
Již nebudem vic orati,
ani budem žieti,
jedno vždycky den ode dne
spolu budem přieti.

45 Tot jest deváté.

Bópomozi, milá bratřie,
z té dobré múdrosti'
opustíce všecko dobré,
přÍdržme se zlosti.

50 Tot jest desáté.

Již sme všecko dokonali,
řečemeŽ spolu: Amen;
srdce sú v nás zkameňala
jakŽto pravý kámen,

55 kámen. amen.

2 admtě vámt je _ 3 abg tdhli abyste roztahovali - 5 prué: tj. přikázánÍ - 6 spra-
vooatÍ napravovati, opravovati - 8 pÍsmo zákon,přikázán1 _ 9zzakrámyřeznÍků_
73 pdliti zapalovati, zakládati poŽáry _ 2l zabtm occe zabiji otce - 23 přidt řekne,
domluvÍ-24 zaarchzahlavu, za vlasy; zoikli zac|oamám-31 požddaižme poŽádejmeŽ_
33 kualtem mocí, násilÍm -34 leda jen když' jen aby _ 38 poklínati proklínati - 46: po-
moz bůh, milí bratřil - 52 řečemež (asi m. rceme) řekněme - 53 sú zkameňala zka-
meněla

PÍSEŇ DUCHovI \TÍ

Vlastními nositeli tohoto básnického druhu, který se později těšil neutuchající
oblibě a intenzívně se pěstoval až do nové doby, byli husité. To vyplýva|o uŽ ze
samé povahy zápasu mezi stranou reformní a reakční, jakož i z podmínek, zalic}irž
se duchovní poezie mohla účinněji rozvtjet.Reakčnístrananepřála českému $uchov-
nímu zpěvu jako nebezpečné novotě (svědčí o tom v r. 1408 omezení dovolených
českých duchovních písní na čtyři staré, pocházející ještě z dřívějších staletí -
Hospodine' pomiluj ny, Svatý Václave, Buoh všemohúcí a Jezukriste, štědrý kně-
že); představovala proto živel statický, uchovávající h]avně ýtěžky starší pro-
dukce. Naproti tomu husité již svou povahou opozice proti starým Ťádům byli
živlem dynamick1ýnn, který se chápal všech prostředků, aby se uplatnil na ulici
i v kostele. Proto byly i teoretické spory o českou duchovní píseň a vůbec o lidowý
zpěv důležitou formou ideového zápasu. Hlavní význam české duchovní písně byl
v tom, že umožňovala lidu činně se účastnit bohoslužby, a tím rušila jeho dřívější
pasivitu a zmenšovala vzdálenost mezi laikem a knězem. (Zápas o českou duchovní
píseň odráží např. traktát De cantu vulgari _ o zpívání lidu, v. zde na s. 220, a po-
jednání Václava z Krumlova De signis hereticorum _ o znameních kacíŤů, yiz zd,e
v 2. sv. v oddíle Literatura traktátová.)

Povaha duchovní pÍsně husitské byla určována propagačními účely a uplatňo.
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val se v ní proto nejen živý zřetel náboženskodogmatický, ale i neméně živý aspekt
sociální, a to v míře tím radikálnější, čím radikálnější byla skupina, v níž píseň
vznikla. Přitom na rozkvět duchovní písně husitské působila i mocenská síla,
zvláště pak ovládnutí většiny měst, v nichž se mohla duchovní píseň nejlépe roz.
víjet. S lidovým zaměřením české duchovní písně byla v těsné souvislosti její
forma. Původně převzala (podle vzorů středověké lyriky) umělou trojdílnou strofu
s dvěma nápěvy' ale zřetel k lidovému zpěvu vedl k zjednoďušení po té stránce, že
bylo uŽíváno pro sloku jen jediného nápěvu (při slokách tříveršových, čtyřveršo-
wých i pětiveršoých). Písně jsou dochovány mimo nepatrné výjimky bez jmen
svých skladatelů.

o velkém bohatství husitské písně svědčí Jistebnický kancionál, nazvaný tak
podle místa nálezu, městečka Jistebnice na Táborsku' Tento vzácný pozůstatek
husitských písňových sborníků (pochá-zí asi z poloviny 15. století) představuje
nejspíš pražskou liturgii strany Jana Zelivského, stojící mezi táborským typem
a pražským typem Jakoubka ze Střibra. Jiný, ale menší soubor husitských písní je
zapsán v tzv. Roudnickém kodexu z třetÍ čtvrtiny 15. století. Přesto však máme
dochovánu z bohaté písňové produkce jen nepatrnou část. Z některých písní známe
jen začátky, citované pro označení nápěvu, podle něhoŽ se měly zpívat jiné skladby
v pozdějších kancionálech.

Z duchovních písní uvádíme několik typických ukázek. První z nich začÍná slo.
vy V ndděii božt mistr Hus Jan; je nejstarší známou písní o Husovi. By1a velmi oblí-
bena i v pozdější době, neboť byl podle ní udáván nápěv jiných písní po celou dobu
předbělohorskou. Vznikla asi v Praze, Podobné oblibě se těšila u táborů píseň Jana
Capka o Desateru Nuž, křestané uierg praué, která se brzy šířila z okolí pozdějšího
Tábora i do jiných částí země (srov. její parodii na s. 295) a jeilŽ jednotlivé sloky se
osamostatňovaly a zpíva|y jako nové písně, zatlačujíce tak píseň základní.

