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V popředí tvorby stály skladby publicistické a pcllitické. Zájem o tyto literární
útvary probíhal i nyní ve vlnách, jejichž vzedmutí a poklesy byly odrazem celkové
politické situace, poskytující agi|ačnímu básnictví bud větší, nebo menší vývojové
ntoŽnosti. Výntluvně o tom svědčí katolické veršované satiry, které se od r. 1424
nadlouho odmlčely, ale znovu ožily od padesátých let; z doby od Zikmundova
přijetí (1436) aŽ do r. 1448 se nezachovala žádná taková skladba, ale naděje
v katolickou restauraci, spojované s příšt,i vládotr mladého krále Ladislava' zlrovu
oživily reakční veršovanou satiru českou i latinskou. Časové agitační písněskládali
ovšem přislušníci obou stran, a tak se objevily po smrti krále Ladislava vedle
prozaickÝch letáků i písně, které chtčly působit na nastávající volbu nebo aspoň
uvaŽovaly s publicistickou vervou o jejích možnostech a snaŽi|y se ovlivňovat
veřejné mínění. Máme z nich vŠak dochovány jen nepatrné zlomky. Celá skupina
nenávistných invektiv (latinských i českých) se soustředila okolo Jana Rokycany,
v jehoŽ osobě byla napadána politická linie Jiřího z Poděbrad. Jeden z jejích
posledních článků je Pí.seň o Rokgcanoui a jeho sektářtch (Cantio de Rokgcano).
Vznikla po klatbě uvalené na krále Jiřího (tj. po r. 1466) a sloŽil ji nějaký Pražan,
obstárlý již vrstevník Rokycauův, ale od Rokvcany odpadlý a hlásící se k straně
katolické. ProtoŽe na větší rozšíření této písně v Praze bylo sotva moŽno myslit, zdá
se, že kolovala nejspíš v Plzrri (její třeboňský opis má jilročeské jazykové prvky;
ukazují nato,že píseň našla uplatnění v oblasti rožmberské, a to stejně jako pí.
seň další).

I,íseň o Rokycanovi se hlásí formou pětiveršové sloky i udaným nápěvem
k tradiční časové písni husitské doby. Také historická píseň polipanské a poděbrad.
ské doby těsně souvisela s historickou písní starší. Doklad o tom, jak se historická
píseň prolínala i nyní s písní časovou, a zároveň svědectví o tom, jak dlouho byly
některé časovó písně v oběhu a jak se šířily po značné zeměpisné roz|oze, podává
krátká katolická Píseň o Srlinoui, písaři oldřiclra z RoŽmberka, kte{ byl roku 1441
jat a mučen táborskými. Skladba paroduje svým začátkern starší husitskou píseň
o nezdařeném útoku Něnrců ua Betlémskou kapli začínající slovy Němci jsú zú.
falí na Betlém běhali.

Uvedená píseň se týkala události v podstatě jen místního významu. Jiný typ
historické písně představují dvě skladby o něco mladší: Ptseň o řrlli Vladislaau
Yarnenčíkouí a Ptseň o legátu Karuajaloui.

První z nich je vlastně mechanické sloučení dvou samostatných skladeb. Je
věnována polskérnu a uherskému králi Vladislavovi, kteqý se ucházel ve zmatcÍch
po smrti císaře Zikmunda a krále Albrechta o český trůn. Jeho kandidatura měla
neobyčejně široký význam a ohlas, a proto také jeho hrdinský zápas s Turky
vzbudil v Cechách rozruch tak veliký, že o něm vznikly dvě písně. První z nich,
o devíti slokách, neměla konkrétnější podrobnosti o bitvě u Varny (10. listopadu
|444), zaLo druhá, o osmi slokách, sloŽená týmŽ rozměrem a patrně od téhoŽ bás-
nÍka, vznikla ažpo bližších zprávách o bitvě. V žádné z obou písní není však zmínky
o tom, že by byl Vladislav v bitvě, kterou autor pokládá za jeho vítězství, padl.
Teprve v rejstříku třeboňského rukopisu, v kterém se dochoval opis sloučené písně,
je král označen jako mrtvý (Cantio de Vladislao contra paganos pugnante occiso _
Píseň o Vladislavovi zabitém v boji proti pohanům). Skladba je příznačná pro to,
jak rychle po událostech vznikal určitý druh historických písní a jak se jejich
autoři snažili podat zprávy odpovídajícÍ cítění publika, někdy i v rozporu s histo-
rickou skutečností.
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Zájem o tyto literární
byly odrazem celkové

/,v0|1i ne.lo menší vývojové
le satiry, které se od- r. 7424
bt; z doby od Zikmundova

Píseň o Kawajalovi líčí nezdařený pokus papežského legáta odvézt r. 1448
z Prahy tajně originál basilejských kompaktát a vyjadřuje tehdejši rozruch mezi
utrakvistickou většinou, které jistě nezadalo odpustkovému ruchu z roku 1412.
I kdyŽ tato skladba nevznikla hnecl po události, ale o něco později, kdy neblahé
zkušenosti s mladým králem Ladislavem jitřily živou vzpomínku na Karvajala,
vyniká přece bezprostředností. PoŽívala ve shodě s významem události samé neoby.
čejné vážnosti a dlouho potom byla v paměti. Její text' leckde jiŽ porušený' za-
choval se v pozdních opisech z počátku t6. az počátku 17. století.

