínil.
Ale vše se to z lakomstvie děje,
múdrý a dobrý tomu se směje.
Tu Uherský mnoho škody učinil,
městeček,tvrzii vsÍ mnoho spálil.
Počal páliti jeda z Moravy
od Třebové, aŽ se u Hory stavi.
Kdy zvědě král český,
že jede do Čechkrál uherský,

115

|20

125

130

135

140

bez meškáiríse zase vráti,
počedo Čechpospiechati.
A kdyŽ k jedné vodě přijede.
tu smetaný most nadjide;
LÍmse počemeškati
a velmi sobě stýskati;
a krtyŽ přes r'odu přejede,
ihried kvapně k Čechómjede,
a však jeho zhoniti nemuoŽíše,
neb před nirni třmi noclehy napřed bÍše.
A když zvědě l<ráluherský'
že za nim jede král český,
hned se k Čáslavi obráti,
pálením proto neukráti.
odturl se v Jihlavě stavi
a pamět zlú po sobě ostavi.
odtud se do Uher vráti,
na městech, na hradichkáza lidu ostati;
těch drahně bíše,
ješto v Čechách,v Moravě jmějíše,
s nichž velikú škodu činíchu,
Iidi šacujícek tomu páléchu.
Proto ta válka nepř.estala,
vždy se Čechuomškorla dála.
Neb tu válku Zdeněk Konopištský
od krále uherského vedl vždycky.

1 - 2 : l r a : ' ú Ž l rnua n t i n c o v n Ír e f o r m uk r á l e J i ř í h o , v y h l á š e n o u
n a z e m s k é ms n č m u
5. června 1469 _ 3 nerodtše(imperf.) nechtěl -6 tbtÍše
dňal - s ieaiojen - 10: stanovil
cenu nového groše na 14 starých drobných peněz - tt
uruértuhlíři, dovozci uhlÍ
{dřevěného),obchodníci s ním; se zbúřichu (aorist) vzbouřili se - 12 aozbu
k Hoře
ttovoz uhlí do Kut,néHory - 16: jako dříve nec.htěliírát
novép..,í"., odmÍtali později
i staré haléře (nejmenšípeníze),které se neměnily _ 79 rdzu,"zii,
raŽení- 24 jdiše
šel' platil _ 25 úrok poplatek - 26 po témžve stejnémpoměru _
zz: při selských
poplatcích přizrrávali novému groši trrodnotusedmi-peno'
<ti.poio"iční) - 28 po čtrndcti jako by platil čtrnáct
Nadpis:cltodicÍmvněrnŽsec}rodilo_34:jirniŽselryzrlili-39
Z,d.eněkKonopištský:
Zdeněk ze Šternberka, přední katolický pán, hlavni oaprrrie
Jirir,o z Poděbr:ad
- 47 škorněs
|aldem: YI:nl.é botv s ozdobným záhybem _-43 kuklice:.kápě, kapuce,
kryjícÍ hlavu i horní část tě|a _ 44 k bldzniustuí..
módní kuklice |"t".,o připomínaly
tradičnÍoblek dvorních šaškťr
(,,bláznů..)_ 45 obgčeiouizpůsoby, mravy - 50
soběza
čestozali pokládali si za čest _ 52 ždci klerikové, duchovní
, ,,jzsi* svěcením - 54:
opustili sLarézvyklosti - 56.58: nesprávnédatování
události; k-;eanant mezi králi
došlo jiŽ v dubnu r. 1469; Jiří tehdy siotit na Moravském
Šte.írert<.',Matyáš v olomcuci - 6o soběnedržícňurrcdodržovalisi - 62: počalse o
tom radit, uvaŽovat - 69 oď
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zlých ood od
- 8o po něn.
vem Vlčker
12. červenc
znátný váler
postupem u
váŽně - 89
- 93-94 pro
- 7o3 ptilé
Třebooéod1
zuědě kdyŽ
dohonit (tj.
hajíce na li.
vedl i nadá