Další písně souvisí s lidovými poutěmi ,,na holy... Skladba proti nadutému
kněŽstvu SIýchaI-Ii kto od počdtka vznikla ještě před r. 1419, nebot v ní není dosud
zmínky o horách, ale je v ní již vyjádřena nálada doby; píseň začínající slovy
Raduime se dočekauše je však již přímou výzvou ke schůzím pod širým nebem, na
nichž se již lid nespokojuje jen nerušeným přijímáním a kázáním, nýbrž očekává,
že přijde na zem sám Kristus abezužití násilí způsobí touženou všeobecnou ná-
pravu. Tyto dvě písně asi měly společného autora. Jednoduchými prostředky
dosahuje mohutného básnického účinku píseň řItdsný,uuolai bez přutdní' která
rovněŽ naráži na poutě,,na hory.., vyjadřujíc účinnou zkratkou a lidu srozumitel-
nými obrazy napjaté očekávání brzkého příchodu dne, kdy,,pravda bude vévo-
diť'.

Z jiných písní se značně rozšířila táborská píseň o přijímání podobojí Vérní
křesťané, silně dou|aile' Stala se jednou z nejpamátnějších písní 15. stoletÍ, neboť
byla okázalou demonstrací utrakvistického sebevědomí proti všem reakčním silám.
R. 1465 po úmorné disputaci mezi Rokycanou a Hilariem Litoměřickým byl proti
ní z katolické strany napsán celý latinský traktát jako proti písni kacířské a po
tomto traktátu byla rozšířena o další sloky. Jiná píseň o přijímání pod obojí způ-
sobou začíná slovy Kristoaoé iest ustauenie; je to písňové zpracování veršovaného
traktátu otázka nynie taková běži. Písně o přijímání podobojí nepochybně souvi-
sely s rostoucím zájmem širokých vrstev o problémy dříve řešené pouze učeným
duchovenstvem. Jsou dokladem nového vztahu k duchovní tvorbě, která nemá být
pouze modlitbou, nýbrž i prostředkem poučení o teoretických otázkách důležitých
pro soudobého člověka. Písňovou formou byl také hájen i propagován příznačný
názor radikálních husitských skupin, že se má oltářní svátost podávat i malým
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dětem. Táborská píseň Cňualmež boha uždg dobrého stojí na pomezí písní o svátosti
oltářní a o přijímání dítek a je příznačná i tím, Že polemizuje proti odpůrcům této
novoty.

Jako příklad starého obřadního hymnu, přeloženého tehdy do češtiny a uve-
deného tak v nároďním jazyce do bohoslužby, uvádíme píseň Tomáše Akvinského
Zpieuai i azgk ( P ange lingua).

v  NÁDĚJ I  BoŽÍ  mrs tn  HUS  JAN

V náději boŽí mistr Hus Jan
České zemi svatým vydán,
jenŽ jest upálen
pro pravdu boží
v Konstancí
od roty biskupské
léta boŽieho
tisícieho
čtyrstého
patnádctého.

Ten jest kázal svaté čtenie,
to dobře Česká země vie;
ale rota kněžská,
kanovnická a mnišská
vydali
svědectvie křivé
do Konstancie
na mistra Jana
ze z|ostí
bez milosti.

Mistr Hus živ byt v spravedlnosti,
hyzdil hřiechy, chválil cnosti,
učil přikázaní,
prorokování
božiemu,
svój život za to dal,
do nebes se dostal
v náději boží
se všemi
zvolenými.

1 0
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Chceme-li my hřiešní tam býti,
mosíme pro pravdu trpěti,
pravdu velebiti,
křivdu tupiti,
Živu býti
v boze bez pokrytstvie.
Neb pán buoh srdce vie
všech zlých i dobrých
jakžto bóh
ot věčnosti.

Pane bože, náš stvořiteli,
daj nám mieti dobrú vuoli,
abychom plnili
tvé přikázanie

45 a čtenie
v l á s c eavm i l o s t i .
sebe posilujíc
tvým tělem svatým
a tvú krví

50 do skončenie.

2: dán České zemi za svatého - 5 u KonstancÍ v Kostnici _ 11 suaté čtenie evan.
gelium _22 hgzdil káral - 30 zuolenými v5rvolenými (k spasení) - 36 u Óoze s bohem,
podle přikázánÍ boŽÍch _ 37 aie zná - 50 do skončenie do skonánÍ, do smrti

NUŽ,  KŘESŤANÉ VIERY  PRAVÉ

Tato piesen zní vo desateru přikázaní božiem a skládal ji kněz Čapek.

Nuž, křesťané viery pravé,
pilnost již přiložme'
ač jsme dřieve nic nedbali,
a1e j1ž se snažme
boha báti!

P]nimež jeho přikázanie,
jemu se naučiece,
velikéť jest pohaněnie,
ktož uměti nechce
boha znáti.

40
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Dietkyť se v tom neopozdie,
byť ho neuměly,
jednak uslyšíš zpievanie
po ulicech všady

15 od maličkých.

Pán bóh, aby
zákona obého,

svój spasil

přikázanie své ohlásil
skrze sluhu svého
Mojžieše.