PÍSEŇ  o  RoKYCANov I  A  J EHo  s EKTÁŘÍCH

Čechové viery pravé,
poželejte bezprávie,
kteréŽ se děje nynie
svaté cierkvi římské

od toho Rokycana,
čertového satana.
odřezance lstivého
od kostela římského
s svými šibalníky.

Haniet otce svatého'
kardinála kaŽdého,
preláty i biskupy;
všeckyt napořád tupí
ariánský svuodce.

Vedeť lid z poslušenstvie,
rozšiřuje kacieřstvie,
Viklefa následuje
a kacíře fidruje
všeckny chlebné viery.

Nebť sám také věří,
jakož i Viglef drŽí'
nesmieť viery vyznati,
musít ho čert seŽrati,
lečť přijme pokánie.

Svaté písmo falšuje,
pokavad chce, urubuje,
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Jclto krále Ladislava, zrlovu
asové agítačni pisněskládaIi
mrti krále Ladis|ava vedle
:stávající-volbu nebo aspoň
:n a snaŽily se ovlivňovat
ttrné zlomky. Celá skupina
drla oholo-Jana Rokycany,
ťodělrad. Jeden z- jejíóh,! (,cg1t!9 d.e Rokgčano).
i) a.sloŽil ji nějaký Ěražaí,
padlý a hlásící se k straně
J9 s9tva možno myslit, zdá
;tltočeské jazykové prvky;
}rske' a to stejně jako pí-

sloky i udaným nápěvem
en polipanské a poděbrad.
ltt o tom, jak se historická
ví tl tom, jak dlouho byly
;eměpisné roz|oze, podává
rerlia, který byl roliu l441
em starší husitskou píseň
tajicí slovy Němci jsú zú-

itnÍho qýznamu. Jiný typ
l P[seň' o krali Vladíslauu

iamostatných skladeb. Je
ý se ucházel ve zmatcích
t. Jeho kandidatura měla
hrdinský zápas s Turky
dvě pisně. První z nich,

lě u Varny (10. listopadu
m a patrně od téhoŽ bás-
ru pisní není však zmínkv
á za jeho vítězství, padí.
roval opis sloučené pisně,
rganos pugnante occiso _
rdba je přiznačná pro to,'ch.pisní a jak se jejich
exoy l v rozpo rush i s to_

l 0

1 5

85



45

30

35

40

50

5 5

měnít úmysly svatých
od doktoruov přijatých
svaté cierkve římské.

Protivník neústupný,
chlebověřec velmi Zpupný'
Antikristuov předchuodce
i duší sprostných všech svuodce,
lokač krve lidské.

Jakž ho čert přinesl do Prahy,
zchopiv ho na svoje rohy,
také jest rozbroj učinil
a lidi rozšibalil;
drulr druhu nevěř.í.

Krále se pány svadil,
Jeho milosti radil:
,,PapeŽe neposlúchaj,
na jeho kletby nedbaj,
ni na kardinály...

Div se jeho chytrosti:
coŽt' nemóŽe dovésti,
tot světskými dorazí,
nejednohoť urazí
vměšec i v t o bo l k u .

Jakož mi jest učinil,
když jsem se jemu byl svěř.il:
slíbil svú kněžskú věrú
i proměnil v nevěru,
zradil mé peníze.

Vieceť vám o něm poviem,
nebt já to dobře viem.
Svodil sem ho s Krúpovú,
s tú nebožičkú vdovú -
odpust iž j im pán buoh.

Opoj i la ho medem,
zasýpajic zázvorem;
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odběhl u nie kožicha,
zapomenuv kalicha
U slonuov v tom domu.

Nesmiemť viece praviti,
snad by se mohl zb|ázniti,
bycht naň všecko pověděl;
nechcit, byt každý věděl
jeho z kurvy synstvo.

Pojal Prahu v udidlo,
i mát v ní dobré bydlo;
vládneť všemi rathauzy
a mnohýmť činí núzi
v tom duchovniem právě,

v němžto jeho doktoři'
řemeslníci někteří,
zpovědi pronesují.
Súdie ševci měštěny,
lidi žertujíce.

ToJi biskup volený?
Blázen jest proholený.
Dočetl se v kněhách černých,
ariánských, kacierských,
ať by rušil řády.

Zbraňujet posvěcenie
i k svatým putovánie,
nedáť mieru líbati
ani křížem žehnati
s svými pilikaty.

Mnohé křestany trápí
a je k oltáři nutí
bezděky i k zpovědi;
všeckoť na ně povědí
drazí zpovědlníci.