(zÁvĚ

Tato r
měnil osmi
rozšiřovaly
jimiž ten'
(Ukázky z

zlých voil od nezdravé vody - 70 'vadu nesnáz, škodu * 78 nesmějíšeneodvažoval se
- 80 po něm za ním - 81 -86: narážka na šarvátku českéhovojskao vedenéhoVáclavem Vlčkem z Čenova, s Matyášovým vojskem mezi Tovačovem a Prostějovem
12. července1470_ 82 zbichu zabili, pobili _ 83 Y dclaoa YIčka::,Iáclav Vlček z Čenova,
znáný válečník;později sepsal Naučenío šikováníjízdních' pěšÍchi vozů; taktickým
postupem uchránil Čechyod velké poráŽky při Matyášově přepadu _ 88 mladě neroz.
váŽně _ 89 na poli na válečném tažen1- 92:-a ve Slezsku v1.máhat poplatky ve zlatě
- 93.94 pruénež... aŽ dř|ve lež... uŽ _ 96 pořtid podenapořád počal - 99 bgťkdyb-v
. 1o3 ptÍté
vypalují (tj. Matyášovi vojáci) - 108 Ď9l umÍnil byl si usrnyslil - 114 od
od Moravské Třebové; cžse u Iiory staui ažse u Kutné Hory zastavil _ 1l5 itriE
Třebooé
nemohl
zuěděkdyŽ se dověděl - 120: našel tam strŽený most - 725 zhoniti nemuožIše
dohonit (tj. Matyáše) - 130: kvůli tomu nepolevil v pálení _ 138 rÍdl.šacuiícevymáhajíce na lidech výkupné, olupujíce je * 140 uždgneustá|e _ 142:,za krále ul..erského
vedl i nadále
(zÁvĚR

RADY

oTCE

SYNovl

z MTJZEJNÍHo

RUKoPISU)

Tato ukázka názorně dokládá, jak se při přejírnání (přepisování) starších děl
měnil osmislabičný verš na verš o proměnlivém počtu slabik a jak se starši texty
Tozšiřovaly drobnými doplňky. V zařazenétnúryvku je přidáno posledních 16 veršů,
jimiž ten, kdo skladbu znovu zapisoval a uplavoval, uzavřel rárnec skladby.
(Ukázky z prlvodní verze jsou otištěny v našem Výboru I' s. 516-519.)

nou na zemskémsněmu
i iedno jen - 10: stanovil
liíť uhlíři' dovozci uhlí
li se - 72 oozbu k Hoře
penÍze,
odmítalipozději
iaŽby, raŽen| - 24 jdtše
něru - 27: při se|ských
. poloviční)_ 28 po čtr.

t0

- 39 Zdeněk Konopištský:
lrce JiřÍho z Poděbrad
3 kuklice:.kápě,kapuce,
lice patrně připomínaly
oby, mravy - 50 soběza
; niŽšímsvěcením - 54;
ti; k jednánÍ mezi králi
:rnberku,Matyáš v oloradit, uvaŽovat - 69 od
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,,Nebuď toho daru, syl}u, již lichý'
by všechny hrdosti nebo pýchy
k tomu dal své duši zlýnr poŽi|,i.
Razit svým přátelóm s]úžiti'
dbniž jsi ve zdraví s světem'
at by milý buoh dal.tvým dětem
také to na jich srdci mieti,
tvú duši milú vždy pomnieti.
Pomni u věrném skrúšení,
jakož by na svém skončení
viděl, v plné žádosti v ráji,
Žeťmáš radosti pro mě v tom kraji.
Protož budešjmieti mnoho moci'
muožešmně i sobě spomoci
k Živottr, také k duši zdravó'
a potom v boŽím království právě
tvoji dědové před bohem se mnú
budú v tvój poslední den přede mnú.
Synu milý, tento ty poklad zachovaj
a mne poctivě již smrti dochovaj...
A když to otec všechno dokona,
syn jemu velmi z toho děkova;

1.1?