Na dvú dckú kamennú
tu sám svými prsty
a řka: , ,Ját jsem bóh a
vždyclry ot věčnosti
i všie říše!..

Taktoť jest popsal MojŽieš
v knihách menovaných
Exodus a řka: ,,Nebudeš
mieti bohóv jiných...
Toť jest prvé.

,,Nevezmeš jména božieho
nadarmo nikoli,"
aby oklamal bližnieho,
tohot buoh nevelí.
Toť jest druhé.

Šest dní abychom děIali,
pán bóh jest ustavil,
protož každý,,poITlI l i ,
aby den sváteční světil...
Toť jest třetie.

,,Cti otce svého, matku Svú,..
a také ,,nezabieš,
nesesmilníš, nepokradeš..
pro otplatu věčnú.
Již jich máš sedm.
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,,Nepromluvíš proti svému
bližniemu křivého
svědectvie... Počti v hromadu,
počna od prvého,
toť jest osmé.

Pro otce milostivého
a pro pomstu jeho

,,nepožádáš domu bližnieho
ani Ženy jeho...
Tot deváté.

Královstvie božieho dočkáš
a oslavy jeho,
dobře živ jsa ,,nepoŽádáš
nic bliŽnieho svého...
Toť desáté.

Pane bože, daj svobodu
všem, ktož tě milujÍ,
at vyznávají tvú pravdu
všudy, kdež jsú koli

65 po křesťanství.

Požádajme všickni toho,
byt nám byl oznámen ',]

bóh otec, syn i duch svatý,
řkúc vespolek: Amen,

70 amen, ament

2: v5masnažme se' přičiňme se _ 8 polraněníehanba - 11 se neopozdie nezůstanou
pozadu _13 iednak stále - 77 zdkona oDéňo.. Starého i Nového zákona, tj. před přÍ-
ctrodem Kristovým i po něm _27 na duú dckú (duál) na dvou deskách -25 ivšie řtše
i všeho světa - 27-28 menooaných Erodus zvaných Exodus (2. kn. Mojžíšova); tam
desatero přikázánl v kap. 20,3-77 _ 33 abg oklamal 

'abys 
oklamal - 37 jest ustavil

ustanovil _ 48 počti spočítej _ 52 pro pomstu pro trest, pro odplatu - 65 po křestanstot
v křestanském světě _ 67: aby nám byl zjeven, abychom poznali

S LÝCHAL - L I  KTo  oD  PoČÁTKA

Slýchal-li kto od počátka
tvoru světa, by pohádka
pravdu kdy přemohla?

50
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Pověz to, věrný křesťane,
Žide, nekřstěnče, pohane,
jest-li co nad boha?

Křestan to věrú postihne'
že jest pán buoh mimo jiné
radost nevÝmluvná.

Žid, pohan nebo nekřstěný
svým rozumem to rozcení'
že buoh jest najlepší.

Jenž byl, jest, bude na věky,
dobře stvořil věci všecky,
chval jej vše stvořeniet

Tak věřie věrní křesťané,
židé znaji' i pohané,
Že nic nad buoh nenie.

PoniŽ nenie nic lepšieho
ani tak dokonalého,
než to, jenž buoh slóve,

pročiž křestanstvo kazite
vy, jenž se mistřie činíte,
falešným učením?

Proto-li ste se učili,
byste tudy sbožie došli
chytrým pochlebenstvím?

Hedvábně se odieváte,
pravdu boží v posměch máte,
rozkoš zde plodíte.30
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Ach, přehořké oslepenie,
prokleté vaše uměnie,
jímŽ lidi svodítel

Byste se proto učili,
35 aby pravdu rozmnožili

otce nebeského!

Tehdy by pýchy nechali,
ani co jiného dbali,
krom boha samého.

NeŽ onen se jedno učil,
kterak by kostel vykupčil
neb dobyl obrokuov.

Druhý stojí o chytrosti,
jenž slovú svěcské múdrosti,
žádaje úrokuov.

Ti všichni chválé papeže,
neb s ním každý sbožie střeže
svatokupeckého.

od kohoŽ se nám naučiti
50 přikázanie naplniti,

od boha vydané?

od papeŽe či od mistróv,
kněží, mnichóv, kanovníkóv,
té rady falešné?

*

Poniž se protivie tomu
bohu nesmierně dobrému,
cht,iec nadeň smysliti,
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ač vyznávají z nich mnozí,
že zákon píti krev boŽí
všem, i tělo jiesti,

ale nenie přikázáno
od papeže, ni vydáno,
tak s Kristem stolí.

Ať ďábelské oslepenie,
zlého kněŽstva zavedenie
hleďmež, milá obci,

Žet viec hledie k nadutému
člověku tak smrtedlnému
než k Ježíšovi.

Když tak mohú múdří býti'
bylo jim bohu raditi,
ať by zjednal takto:

By chudí nikdá nejedli,
ni pijíc nazí chodili,
den s nocí nespiece,

než na pány vŽdy dělali,
bez přestánie jim dávali,
dosti by neměli.

Ještět by se potiežíce,
s kněžími radu vezmúce,
kázali přidati.

Nemohú-liť viece vzieti,
osla z těla učiniece
člověka chudého,

80
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90

dadiet jej v těžké roboty,
jenž nikdy nejsú z boha ti
ni z koho dobrého.