Cizie fary spravují,
draho je najímají'
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vosadnie šacujÍoe
a vŽdy mieti viec chtíce
a bez nedostatku.

Toť jsú ti apoštolé,
ještoť Žerú do vóle
a hodin neřiekají
ani se zpoviedají
a tak jdú k oltáři.

ManichejštÍ falařil
I všeckoť jsú praví lháři,
jenž jsú pleše vylhali,
aby lid falovali
pod pokrytstvím kněžskÝm.

Když chtějÍ kněží býti,
řkút se do ŘÍma jÍti;
obejdúce pomezÍ
hned jsú hotoví kněží *
poďmež na novú mšit

Bez řádut sú svěceni,
netbajít na svěcenÍ,
při mši mešného rúchao
buď ornátu, kalicha.
Takť neřádně slúžie.

od puol svátosti kazatelé.
vŽdyt pána Krista dělé,
zbavujíť se milosti,
jenž jest studnice ctnosti.
celý Kristus Živý.

Všeť jsú v pivnici kněžie,
ještoť plešemi těžie,
o fary se trŽiti
přivykli i ceniti
jako nájemnÍci.

RúhajÍť se kropení
i vody posvěcení,
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aniž chtie dopustiti
za dušičky slúŽiti
našich přátel přejších.

Bekynkám přečítají'
ofěrut zamietají,
nebt jim nesú slepice,
husy, zajiec, berance,
štiky i mazance.

ode křtu málo berú,
jen dvě libře zázvoru;
nechtiet dietek pokřtiti'
musít k nim cestú jíti,
řkút:,,Prot ivník js i . . .

Pohřebut věrným bránÍ
a od tohoť chtie dání
řkúc:,,Nenieť našie. strany,
vynesteŽ ho ven zbrány,
nic nám neodkázal...

Českyt na mši zpievají,
snad latíně neumějí,
žádnéhoť neoddadie,
lečť prvé něco dadie,
kdyŽ jich strany nejsú.

Znamenaj jich kázaní,
ano toliko hanění;
zobykli sú utrhati,
na každého krkati,
nebt jim pismo krátko.

Všudyt chtie panovati
a všem rozkazovati,
ale sami k Žádnému
nechtie zřieti vyššiemu,
slepí proholenci.

Když zpoviedajÍ Ženy,
zechtieť nemalé ceny,
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pět kop za rozhřešenie,
tot Tobiáš dobře vie:
,,Di a nehřeš vícet..

Znajte lotry poběhlé'
z poslušenstvie vypadlé:
Iiterúť se spravují,
na výklady netbají
všech doktoruov svatÝch.

Po sobět lidi vedú,
samiť nevědie, kam jdú,
prostě lid po nich táhne
a buoh vie, co se stane
lidu i těm svuodcóm.

J1ž-|i, Pražené, viete
a nic řéci nesmiete,
že vládnú kněžie vámi,
činie z vás, co chtie sami -
tot jsú vaši páni.

Musíte poslúchati
a všech vuoli činiti'
coŽ ko ivěk zamyslé,
buď to dobré nebo zlé,
ač vám proti rnysli.

Nevařte piva mnoho,
nebť píti nedadie toho
v svátky, také v neděli,
jakož sú zapověděli.
Čekajte z plného!

BudiŽ bohu Žel toho.
že ti popi mnoho
mají Prahri  v]ádnúti
a k jich vuoli vše býti -
čert jim puojčil ščestie.

Bože, králi nebeský,
rač zřiediti lid český,
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at sami přijdúc k sobě
v jednotě slúžie tobě,
v svaté stojiec cierkvi.

205 Amen.

Toť konec de archihereticis viclefisticis hussitis.