I

k tomu poslušenbyl jeho rady miie
proto, nebo jeho učeniebylo píle,
řka: ,,otče milý, jenžsmi co radil lroli,
v tom ve všem já tobě povoli.
Chcit bohu milému najprvé slúžiti
a po dobrých skutcích vždy titžiti;
potom také paniem, pannám vóbec
všem budu slúžiti,nebo mi kázal otec.
Jedinká panna' jenž mnú mocně vládne,
po niž mé srdce v túhách schne i vadne,
chciť její milosti rád do smrti slúžiti,
ufám její milosti, že mi toho dá rržiti...
Tuto múdrý otec svú řeč skonal,
k tomu jeho syn slib svój dokonal.

25

30

35

1: Nezbavujse'synu'jiŽ toho daru - 2-3: tím,žebys všechzpupnostíke škodě
_ 4 razit radímti _ 5 doniždokurl;s suětemna světě - 8
svédušiužíval(zneužíval)
pomnietimíti na paměti _ 9 u uěrném
skrúšení
v upřímnépokoře - 70 jakožÓy abys;
při svésmrti - 7| u plnéžddostive splněnétouze - 75 zdrauěs prona suémskončení
spěchem-76 prduěprávem _20 poctivěs úctou;smrtidochooaidochovejdo smrti -

21 dokqna(aorist) dokončil,domluvil -22 z tohoděkouaza to poděkoval _ 24 jeho učenie
bglo ptle jeho učeníbylo velmi zapotřebí _ 26 pouoli budu po vůli - 33 iejí milosti
v lásce k ní - 34: doufám v její lásku (přízeň)'že mi to dopřeje

RoZMLoUvÁNÍ ČrovĚKA SE SMRTÍ
Tato rozsáhlá skladba' vzniklá okolo r. 1500, ukazuje' jak Živá byla tradice
husitské itoezie. B iseň zpracovává tradiční,ve středověku oblíbenétéma, ale naplňuje je zjitřeným smyslem sociálním (se Smrtí rozmlouvá bohatec a prosí ji' aby ho
uŠetřila a místo něho si brala chudé) a časovými naráŽkami. Smrt je symbolem
síly, která dovede radikálně odstranit sociálnínerovnost aZižkajepojat jako vykonavatel této spravedlnosti. Skládání se těšilo značné oblibě, jak dokazuje
dvojí tisk ze šestnáctéhostoletí.
Pokud jde o výrazové um":ni, neznámý básník osvěžil tradičnÍformu pravidelného osmislabičnéhoverše tím, že mezi pasáže sloŽenétradičním veršem vkládal tirády z veršůo jiném počtu slabik.

Člověk:

5

tr8

Divnés ty, Smrti, strašidlo:
vědúc, že mám zde ctné bydlo,
nic sobě mne nešanuješ
a všeho mne zbaviti chceš.
Ano všeho dobréhoclosti.

ůle
. koli,
I

i;
ec
otec.
vládne,
vadne,
iiti,
Žiti.,,

r0
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l.
všechzpupnostíke škodě
ud; s suďÍem
na světě - 8
lkoře _ 10 iakožÓy abys;
étouze-75 zdrauěs pro:oua7dochovej do smrf.i :
loděkoval - 24 jeho učenie
po vůli _ 33 ieit milosti
lpřeje

25

Smrt:

SMRTÍ
.e' jak
Žir.ábyla tradice
oblíbené
témá,ale napl.
ohateca prosÍji, abv ho
ami. Smrt je symbólem
t Ztžkaje pojat jako vy! oblibě, jak dokazuje
il tradičníformu pravitradičnímveršemvklá-

jiedla, pitie bez lačnosti,
špižierny plné i stodoly
a na dvoře tučnévoly,
šatstva v komorách, peněz v truhlách
a co na zemi, na dědinách mám pak ode všeho jíti
a ničímŽtoho nepožiti?
I\,tějnade mnú slitovánie,
šanuj mého urozenie:
cti aspoň mé veliké rody,
beř sobě ty chlapské ruody.
Však máš closti lidí jiných'
chudých, nuzných, slepých, chromých,
povol sobě s takovými,
sstarýmiasnemocnými,
pomoz jim z té biedy, psoty,
zchudobyizroboty,
a mne nechaj u pokoji;
tot já tobě přikazuji.
Pakli by chtěla dary bráti,
chtělť bych zlata, střiebra dáti,
co by ho směla poŽádati'
chtěl bych se holdovati.