Takt jest úzkost nebožátkóm
po všech zemiech, zvláště Čechóm,
pro kněžstvo naduté.

*

Nedadieť čtenie kázati,
sprostným čísti ni zpievati,
žel se toho, boŽe!

o bohuť nic nechce řéci
95 kněz, pro sbožie chcet se vztéci,

Ó kněžstvo jidášné,

toJis sobě oblíbilo,
by penieze v měšec hnalo
věčného zatracenie?

44 suácské svč
nadeň smgslit
65 zaoedenie
bg zjednal abl
když by se v
evangelium, .
nad tím - 95
- 10I křesťa'
viry (křestan

100
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*

tO pro božie umučenie,
všechno křestanské sebránie.
hřiechóv že|ejice,

křikněmž k bohu tak vesele,
at naučí křestanské krále
věrně svój život vésti,

at by, v bohu panujíce,
zevnie hřéšníky tupiece,
mohli s bohem býti.

Amen.

2 tuoru stvoření; pohtidka smyšlenka, nepravda _ 4 uěrný věřící - 5 nekřstěnče
nepokřtěný - 9 neuýmluunrÍ nevýslovná _ 77 rozceni oceni, rozpozná _ 75 oše stuořenie
všechno tvorstvo _ 79 poniž neboé _ 22 pročiž (z proč již) proč _ 23: vy, kdo ze sebe
děláte universitní mistry - 26: abyste tak dosáhli majetku, bohatstvÍ _ 28 hedudbně
do hedvábí - 30 rozkoš přepych, rozmařilost; plodíte provozuj ete, pěstujete _ 33 suodtte
svádíte _ 34 bgste kéž byste _ 35 abg abyste - 37 bg byste - 40 jedno jen, pouze -
41: jak by svatokrrpectvím získal l<oste] - 42 obrokuou důchodů _43 stojí usiluje _
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c1 - 5 nekřstěnče
-15 uše stuořeníe
vy, kdo ze sebe

vI - 28 hedudbně
-33 suodtte

jen, pouze -
43 sÍojÍ usiluje -
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44 svěcské světské (nikoli duchovní) _ 45 úrokuou ročnÍch platů - 47 střeže stŤež| _ 57
nadeň smgsliÍi vyniknout nad něj rozumem - 62 ugddno vyhlášeno _ 63 sÍolÍ stolují -
65 zaoedenie podvod - 67-68: ževíce dbají o nadutého člověka (tj. o papeŽe) _72 ať
bg ziednal aby zařÍdil _ 73 bg kdyby _ 75 den s nocí ve dne ani v noci _ 79 se potiežtce
kdyŽ by se vyptali - 85 dadiet dají, uvrhnou - 91 nedadieť nedají, nedovolí; čÍenÍe
evangelium, PÍsmo svaté - 92 sprostným prostým, chudým _ 93 žeI se toho slituj se
nad tím _ 95 chceť se uztéci vztekl by se, pominul by se smysly _ 96 iidášné jidášské
- 701 křestanské sebrdnie sbor všeho křesťanstva' křesťanstvo _ 705 uěrně pod|e
víry (křestanské) - 107 zeunie zjevné. veřejné; tupiece kárajíce

RADUJME  SE  DoČEKAVŠE

Radujme se dočekavše,
zákon bož| již poznavše'
bohu na čest se sebravše

k hodóm beránka slavného,
ot hřiechóv všech nevinného'
za nás obětovaného.

B|aze, ktož budú zvedeni,
k oběti té přiblíženi'
od hřiechóv jsúc odtrženi,

poslúchajíc boha na tom,
což jest mluvil k svým prorokóm
i také k swým apoštolóm.

Neb jest buoh k proroku mluvil,
Ezechielovi zjevil,
že jest tu obět učinil

řka: Sbeřte se i přibliŽte se
a všudy se svolávajte
a obět mi obětujte,

kterúŽ já vám obětuji'
obět velikú na hory,
nedbajtež na zlých úkory.

Tělo obětujíc jezte
a krev spolu všickni píte,
dokud se nenasytíte!

10
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35

Také Izaiáš praví,
že všem lidem buoh učiní,
na hoře hody připraví.

To opět die Ezechiel,
jenž jest zjevenie boŽie měl,
o z|ých pastýřích pověděl,

že jim bóh káže přestati
a ovcem jich panovati
a jimi se nekrmiti,

nebo je chce vysvoboditi
a z hrdla jich vytrhnúti
a sám je na horách pásti,

což zahynulo, shledati,
a což zašlo, to navésti,
a eož z|ámáno, ztvrditi.

Jakož prorok opět praví,
Izaiáš to tak svědčí'
že pójdú k té hoře mnozí

řkúc: Vstupme na horu boží,
ať nás tam svým cestám učí!
Toť nám svědčie ti proroci.

Toho nám příklad akázál,
že jest na hoře zákon dán
a od Krista nový učen.

Lid chleby na hoře krmen,
když jest byl k tomu zpósoben,
od Krista na púšt veden.

Protož se zlí neprotivte,
ale na hory vyjděte,
tu se pravdě naučíte.