1: verš připomíná začátek Čapkovy písně o desateru ,,NuŽ, křesťarré viery pravé..
(vizzde v 1. sv. na s.300) .2 poželejte postýskejte si _ 7 odřezance odpadlíka - 8: od
církve římské _ 9 s šíÓalnílcy s podvodníky, s prohnanými lidmi - 74 aridnský kacířský
(podle raně křesťanské sekty ariánů) _18 ftdruje podporuje, přeje jim _ 18-19 kacíře...
chlebné uierg: asi narážka na učení původně Yiklefovo, Že při proměňování zůstává
podstata chleba nedotčena a že proměnění v tělo Kristovo je akt symbolický _
2t Viglef Viklef _ 22 nesmieť neodvaŽuje se - 26 urubuje osekává, oklešťuje _ 3I chlebo-
věřeckaciÍ (srov. pozn. k v. 18-19) - 33 sprosÍnýc.řr prostých -38 rozšibali l učinil pro-
hnanými' rozešLval - 40 suadil znesváři l - 40n.: píseň tedy vznikla po r. 1465, kdy se
ustavila panská Jednota zalenohorslrá, nejspíše až po 23. prosinci 1466, kdy byl král
Jiři dán do klatby-46-47 co nedokáŽe sám, k tornu uŽívá pomoci svých mocných svět.
ských přívrŽenců - 48-49: nejednomu vybere měšec i tobolku - 52 kněžskú uěrú
čestným slovem kněze _ 57n.: osobně zaujatý autor míní Markétu z domu ,,fJ slona..
na Staroměstskérn náměstí (na výclt. straně' č. 609 a 610), vtlorrr po Janu Kroupovi
(ten byl živ ještě 1429)' která se však připomíná iiŽ t, 7432 jako choť Jaroslava Zajice
z Hazmburka (srov. J. Teige, Zák|ady starého místopisu pražského I,1, s. 389). V tom
domě bývali ubytováni vzácní hosté, např. r. 1448 kardinál Karvajal. Pomluva
o Rokycanovi a Kroupové měla v bratrské tradici živý ohlas' namířený však spíše na
Rokycanovu vládychtivou ctižádostivost' nedbající prý utrakvistických zájmů (srov.
RozmlouvánÍ mládence rytíře se starým Čeclrem v Hlasech ze Siona, 1867, 101: ,,pro
kus kožicha zapÍe| božího kalicha..) -58 s nebožičkú s neboŽkou - 62: utekl a zanechal
u ní koŽich -72 rathauzy radnicemi - 74: duchovní právo byl soudnÍ dvůr při Staro-
městské radnici, jenŽ měl pravomoc utrakvistické konsistoře stíhat v duchu PraŽ.
ských artikulů zjevné hříchy -77 pronesuii ptozrazuji - 79: klamajíce, podvádějíce
lidi - 81 proholený mající kněžskou tonzuru - 84: jak rušit staré pořádky - 85: zaka-
zuje slavit posvícenÍ - 87: míněn tzv. ,,polibelr míru.. (mezi kněžími, popř. mezi
věřícími)' traďiční součásL katolického Slavnostního mešního obřadu_89 spÍlťkaly..
snad ,,s chlupáči.. (lat. pilosi); nepochybně slovní hřÍčka, jejiŽ potupnost byla asi
v rozložení slova: pili-katy - 92 bezděkg proti jejiclr vůli _ 97: osadníky odírajíce _
102 hodin kněŽské hodinky, modlitby _ 705 Manicheiští: narážka na starokřesťanskou
náboženskou sektu' jejíŽ jednoduché obřady se zdály být blízké obřadům utrakvistů;
|alaři (z|at.) podvodníci _ 'j'06 ušeckoť vesměs - 107 jsú pleše uylhali: dosáhli svěccní pod
falešným slibem, Že upustí od kalicha - 708 abg |alouali (zlat.) aby podváděli - 111:
říkají, Že jdou do Říma - t1'2 pomezi hranice - 7L4 na nouú mši na mši nově vysvěce-
ného kněze _ 120n. smysl: jako by pod způsobou chleba bylo jen tělo Kristovo a pod
způsobou vína jen jeho krev _725 u pionici ve sklepě - 126: kteří uŽívají svých tonzur
(odznaku kněžského stavu) k obohacení - 727 se ÍržilÍ dohadovati se, smlouvati _
129 iakl ndiemníci jako naiatí pastýři (ti. duší) _ 133: slouŽiti mše za rlušc zemřelých _
73| přeiších dřívějších' někdejších - 135: od nábožných žen Žádají za církevní úkonr.
větší odměny, neŽ je obvyklé - 136 ofěru obětrrÍ <lary (při mši apod.) _ 147 duě libře
(duál) dvó l ibry; míněno ironicky: koř.ení bylo vždy drahé, třebas pepř a zázvor by|:i
z něho nejlaciněiší - 143: musí.l i k nim vážit cestu _ 746:. za to (tj. za pohřeb) chtějí
odměnu - t5L latíně |atinsky - 152. 153 neoddadÍe,.' ' dadie neoddajÍ. . . dají _ 154 : kdyŽ
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nepatřÍ k utrakvistické straně _ 157 zobgklť sú navykli si _ 158 krkalť krákati, nadá-
vati - 759 krd'tko krátké' nedostačující _ 166 zechtiet požádají _ 768 Tobidš.. Íarář
u sv. Jindřicha na Novém Městě - 169 Di jdi (Jan 8'11) - 770 poběhlé odpadlé _ 772:
řídí se doslovným zněním (bible) _775 po sobě za sebou - 787 zamgslé usnryslí si _ 191
nedadie nedovolí - 194: počkejte, až budete moci pít z plného (dŽbánu) - 207 zřiediti
uvésti do pořádku' usměrniti - 206: To je konec (skládánÍ) o arcikacířských
vikleÍských husitech

( PÍSEŇ  o  SRLÍNov I )

Táboř.i zif.ali
Srlína sú jali
den božieho zkřiešenie,
př.ipravivše se v oděnie
jako na Ježíše.

Připadli o pól noci,
kdyŽ jest on neměl moci'
neb jest jim'mnoho věřil
a do sebe nic nečil,
proč by měl utéci.