30

35

40

45

Rozumiem, člověče,tvé hrdosti,
že nemiluješ spravedlnosti.
Chceš mě dary oslepiti
a od pravdy odhroziti,
ať bych tak škodně blúdila
a po osobách súdila,
utiskujici chudého
a šanujícbohatého,
jakoŽ vy tak v světě činíte,
neb se boha nebojíte.
Jáť mám spravedlivá práva,
jenž sou mi od boha dána,
ať bych takeŽ bohatému
činila jako chudému,
touž měrou urozenému
měřila jako sprostnému,
nevybierajíc škaredého

119

55

vza|a téŽ'i výtečného,
téŽ starého jako mladého,
nemocného neb zdravéIro,
tak statečnéhohrdinu,
jako shniléhošedinu.
Známť'kaŽdého chvíli i čas,
neučmne tomu Žádný z vás;
viem každéhokdy hledati,
pokud má na světě trváti.
ProtoŽ hleď mne v kaŽdú chvíli,
v kterúŽ se koli přišpuli'
i ty také se nedvoře
otevři mi spiešedveře.
Člověk:

ri5

J5

Ó ;at<spřeukrutná, Smrti,
pohleď aspoň na ty děti,
krásné,mladé a zdařilé
a mně přieliš velmi milé.
Nečiň mi takých zámutkuov
a z dětí nedělaj sirotkuov.
KomuŽ je mám poručiti?
Zda|iž je mohu s sebú vzlti?
Vostanou v sirobě, v psotě,
a to, Smrti, všecko pro tě.
Pohleď i na tu ctnú paní,
mého domu hospodyni,
krásnú, věrnú a mně milú
a na mě přieliš laskavú;
nezamucuj jie tak těŽce,
ať jejie nezemdlí srdce.
Komuž se již viec utěší,
když se mnú přiebytek zruší?
Jižťvostane vosiřelá,
za mnohé časy plačtivá.
A snad, Smrti, nevíštoho,
kterak já mám přátel mnoho;
i chceš mne od nich odděliti
a všecky zde pro mne zkvieliti?
Smrt:
Nemut se, člověče,pro to,
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však já často činievárn too
Žeťi milé ruozno dělÍm
a na obě straně zkvielím:
otce od dětí, ženy od muži,
od přátel jiných i od zboŽi.
A toť já proto činievám,
neb na vás hovadnost vídám.
Že se př'ieliš milujete,
nad boha sobě přejete.
Lakomieval jsi pro své děti
a netbals jich k bohu vésti;
protoŽ ty jich jiŽ oŽelej
a ke mně se předse stěhuj'
nebť dětem otec zuostane
buoh, jenž o ně věrně stane'
jenž sirotky má v paměti,
budúJi se ho drŽeti.
I Ženyt jest opykati
a od nie se v zemi bráti,
s níŽ jsi své libosti mieval
a nad bohas ji miloval;
kochaje se v jejiem těle,
netbals svého spasitele,
nepomněl si na snrt, na mě,
žeťvelmi nevraŽím na ně,
kteÍLžse přieliš milují,
ve zlém sobě povolují.
Přicházím k nim v nelibý čas
a zbořuji jich libý kvas.
Takéťse Žena neztratí,
ač se pak na čas zamit|;
provoděci tě do hrobu,
najdet sobě hned svú dobu.
Dokud jsi v domu na marách,
dotud mívá smutek i strach.
kvielí, pláče i omdlévá,
lomi rukama, libá, objímá,
stará se a stýště sobě,
chtěc s tebú ležeti v hrobě.
A kdyŽ tě odnesús očí,
hned jie mysl jinam zatočt,
zapomenúcumr]ého