Nebt jest Kristus tak přikázal'
když na hoře prorokoval,
o zboření chrámu kázal

3 se sebt
Krista) - 7 :
Ezechielovo 1
srov. Iz. 25,6
(pastýřů) -:
upevniti - 41
MojŽlš od bo]
_ 49: narážk
Mat.15,29-3
v křestanské:
doucnost oP<

45

50
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rl,

řka: Ktož budete v křestanství,
utiekajte k horám rychle

60 pro zámutky velmi truchlét

Smiluj se nad námi, pane'
neb tebe smutni čekáme,
budiž naše v jitře ráměl

Neb náš život velmi raněn,
65 od dobréhot jest obnaŽen,

račiž nás spasitil Amen.

3 se sebraoše shromáŽdivše se - 4: k hodům velikonočního beránka (symbol
Krista) - 7 zvedeni (m. vzuedeni) připraveni . 74 Ezechieloui: naráŽka na biblické
Ezechielovo proroctví (Ezech. 39,77\ _ 27 t1korg příkořÍ, křivdy _ 25 lzaidš pravI:
srov. rz. 25,6 _ 28 opět d,ie Ezechiel: srov. Ezech. 34,1n. _ 35 z hrdla jich z moci jich
(pastýřů) _ 38 navéstí uvésti do původnÍho stavu, obnoviti _ 39 zturditi utvrditi,
upevniti - 47 Izaiúš to tak suědčt: srov. rz. 2,3-47:na hoře Sinaj dostal podle bible
MojžÍš od boha desatero přikázánÍ - 48: vztahuje se na kázán| na hoře (srov. Mat.5)
- 49: narážka na biblický zázrak o tozmnožení chlebů a nasycenl zástupů (srov.
Mat. 15'29-38) - 50 zpósoben připraven - 56-60: srov. Mat. 24,1-16 _ 58 u křesťanstu|
v kŤesťanském světě _ 60 pro zdmutkg pro zármutky, utrpenÍ _ 63: buď nám pro bu-
doucnost oporou - 65: je zbaven dobrého

HLÁSNÝ, vUoLAJ BEz PŘESTÁNI

Hlásný, vuolaj bez přestání,
jenŽ pravdy máš seznánÍ'
opatruj, at vŽdy není
hradu vztečení.

5 Nepřátel máš příliš dosti,
túlajíc v své zlosti,
zda by mohli dojíti,
hradu moc míti.

Hlásný, vuolaj velmi pilně
10 a nebudeš omylně

zklamán předivně.

Vezmi vína, vuody, chleba,
anebt příde ta hodina,
žet bude třeba.
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1 5 Milý hlásný, nespiž nyní,
patŤIž hvězd svých zttaceni,
denice již vychodí,
měsíc zaclrodí.

BěŽí čas, v němž velmi stydne
a snad brzy přimrzne,
rúče vezmi oděv svuoj,
oděj se a stuoj.

Vzhlédni vzhuoru, také doluov,
opatřiŽ mnoho sokuov,
ano súdí i mútí
beze všech rokóv.

Zvěstvjž den příští pána svého
a velikú moc jeho,
jenŽ vskóře sejde doluov,
přikážeť domuov.

20

25

3 0

Slunce z huory vychodí,
spánlivým hlásným škodí,
Že jsú časem nevolali,
pána hněvali.

35 Veliký pán hradu toho
otíŽe hlásného,
dobřeJi jest ostříhal
hradu jeho.

rB

K horám pójdú a plačíce,
40 přikrytí žáďajíce,

by nebylo vidění
hrozného súŽení.

Pravda bude vévoditi,
kř ivda vččně .t ' ' . i r;

2: kt,
své zlobě
- 76 ztrac
- 21 opat
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Člověče, hlediž na to,
beř na pamět tol

d.

Moji hlásní
hlad, zimu trpí,
i vězením je tupí,
jako by neslýchali:

Námenšímu co ste zděli,
všecko ste mně učinili;
ach, konečný již ten hlas:
Amen, neznám vás.

:F

Spánlivým ukáŽe mÍsto tmavé,
v kterémž jsú nedostatkové,
pláč i zubóm škřípění
bez polehčení.

Do zahrady přerozkošné
káže bdícÍm vstúpiti,
aby s pánem bydlili,
radost vždy měli.

Protož bděte vždy a volajte:
Brzkát příde hodina,

65 žeby rád, by nebyla
vina zjevena.

Všeckoť tu bude popsáno,
ani co obmeškáno,
co se tajně činilo

70 anebo myslilo. Amen.

2l který znáš pravdu - 3-4: dbej, aby nikdy nedošlo k dobytí hradu - 6: kteří se ve
své zlobě potloukají (okolo hradu) - 7 dojíti dosáhnouti toho - 8 moc míti zmocniti se
- 76 ztraceni zhasnutí _ t9 stgdne stává se chladno - 27 rúče rychle, spěšně' hbitě
_ 24 opatřiž pohlédni, podívej se - 25 ano kterak, jak; mútí trápí, působí útrapy