Dočkal jich na posteli,
neb zbořili kostely,
kdež bohu chválu vzdávati
a jeho vyznávati
obyčej jest křesťanský.

Z domu jej na Tábor vedli,
na cestě jím trhali,
mazance, jablka jedli,
požehnánie nedočkali
jako lakotníci.

1 zú|ttlt zlí' nešlechetnÍ, všeho schopnÍ _ 2 Srltna: Jan ze Srlína, rožmberský
pÍsař - 3: 16. dubna 1447 _ 4: ozbrojivše'se * 6 připadli zaútočili, přepadli - 9: a ne-
tušil, že by se mu mohlo rrěco stát _ 7! d.očkaliiclr <ločkal se jich, byl jimi zastižen

PÍsEŇ  o  KRÁL : I  V LAD I s LAVU  vARNENČÍKov I

od božieho narození po tisíc let,
po čtyři stech po čtyřidceti i po čtyřech
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rli si - 158 krkati krákati, nadá-
eť požádaj| _ 168 Tobitiš.. farář
| t)_170 poběhté odpadlé _ 772. .
u - 187 zamgslé usmyslí si _ 191
z plného (džbánu) _ 2O7 zřiediti
lc (sktádání) o arcikacířskýcb

uherský král, král Vladislav
na pohany vojsko sebral.

I přibral Se na pohany až do moře,
tu, kdež pohané ležiechu velmi silně,
i počal se jest modliti
pánu buohu velmi pilně:

,,Hospodine všemohúcí, pomiluj ny,
rač nám dáti svítěziti nad pohany,
ať nedějí chlubiecí se:
,Přemohli jsme nad křestany..

Ku pomoci poprosíme buožie matky,
at nám ráčí uprositi na děťátku'
bychom mohli poraziti
ty pohany na počátku.

I my také poprosíme všechných svatých,
ať nám ráčí uprositi na něm také,
bychom mohli poraziti
ty pohany vŽdy prokleté...

I pokřikl jest na své vojsko velmi tiše:

,,Ctní rytieři i panoše v této řÍši,
pomni každý na svoji čest,
a bíme se pro Ježíšet..

Všicirni párri přivolili k jeho slovu,
ctní rytieřé i panoše všechni spolu,
jak najmenší, tak najvětší,
ccrž jich trylo ve všem sboru.

Vytočil se král Vladislav s svojí mocÍ,
mnoho tisíc set pohanuov tu porazil.
Milý buože, pozdrav jeho,
popřej jemu ctnéj manŽelky,

ať by ona vŽdy rodila krásné syny'
jehoŽ by nám tu českú zemi bránili,
spravedlivost, křesťanský řád
po všem světě rozplodili.

:i,
iI

10

1 5

30
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dti,

J1n ze Srlína, roŽmberský
zaútočili, přepadli - 9: a ne-
se jich, byl jimi zastjžen

tNENČÍxov t

čtyřech
35
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V ten úterý po svatém Martině bylo,
jehoŽ se jest veliké pobitie stalo
mezi ciesařem pohanským
a mezi králem uherským.

Všeckni páni věrně stáli vedlé krále,
neb se bili přes celý den tak velmi,
počínajíce od j i tra,
aŽ je zašla veliká tma.

Vše pobitie obdrža] jest král Vladislav,
anebo jest do samé noci na placu stál,
až se poslední pohané
rozpudili, kto věděl kam.

A v tom boji uražen král na svoji tvář,
která rána jemu chvála buď před králrni,
neb jest statečně bojoval
iako ctný rek mezi pány.

A v tom boji zahynul jest Beltheryš pán,
který jest držal korúhev, dědičný pán.
Milý buože, rač posaditi
duši jeho v nebesích sárn.

Tut jsú l-aké zahynuli biskupi dva,
neb jsú statečně honili jako lvi dva;
jeden byl biskup uherský
a druhý byl varadínský.

Mnoho jiné ctné družiny tu jiclr sešlo,
neb jsú bojovali pro to drahé heslo,
pro Ježíše, jemu chvála
buď na věky jemu dána.

Mnoho jiné ctné družiny tu jich sešlo,
nlilý buoŽe, odpust jim jich viny,
rač jim dáti kralovati
všecky časy s tebú.

Amen.