121

t

130

135

140

145

oblíbí sobě živého.
Nepyč také svých přátel,
Že od nich puojdešza kostel,
neb ač se sejdú okolo tebe,
Žalostně litujíc tebe'
tieŽícetebe: Jak se máš,
co mi památného dáš?
Nerádť vidím, muoj přieteli,
že |eŽíšna té posteli.
A kdyŽ tě k hrobu provodie,
hned se o tvé zboži vadie,
soudy, práva osazujíce,
mnozí po smrti tě klnúce;
dotud na tvú duši pomnie,
dokudž tobě hrany zvonie.
Protož se tiem rrevymlúvaj,
ale předse se jíti chystaj,
nebť já na tom nepřestanu,
ale dámť smrtedlnú ránu,
Že u věčnújámu puodeš
a tu do dne soudu lehneš.
Člověk:

150

155

160

Ještě, Smrti, prosím za to
a slibujiť věrně toto,
žet,jIŽ chci jinak živ býti
a na tě vŽdy pamět mieti.
Nebeř mne tak vnáhle, v skok'
ponech mne ještě aspoň rok,
nebť se polepšiti miením,
z|ý život v dobrý proměním.
Poznám svého stvořitele,
abych pak skonal vesele.
A ty, Smrti, kdyŽto přijdeš'
což jest tvého, tepruov vezmeš;
nepospiechaj ještě velmě,
ale daj mne na rukojmě;
chcit řád po málu platiti,
neroď na mě tak lrvapiti.
Smrt:
Slibem se blázni spravují,

722

b

165

170

1 7l t

ale múdří se kárají.
Slýchalat sem dosti toho,
Žet sou slibovali mnoho
tehdy, když sem já potlúkla
a svój strach na ně pustila,
Že slíbili polepšiti,
aby mne mohli zniknúti;
a kdyŽ sou z mých rukú vyšli,
zase v své mrzkosti vešli,
což slíbili, nezdrŽe|i
a ze mne posměchy měli.
Protož já jiŽ slibóm vašim
tiem méně věřiti muším,
a netbajíc vašich slibóv,
ukrátím vašich Životóv.
Člověk:

180

185

190

195

Ó Smrti, šelmo nemilá,
vidím, Žes se rozlítila,
že se na nic neobrátíš,
aniž mne jiŽ v čemuslyšíš.
Avšak ještě tebe prosím,
necht se s kněžimi poradím,
od nichž dosáhnu odpustkóv
a na odpustky hamfeštuov.
Popřej mi i putovánie
pro mých hřiechuov odpuštěnie;
pakli muoŽešpočekati
a delšíprodlenie dáti
do léta milostivého,
byl bych velmi vděčen toho,
neb bych tu všech hřiechuov pozbyl,
jako bych se dnes narodil.
At také svuoj statek zřiedím,
almužny svaté učiním
na kláštery i na mnichy,
nechť nasytíIn jich teřichy'
zdať bych měl na nich přímluvce,
dostanu-li se do očistce;
nebťmi pomohú ven spieše,
slúŽieceZa mne častomše.

123

Smrt:

205

210

215

225

230

24A

Slýchal-lis, člověče,příslovie:
Pokánie pozdnie řiedko pravé?
Chceš se teprv hřiechóv káti,
když jich nenruoŽešpáchati?
Toť nenie pokánie pravé,
když nenie z r'uole svobodné;
neb když by mohl ctélehřešiti,
nechtěl by se ještě káti,
ale tehdys hřiechuov přestal,
když jest tebe sám hřiech ostal.
I na zpověd nezpoléhaj,
ani se jí scestně klamaj.
Nebt se jich mnoho zpoviedá,
a málo kto polepšievá,
aniž za své proviněnie
hledajÍdosti učiněnie;
nežkdyž svuoj peniez knězi dá,
hned mní, že jiŽ htiechuov nemá.
l{eboťjest to pravá zpověd,
všech těŽkých hřiechuov odpověd,
a za ně přijma pokánie,
trváti v tom až do skonánie.
Zklamajíť tě odpustkové,
lakomých kněžíziskové,
aniŽťpomohú tvé pouti,
když sebú tremuožešhnouti.
Nebs měl prvé putovati,
od hřiechuov se vzdalovati,
blÍžiti se k svatýrn ctnostern
a tak k nebeským radostem.
Ba i na léto milostné,
od papeŽóv zamyšlené,
radímt věrně, nezpoléhaj,
aniž se po světě šúlaj;
neb to nic jiného nenie
neŽ popskézbohacenie.
Ale dokudžs živ, chvíle této,
vŽdyckyt jest milostné léto.
.fu
hledaj boŽí milosti,
nebo ji móžcšnalézti;