4 5
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_ 26: beze všeho soudního jednání _ 27 příští příchodu _ 29 pskóře záhy, co nevidět;
doluou dolů _ 30: poručí ti jít domů _ 32 spdnliuým ospalým, nebdělým - 33 časem
v pravý čas _ 36 ottže otáŽe se - 40: žád'aj1ce, aby je přikryly l(tj. holy)' srov. Luk.
23'30 - 41-42z aby nebylo vidět hrozné souženi _ 51: nejmenšímu co jste učinili
(podle Mat. 25, 40n.) - 53 konečný poslední, na poslednÍm soudu - 65: Že by byl
čIověk rád, aby nebyla _ 68 obmeškdno v5mecháno

vĚRNÍ  NŘBsŤaNÉ,  s I LNĚ  DoUFAJTE

Věrní křestané, silně doufajte,
o Kristově večeři nepochybujte,
ani přivolujte
lidem od ďábla svedeným
a kacieřóm úhlavným,
jenŽ pokútně mluvie

a řkúc, byt to by} blud a omylnost'
tělo pána JeŽíše, v němž jest všecka cnost'
posvátně přijímati.
Ó prokletá slepoto,
mieti v uohyzdnosti to,
což Kristus ustavil!

Na poslední večeři,
sedě s bratřÍ svými,
dal jim své tělo jiesti
a z kalicha krev píti:
Čiňte pamatovánie
o mém umučení
do mého příštie!

*

Toho máš duovod ze čtenie stalý,
že čtyřie evangelisti na tom se sjednali,
pevně potvrdili:
Matúš, Marek, Jan, Lukáš,
čtyři pevné svědky máš,
proč je zamietáš?

Snad pro omylnost papeŽských nálezkuov,
těch kněží povýšených, falešných prorokuov,
biskupuov, kardináluov?

3 ani přitlo
úhlaonlm zatvt:
to bg| že je to;
oškliviti si - 12
do příchodu - 2
Iezkuov výmysli
správně - 31 sl
37: spr. Skutk.

10

15
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záhy' co nevidět;
nebdělým - 33 časem

hory), srov. Luk.
u co jste učinili
- 65: že by byl

Nedajte se svoditi,
30 kto chtie právě věřiti

svatému čtení!

Lépeé jest poslúchati
stvořitele svého
nežli stvořenie jeho,

35 člověka smrtedlného,
jakož svatý Pavel die
v knihách k uobci korintcké
i ke všem věrným.

3 ani přiuolujte ani nedávejte za pravdu, nepovažujte za pravdivé, co říkají - 5
úhlaoným zatvtzelým _ 6 pokútně skrytě, tajně (zde míněno oficiální učení) _ z tgt
to bgl že je to:' omglnosÍ omyl, klam - 71 mieti u uohgzd.nostL. považovati za špatné,
oškliviti si - 12 ustauil ustanovil _ 77 pamatoutiníe památku, upomínku _ 79 d'o přištie
do příchodu _ 20 duouod dfikazl' stalý vyvozený _27 se sjed,nali sjednotili se - 26 nd-
lezkuov výmyslů, smyšlenek (Písmem nepodloŽených) - 29 suoditi sváděti * 3o prduě
správně - 37 svatému čteni evangeliu, Písmu - 35 člověka smrteď.Iného: tj. papeže -
37: spr. Skutk. 5,29 (nikoli v ]istu Korintským)

KRISTovoŤ JEST  USTAVENIE

Kristovoť jest ustavenie
všem věrným v ohlášenie,
svatý Matěj jest svědek,
že Kristus u Veliký čtvrtek,

5 vzem chléb Žehnal, potom lámal
i svým učedlníkóm dával

a řekl: Vezměte a jezte,
toť jest tělo mé zajisté.
Potom také kalich jest vzal

10 a bohu otci jest chválu vzdal.
Řekl jest: Píte všichni z něho,
tot krev zákona nového.

Svatý Pavel také píše
řka: Jáť jsem vzal ot JežÍše

15 to, cožt jsem Korintóm vydal,
pána Krista sem v tom následoval,
že Ježíš před umučením
v tu noc a před svým zrazením
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vzem chléb žehnal, potom lámal
a svým učedlníkóm dával
a řekl: Vezměte a jezte,
neb jestiť to tělo mé zajisté.
Potom také kalich jest vzal,
kdyžto jest byl odvečeřal.

Protož kolikrát kolivěk
jéte chléb neb kalich piete,
smrt Kristovu vyznáváte,
doniŽ nepřijde. A to važte,
žet' má státi a trvati
až právě do dne súdného.

Ač kolivěk Kristus celý
jestit pod zpósobem obým,
však ne darrno dáván bývá
lidem pod zpósobama oběma,
ale jestiť to podobné,
Iidu velmi úžitečné,

zvláště tělo božie jiesti
a krev jeho zvláště píti.
TěIa zvláště přijímanie
jest tělu našemu na spasenie
a krve jeho svaté pitie
naší duši na obmytie.

Protož, najmilejší bratřie,
božie ustavenie plňme,
pánu se v tom neprotivme,
aIe též i my sami čiňme,
coŽ jest Kristus nám učinil
a nám na příklad ostavil.

A když to budem činiti
a zá,kon jeho plniti
a hřiechóv se varovati,
budem s ním na věky kralovati.
Smiluj se nad námi, pane,
at již zlost v lidech přestane.

7 ustaoeni
evangelista Mu
uzem vzav - L',
Korintským (s
oduečeřal dove.
znovu na svět.