5 přÍbra
miluj nY - 11
manil se, vYr
36 bg tozPloa
Martinem (1(
4l uedlé krdl
zvitězil _ 46
Betllrergš: Št
vyšší šlechty
uherský: Šim
60 oaradínsk
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5 přibralse přitáhl; až do moře aŽ k moři - 9: naráŽka na píseň Hospodine, po-
miluj ny - 77 at nedějí aÍ neřÍkají - 72 pfumohli jsme zvítězil i jrme - 29 ugÍočťl se vy.
manil se, vyváz| _ 3! pozdrao jeho dej mu zdraví _ 34 iehož (absol. m. jenžto) kteří, co -
36 bg rozplodili rozmnožili by _ 37: datum je chybné' bitva byla v úterý před sv.
Martinem (10. l istopadu1444)_38 iehožkteréhoŽ (dne)_39: turecký sul1án Murad II. -
47 uedlé krdle po boku králově _44 zašIa zastihla, přepadla _45 pcbil ie abdržal iest
zvítězi| _ 46 na placu la bojišti - 48 se rozpudili rozprchli se _ 49 uražen rančn _ 53
Belthergš: Štepan Bátory, uherský ve]mož _ 54 iest držal korúheu.. byl příslušníkrm
vyšší šlechty (tzv. korouhevní) - 55 posaditi umístiti _ 58 isú ňonťIf ú1očilÍ - 59 D/slcup
uherský: Šimon Rozgoň, biskup jagerský (chybný překlad lat. epÍscopus Agriensis) -
6o oaradÍnský: Jan de Daminis, biskup v uherském městě Varadínu

( PÍSEŇ  o  L EGÁTU  KARVA JALoV I )

od narozenie božieho
léta tisícieho
počítajíc čtyřstého
čtyřicátého osmého

5 stalo se jest vnově

v Čechách obecné svo]ánie,
ač koli ta věc tajna viec nenie'
od pánuov korúhevných,
urozených' statečných

10 královstvie Českého,

v Praze, v tom městě slavném,
na rathúze, domu radném.
Tu sú se spolu schodili,
ať by sobě radili

15 v pravdě, upřímosti,

s nimi rytieři stateční
a Zemané slovutní,
múdří a opatrní měšťané,
poctiví páni konšelé

20 práva přísežného,

kterak by zemi zřídili
a krále zpuosobili
a arcibiskupa konali,
kteréhoŽ sú volili,

25 svú ctí potvrdili.
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A proto biechu poslali
a náklad učinili
do Říma k otci svatému,
aby tiem bohu milému
ráčil poslúžiti,

arcibiskupa světiti,
pravdu boži rozmnoŽiti,
tiem zemi upokojiti
a řády zpuosobiti,
vše dobré zjednati.

Učinil papež odeslánie
a dávaje na vědomie,
že chce do Čech poslati,
milostivě opatřiti,
vše dobré zpuosobiti.

A my tiem byli veseli,
pána boha chválili;
páni sněmy odložili,
aby se připravili
poselstvie přijíti.

Á zvláště páni Pražané
učinili přikázanie
řemeslu všelikému.
by ke cti otci svatému
i jeho velebnosti

učinili obnovenie
korúhví' malovánie
i sviecí okrášlenie,
v chodu poctivé kráčenie,
jakŽ kto najlép muože;

také kněŽím i mistruonr
i všelikým farářuom,
Žákovstvu obecniemu,
aby každý ke cti jemu
převesele zpieval.

50
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A to se jest tak stalo,
ješto se jest nedálo
dobře od dávnieho věku,
by smrtedlnému člověku
taká se čest stala

jako tomu legátovi.
Proti němu s korúhvemi
vyšli' páni vyjeli'
pod nebesa jej přijeli
s velikú slavností'

Te Deum laudamus zpievajÍce,
pánu bohu děkujíce,
Že člověka takého

ráčil k nám poslati,

a majÍc vždy za to,
že on jede, aby pravdu
boži rozmnoŽi|
a vše dobré zpuosobil
učině jednotu.

A pak se potom zjevilo
to, coŽ mu na srdci bylo;
maje pravdu velebiti,
neslyděl se jí haněti
i bludem nazývati.

A podlé své neupřiemosti
ihned nebyl bez pomsty;
z boŽieho dopuštěnie
stalo se jest povětřie,
dobře hrozná búře,

dřieve neŽ do Prahy vjeli,
aŽ se korúhve ztrhaly,
nebesa se zrušila,
a to boží pomsta byla
té veliké pýchy.
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Ještě k jeho poctivosti
i jeho cluostojnosti
purgmisl,ři města Pražského
mezkyni vedli jrrho
s velikú poctivostí.

.l kclyž do Prahv jeli,
lii.íŽ krásnÝ přeri ním rresli,
\I ZvonY krásně zvonili.
l irl(l sú se cliviii
všrrrlr' trlt t.še strllnr'.

Polorn na rynk l'yjeli
a pi'ed Týn přijeli;
trr jej s mezkyně ssacliIi
a do kostcla uvcdli
I r r  1 r řec l rahú sva lc l s t .

.\iu farář toho kosLclet,
mistr Papúšelr ze jména,
chtě mi losl  obrlržet ' i ,
nerneškal kobercuol' rozestřieti,
ktlclyž on mčI jíti.

'\ legát pro svú r'elebnost
i své svatosti př'ít.omrrost
štědře odpustky rozdával,
milostivě všechny žclrnal.
Ach, že isme to zmešlral i !