2zže
nedostatkr:
74 urozenit
pouol sobě1
vykoupiti
32 odl

1.24

/---

215

250

260
,á,
ěd,
265

270

275

když se koli bohu poddáŠ,
hned milostivé léto máš.
Také i mšíkupovánie,
na kláštery nakládanie
jest zbytečrrénakládati,
vysoká stavenie dělati,
kteréžtos pomocí boží
Žizua bojovníli oboří,
mnichy
a ty neúŽiLečné
zavazuje clobře v mčchy;
bosáky i křižovníky
rozsadí v řeky a v rybniky.
Neklaď také své náděje
v očistci na onoln světě.
neb očistecnejisLec
naplňuje liněžský měšec.
Čiň zde dobře, dokudž máš čas,
nebo po smrti mine čas;
hleď své hřiechy zde čistiti,
almuŽny chudým činiti,
ne klášterským zahalečuom,
Kristova čLenierúhačuom,
ale jiným věrným křesťánkóm,
nuzným, biedným nebožátkóm.
Dělaj sobě z těch přátely'
jenž by při smrti prospěli;
daj' dokudŽ máš sílu, zdraví,
prvé neŽ tě smrL udáví.
Neb tu ztěžka platno bude'
když již tvého nic nebudc,
a teprv to rozdělrrješ,
čehožs sebou vzíti nemrroŽeš,
aniž tiem již mnoho vládneš,
když v nemoc smrtedlnú vpadneš.
ProtoŽ všech šermóv nechaje,
stěhuj se do rnéhokrajel