Tato Pi
a k své svat

25
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t ustauenie rozhodnutí, ustanovení _ 2z na vědomí dané všem věřÍcím _ 3 Matěi :
evangelista Matouš (Mat. 26'26n.) _ 4 Veliký čfurtek Ze|ený čtvrtek (velikonoční) - 5
vzem vzav - 72 zdkona nouého nové] úmluvy (mezi bohem a lidstvem) _ 75 Korintóm
Korintským (srov. 1 Kor. 11'23n.); jsem ugdal oďevzďal, oznámil jsem - 24 iest bgl
odoečeřal dovečeřel, skončil večeři - 28 doniž nepřiide dokuď nepřijde (tj. Kristus
znovu na svět) .. 32 obým obojím -35 poďobné vhodné, správné - 54 zlost z|o, z|oba

CHVALMEŽ BoHA vŽDy  DoBRÉrÍo

Tato piesen znie, kterak milý pán bóh nás svými dary divně daruje
a k své svaté večeři zóve.

Chvalmež boha vŽdy dobrého,
všem hřiešným milostivého,
otce nebeského.

ChvalmeŽ také syna jeho,
na věky poŽehnaného,
i ducha svatého,

jenž tak z své milosti božie
rozdává z nebes své sboŽie
kaŽdému věrnému.

Buď to starý nebo mladý,
otvierát ihned poklady
i rozdá každému.

Nic sám sobě neosobí,
všet vóbec s námi rozdělí.
najviec pokornému.

Ó přélišná tvá milosti,
dobrý boŽe, neměls dosti,
i cos nám učinil!

rl.

Maje syna jediného,
toho převelmi milého
a v boŽství rovného,

1 0

1 5
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dals nám jeho na tom světě,
krev, tělo v dvojí podstatě
k životu věčnému.

25 abychom ho poŽívali,
jedúc, pijíc děkovali
pánu nebeskému.

!t

Skrze jeho svaté tělo
i krev, ješto tekla z něho,
připrav nás k dobrému.

Starší, počnětež zpievati,
at se vás neutekú děti
pospiechajíc k bohu.

Chtiece s bohem hodovati,
musít dietky dokonati
večeři duostojnú.

KřikněmŽ všichni vóbec spolu,
nebt nás zuove k svému stolu,
ode všech chce tomu.

Radujme se, nebožátka,
vy všeckna malá robátka,
na hody jsúc zváni:

at vám dá své tělo za to,
jenž jest dražše než|i z|ato,
s pokorú maličkým.

Ej milý tatíčku z nebe,
my hřiešní prosíme tebe,
smiluj se nad námit

30

35

40
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My' malitká tvá čeládka,
50 jimžs ty otec od počátka,

pokrmu žádáme:

Daj chléb, pokrm těla svého,
daj krev z kalicha svatého,
at tě tak poznáme.

Nehoršiž se na tom, kněŽe,
jedniem slovem zav áza| jest
Kristus vóbec všeckny

a řka: V život nevendete,
jedno jiesti mě budete
a krev pÍii všichni.

I co nám již otpoviete,
proč nám spasenie bráníte,
ani sme nevinni?

Myt nedbáme na obyčej
kterak koli zastaralý,
kteýžt' pravdu tupí.

Již obyčej pravdě postup,
praví cierkve veliký slúp,
Cyprián ten svatý.

Však z úst malých nemluvňátek
i jiných malých děťátek
dějet se bohu čest.

Tot praví David, prorok ten,
ktetýž nebrání všem dětem
k Ježíšovi jíti,

C D

60

6 5

70

I D

317



těla jeho požívati,
krve svaté také píti
s stolu posvátného.

Dietek jest královstvie boŽie,
80 kterým cierkve svaté sboŽie

nemá přeno býti:

Tot jest tělo božie a křest,
ta dvoje obecná svátost
má všem dána býti.

Té kdeŽ mohú tak dojíti'
taktéž staří' jakžto děti,
majít obě bráti.

Nechcete-li aspoň stařÍ,
leknúce se boŽie tváři.
maličkým odpustet

Učte, veďte i rozkaŽte
i sami se na to snažte,
k Kristu se přikažte.

Prosmež všichni hospodina,
ať jeho věrná rodina
viec nezajde v plamen,

ale tělo svého syna,
at dá krev věčného vína.
Řcemež všichni: Ament

Nadpis: diuně daruje podivuhodně obdarovává _ B sbožie majetek, bohatstvÍ
_ 73 sobě neosoDÍ nepřivlastní si, neponechá si - 14 uóbecbez rozdílu - 31 sÍaršÍ dospělt
_ 32 ať se ud's neutekú at. od vás neutečou - 39: přeje si toho ode všech - 49: my, tvá
drobotina' tvé děti _ 58-60: srov. Mat. 26,28n. _ 58 u žiuot neuendeÍe nevejdete do
života (tj. věčného) _ 59 iedno jen jestliŽe - 62 spaseníe brd.níte překáŽíte v'$pasení
- 63: jsme-li nevinni _ 67 postup ustup _ 69 Cgprídn: africký církevní učitel a mučed-
nik z 3. stol. _ 7o.72: srov. Ž. 8'3 _ 72:' vzd.ává se bohu pocta _ 81 přeno bÚti být
upíráno - 83 obecnd sudtost: táboři uznávali za všeobecně nutné a platné svátosti
jen krYest a přijímání - 93:. zayažte se poslušnostÍ Kristovi
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ZP IEVAJ  JAZYK

Zpiev aj jazyk oslavného
tajnost těla boŽieho
i krve párra předrahého,
kterúŽ za svět vylil jest'
pro člověka hřešícieho
velmi ponížii se jest.