VšaI< pr.cl vděčné poslťrženie
učin i l  jes l  odp lacen ic
Papúškcrvi Íaráři'
Lornu tak rreťrŽi,tečnému lháři,
pravd1. změtečniku,

dar ' jenru  rozh řcšen ic
řka: ,,Již nechaj lozdávanie
pod obojí zpuosobú,
a jiné veda za sebú
s svými tovař iši! . ._

1  r i ;

t  i { , )
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jai<oŽ jest to prvé činil'
než jest s ním legát mluvil.
Již pak, vzav rozhřešenie,
vší zemi na potupenie
nebojí se svoditi

od božie krve.
Ach, toť jest jisté znamenie,
žeť jest to proto učinil,
aby skrze to spieše byl
bohatým proboštem

v LitoměřicÍch v městě.
A nedajžť pán buoh štěstí
tobě v tom dlúho trváti.
ale nad tebú pomstiti,
změtenče pravdy!

Páni legáta pojeclru,
do hospody jej dovedc'chu,
tu do domu U slona,
tu mu hospoda dána
se vší poctivostí.

opět páni z své milosti
činili mu poctivosti,
a najviec ta sběř pražská
i jiná všeliká mnišská,
a takto mu řkúce:

,,s, vítaj, přeŽádúcí!
Tys veselé našich srdci.
Chcemť věrně děkovati,
žes nás ráčil navštieviti.
Rač k nám na Hrad jet i ! . .

Tu pak legátova milost
potom jede na Hrad přes most.
Proti jeho velebnosti
vyšli s velikú slavnostÍ
pravdy potupníci.
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Svatojiřská abatyše
pojide za nim velmi tiše
chtiec legáta přivítati,
poctivost mu učiniti
se vším svým komonstvem.

A když dojede mosta,
stať se nad ním hrozná pomsta:
opět se povětřie vzttže,
obě korúhvi utrŽe,
do přiekopu svrŽe.

Pak po tom přivítaní
sta se tajné svolání
proti kalichu božiemu,
aby lidu obecniemu
viec nebyl rozdáván.

A na tom spolu zuostali,
aby mši svatú slúŽili
u svatého Jakuba,
řkúc: ,,Tuť bude mnohá turba
spolu lidu českého,

a tu vaše velebnost
toho lidu přítomnost
učiníte potvrzenie
těla božieho přijímanie
pod jednú zpuosobú.

A myť též budem praviti
i na zpovědech raditi,
ať by obyčeje tolro,
nechajíc písma všelikého,
v tom náshledovali...

ProtoŽ vězte zace|o,
že přesvaté boŽi tělo
legát sedě přijímal,
ale před šlojiřem klekal,
s poctivostí líbal.200
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Viz smysla nemúdrého
a oslepenie převelikého:
před pánem bohem seděti,
a před němú věcí klekati
a takú čest činiti,

ještoť sluší pánu bohul
Toť já v pravdě řéci mohu,
žeť obyčej pohanský,
jistě neniet křesťanský,
a bohu ohavný.

Pomněmež, milí křesťané,
varujme se modloslúženie;
velikáť jest ohavnost
i proti pánu bohu zlost.
A on to rač zrušiti,

nebť zákon božÍ toho brání.
také svatý Pavel pravÍ,
aby každé koleno klekalo
a na zemi padalo
ve jméno JeŽíše.

ProtoJis z Říma vyjel,
aby s tím k nám do Čech přijel?
Neb ktožť jsú na to radili,
nedobřeť jsú učinili '
před bohem shledáte!

A pro takú ohavnost
nedopustít božie milost
pravdu svú potupiti,
tvého úmysla konati.
Protos z Čech musil jeti.

A ještět nezapomanu
a jižť tebe tu ostanu,
žes se směl pokusiti
a chtě listy jim vynésti
ku potupě pravdy.

275
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220
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Tiem-lis se chtěl pomstiti?
Všaks měl rozuoměti,
žeť by páni Čechové
skrze to měli příslovie,

24í) a strach v zemi búře!

I tiěkujíť jiní lidé z toho lnrroho
Že jsú nedopusiili toho,
poslavše do Benešova;
byl by ujel jako sova

245 a nepomně na to,

kterak jsme tě velebili,
slavně do Čech přijeli.
Avšak se jest dobře stalo,
Žet se jest tobě událo

2.Do s takovú ctí odjeti.

255

A tam tě buoh rač žehnati
a k nám nevracovati
viece do České země;
ale bychme to kněžské plémě
za tebú vyhnali _

jakoŽť jednoty nebude,
rlokaŽdť ocas tvuoj zde bude _
pane bože, rač přizřieti
a svú pravdu rozmnoŽiti
L r v i e ř e av l á s c e .