2:žežijivdobrýclrpoměrech,vblahobytu-3 nešanuješnešetříš-6Ďezlačnostibez
nedostatku, v hojnosti - 10: na pozemkovérn rnajetku _ 12: a vůbec toho neužíti 74 urozenie urozenéhopůvodu - 76 chlapskéruodg selské neotesance (nerudy) _ 19
povolsoběposluŽ si - 25 pakli ly kdybys - 27 bg smála by ses odvážila - 28 sc holdouati
vykoupiti se
32 odhroziti odvrátiti (hrozbami) _ 33 ať Óyclr abych; škodněke své škodě, bez.
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výslcdně _ 34 po osobtichpodle osob, rťrzně vzhlcdcm k osobám - 4|-42 takež. . . jako
s t c j n ě . . . j a k o _ 5 0 s h n i l é h oš e d t n uv e t c h é h o s t a r c e _ 5 5 h l e ď m n e m ě j m n e n a p a m ě ti' počítej se mnou - 56 se přišpuli dostarím se, přivandruji _57 se nedvoře nevytáčeje se, bez dvorných slov - 58 spťe.še
bned, rychle
63 zdmutkuou zár.mutků _ 65 poručitr.odkázati do péče_ 75 smysl: v číspolečnosti nalezne napiíště útěchu _ 76 přiebgtek souŽitÍ _ 78 za mnohé časg na dlouhé
časy _ 82 zkuieliti (m, uzkv eliti) rozpt."kati
83 nemuť se nelmut se _ 85 ruozno na různé strany - 86 na obě straně (duál) na
obě strany _ 90 houadnosl špatný Žil,ot, zlcřády _ 93 laA'omieual jsi lakotil jsi _ 98
ienž
o ně pěrně sÍane ktetý se o ně dobře postaIá _ 101 opgkati oŽeleti _ 1a8 žeťže totiŽ _
7ll o nelibý časkdy jim to nenl milé _ 772 libÚ kuas příjr mné hodování _ t74 se zamútt
z a r m o u t í s e - 1 1 5 p r o u o d ě c il ě t ž | ě d c p l o r o d í _ | 1 6 d o b u p ř í l c Ž i t o s t - 1 2 7 s t a r d s e m á
starost; stýštěsoÓě slýi.ká si _ 727 nepyč nelítuj - 728 za kos/el..tj. na hřbitov _ 132
pamdtného na pr rnátkrr _ 137: dor o1ár'zjícc oc ptál a na scudě - I38 tě klnúce proklinajícc tě - 743 na tom nepřestanu neustanu, neustottpím od toho _ 746 do dne soudu do
dne posledního soudu
151 u skok nakvap, znenadáni _755 poznóm soéhostuořitelepŤilrlásÍmse k svému
stvořite]i _ 760 daj mne na rukojmě dr:přej mi orik]ad na záruku _761 řdd po malu
útratu, dluh po malých čáslkách _ 7(l2 neroď... kuapili nepospíchej
163 sliĎem se,. ' spravuií spoléhají se na sljb _ 764 se ktÍraií.berou si poučenÍ,
výstrahu _167 sem potlukla zatlcukla, zakle pala jscm - 170: aby se mne m<rhlizbavit _
773 nezdrželÍnedodlŽeli, nesplnili 787.. Že k ničemu nepřihlédne Š* 182 uslgšíšvyslyšíš _ 186 hom|eštuoupotvrzenek
_ 187 puloutÍnie abych mohl rykonati pcut _ 189 počekalťchlÍli čekati _
19O prodlenie
lhůtu, odkle.d _ 791 do léta milostíoéňo..rok,r,e kterém ''ěřÍcÍ mohou zÍskat zr.lái'štní
odpustky, splnlli pcdmínky stanolcné papeŽem _ 195 slolek zřiedim uspořádám svůj
majetek - |98 teřichg břicha
209 kdgž bg mohl kdyŽ bys mohl - 210 nechtěI bg necht ěl bys -272 iest tebe' , . ostal
opustil tě _ 274 scestně řr€ I CZUIIlrrě, nlylně _ 278 d'osti učiněnie zadostiučiněnI _ 222
odpoaěd zřcknutÍ se _ 226 srr,ysl: ktcté znen:enají jen zisk pro Iakcmé kněze _234
zamgšIenérymyšlené _23,6 oniž se... šrllai ani se nepotuluj _ 238 popskézbohacenie
obohacení kněŽí _ 239 chutle liÍo v tuttl chvíli - 246 smysl: dary a odkazy klášterům 252: nerÍažkana trest utc pcním v pytli _ 253 bostikg mnichy františkány _ 257 očistec
nejistec nejistý očistcc _ 277 šermóo půtck (obraz.), r,ytáček

Poznámky

ediční

Píseň
PÍseň o Rokycanovi

a jeho sektářÍch

.-.-Veršezapsány v rkpe SA v Třeboni A 16, fol. 194alb. Vydal V. B. Nebeský
v ČČu 26, 1852, č. 3, 44n. - Piseň rná v rkpe nadpis Cancio de Rokyczano et suis
sectariis, Canitur sicut Imber nunc cel;cus (Zpívá se jako: Nyní déšé
nebeský - lat.
duchovní píseň českéhopůvodu, jejíhoŽnápěvu častoužívaly satirické popěvky).
Po čtyřvetšovém
úvodu má pístň pravidclnou pčtiveršovoustroÍu.
Rkp má většinou ještčie,. ojecl. 1 m. ťenecháváme, protože v rkpe psáno ie
i za í y rýmecir, např. sú svěceni * na suěcenie (Ít5l6), k zpouědi - pouědie (9213),
šacuiíce_ chtiece(97/8);zdc i v jiných připarlech rýmy vyrovnáváme.
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