Nám narozen, nám jest i dán
z neporušené panny
a na světě zde obcoval'
rozsievaje slovo své,
v prodlení svého bydlenie
vzalť jest divné skonánie.

Na poslední svú večeři
sedě s svými bratřími,
zachovávaje u plně
zákon starého věku,
pokrm dvanáctému hluku
dal se jest sám svú rukú.

Syn boŽí nám svaté tělo
slovem z chleba učinil
i také z vina svú krev dai;
nedostačí-lit smysl náš
k vyznání srdce čistého,
stačíť úmysl věrného.

ProtoŽ té drahé svátosti
klanějme se poctivě
a zákon starého věku
stup novému človělru,
viera nás čiň dostatečna,
což smyslové nestihnú.

Otci bohu, jeho synu
chvála, jasné zpievanie,
spasenie jest i moc jeho
i také požehnánie;

25

žie majetek, bohatství
zdílu _ 31 sloršÍ dospělí
de všech _ 49: my, tvá
nevendete nevejdete do
úte pŤ ekážíte v'*pasení
írkevní učitel a mučed-
ta - 81 přeno býti být
ttné a platné svátosti

\-
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35 milému svatému duchu
rovné buď pochválenie.
Amen.

1 oslavného slavného, oslaveného (gloriosi) - 2 tajnost tajemství - 11-12: svůj
pobyt na zemi uzavřel podivuhodným koncem (sui moras incolatus miro clausit
ordine) - 16: Starý zákon - 77 pokrm za pokrm; dvand'ctému trlulcu zástupu dvanácti
apoštolů (turbae duodenae) - 24 uěrného věřícího (sola fides sufficit) _ 26 poctiuě uctivě
- 28 sÍup (m. ssÍup) ustup (cedat) - 29-30: vira nechť nám dodává sil tam, kde smysly
nepostačují (praestet Íldes supplementum sensuum defectui) _ 32 iasné zpieaanie
chvalozpěv (iubilatio)

p ÍsBŇ vÁLE ČNÁ

. .. o-d}todlání k boji obsahuje jiŽ píseň proti arcibiskupu Zbyňkovi S/yšÍe, rgtieři
božt.Yýzva k,,rytířům božím,,, aby se připravili k boji, rozumí se sic-e zatím ve
smyslu .ducho.vním, proti Antikristovi a jeho stoupencům, ale stačilo' aby přišel
zápalnější podnět, a z rytířů duchovních se stali skuteční vojáci. Narážký v přÍ-
mém oslovení arcibiskupa Zbyňka kladou píseň do let 1410-14I|, iiž po spáiení
Viklefových knih (16. července 1410), a přiřazují ji k satirickým-písním.proti
tomuto činu. Zdá se však, že ztratil'a svou aktualitu brzkou Zbyňkovousmrtí (í411;
a záhy zapadla.

Z Nového Města patrně vyšla výzva k boji Starému Městu pražskému Poustaň,
poustaň, Veliké Město pražslcé. Vznikla snad před polovinou t<větna 1420, v době,
kdy ještě Staré Město bylo ochotno jednat s králem Zikmundem. Novoměstšti,
odhodlaní již napřed k odporu, obraceli se patrně touto písní v kritické chvíli
k Starému M99tu (zvanému.tehdy též Veliké Město pražské), o něŽ v nastávajícím
konfliktu se Zikmundem nejvíce šlo.

Nejslavnější a obecně nejznámější válečná". píseň husitská, která se stala
]- lozdějších stoletích symbolem celého revolučního vzepéti, je táborská píseň
Ktož isúbožt boiountci,zvaná téŽ válečnou písní ŽiŽkovou. Tónto název však neňačí,
že-by.Zii.ka sám byl jejím autorem, nýbrž že vystihuje ducha Žižkova i jeho vojska;
ta}< ji nojíma|a i stará utrakvistická tradice. Původcem skladby nebyl ani Bohňshv
z Cechtic' jemuž byla připisována podle nejasné poznámky v tžv. Jenském kodexu;
i domnění, Že.by autorství nejlépe příslušelo známému skladateli táborských písní
J.anu Capkovi, je pouhým dohadem. Trojdítná sloka této písně se časem zjednodu-
šila, a. to tak, že byla přeměněna na tři pětiveršové sloky s jednotným ňápěvem
původního-v'ersu (ke čtyřem veršům původní repetice byl proto přidán pátýverš).

Pis.eň.Ktož. jsú boží bojovníci se zpívala patrně tosně_před bitvou;.poňkazuje
k tomu její obsah (souhrn pokynů, jak si v boji počínat; protb bývá také charakteii-
zována jako vojenský řád v malém). Naproti tomu píseň Di.etky, a htomad'u se
senděme byla složena k uvítání vítězů. Zmínka o dětech a snad i oilovení ,,bratří.o
je charakteristický znak původu táborského.

SLYŠTE ,  RYT IEŘ  I  BoŽÍ

Slyšte, rytieři boŽí,
připravte se již k boji,
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