Amen.
2t i0

chvalozpěv - 78
pomstg bez trestt
nad legátem) se r
106 na rgnlc.' na i
Papušek: mistr J
farář v Týně (vi:
72| pro uděčné pt
Íarář Papoušek 1
líkům - 135 suoo
rychleii -L4O:. z
zachovala, bYla
r. 1455, probošt
té -145 změtenčt
poia l i ,  vza l i . . .
pozn.  k v.57n.t
potupntcí:. mill
stále jedním z
později nabyl o1
právě l(arvajal
171: když doje
strlrlo se - I74 r
obnoveném fra
zacelo zajisté, p
s pocÍiuosÍí s ú<
Řím. 14'11 - 2j
váži|-234l na
- 239 příslouie
chách - 243:. )
244 bul Óg byl ]
při iei i přijali js
vě mezkyni uř
zároveň snad s

Recitačn
bezrozměrnéb
i vášnivým vl
se stával hlav
ze staršÍch s]
(z valné část,
novému poje
přidavky a tí
ném a promě
dostává na o
verše je patrn
kronika - jejÍ
sebrání z kro
chanicky (jal

5 vnouě znovu, opět, - 6 obeuú suclánie svolání všech stavů, sněnr; týká se sněmu
zahájeného 25. února 7448 - 8 od pdttuou korúhevných majících svou korouhev, tj.
příslušníků vyšší šlechty _ 9 urozených, statečných: obvyklé titulovánÍ příslušníků pan.
ského stavu; p<ldobnč dále (v. 16-19) jde o náležité zvykové tituly jednotlivých stavů
- 12: na Starorněstské radnici - 13 sú se schodili scházeli se - 14 at by aby _ 78 opatrnt
prozíravÍ -79 poctiuí ctěrrí - 20: příseŽní, jsoucÍ pod přísahou -27 bg zřidil iv pořádek
by uvedli _22 bg krdlc zpuosoóťli dohodli by příchod krále Ladislava Pohrobka do
Čech a jeho uvedení natrůn-23 bg arcibiskupakonali jednali by o arcibiskupa_24..
šlo o Jana Rokycanu _ 26 biechu (imperf.) by|i - 27 ruiklad vydání, výdaje _ 34 řtidg
puř'ádek - 36 papež: Mikuláš Y,; odesldnie odpověď (po poslu) - 43-45: sněmbyl
rlrlloŽen na konec dubna a začátek května, aby se ho mohl zúčastnit papeŽský legát
kardinál Karvajal - 45 přijíti přijmout - 54: slavnostní chod průvodu _ 63 doÓřc jistě,
oitravdu - 7I Te deum laudamus Tebe boha chválíme, latinský slavnostnÍ děkovný'
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chvalozpěv - 78 abg rozmnožil aby rozhojnil * 86: a pro svou neupřímnost _ 87 bez
pomstg bez trestu - 89 pooětřie vichřice - 90 dobře velmi, hodně - 93: nebesa (nesená
nadlegátem)serozbila-96k jehopoctiuosti na jehopočest-99 mezkgni samicimezka-
1o6 na rgnk: na Staroměstské náměstí - 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 iména jrnénem - 113: protože chtěl získat přízeň *
727 pro uděčné poslúženie že se zavďěčil sluŽbou - 125: pobloudilče od pravdy _ 126n. :
farář Papoušek přijav rozhřešení zato, že podával podobojÍ' přidal se přÍmo ke kato-
líkům _ t35 saoditi sváděti, oclváděti _ 136: od přijímání podobojí - 139 spťeše dříve,
rychleji _ 140:. zmÍnka o litoměřickém proboštstvÍ ukazuje' Že píseň v té formě, jak se
zachovala, byla sloŽena aŽ o něco později po líčených událostech; Papoušek zemřel
t. 1455, proboštstvÍ mu král Ladislav udělil nedlouho předtím - 744:, ale potrestati
tě - 145 změtenče prauďg pobloudilče od pravdy - t46 - 747 po i 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 hospoda pohostinstvÍ _157 ueselé radost-165 praudg
potupntci: míní se svatovítská kapitula _ 166: AlŽběta(Elška); svatojiřskýklášter byl
stále jedním z nejpřednějších ženských klášterů; přijímalo se v něm podobojí' ale
později nabyl opět katolickéIro rázu; 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 utrže utrhlo _ 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 poctioostí s úctou _ 20I smgsla rozumu - 2I4 zlost zlý skutek, hřích - 217: podle
ŘÍm. 14,11 _ 222 abg abys _ 232 ostanu zanechám' opustím - 233 žes směl že ses od-
vážil _ 234:. narážka na legátův pokrrs vyvézt z Čech originál basilejských kompaktát
- 239 příslooÍe špatnou pověst, ostudu _ 24O: a Že by vzniklo nebezilečí bouře v Če-
chách - 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 iakožť ja|<o že - 257l natáŽka na ocas' který prý Karvajalo-
vě mezkyni uřízl na potupu, asi ještě před odjezden, kněz Jan, zvaný proto ocásek;
zál'oveň snad slovirí hříčka: ,,ocasetrn.. mohli být míněni Karvajalovi čeští nohsledové

MLUVN Í SKLADBY 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 recitačního básnictví 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 nestej-
ném a proměnlivém počtu slabik. To zároveň signalizovalo, Že se mluvní básnictvÍ
dostává na okraj [térárniho wývoje a Že se naopak rozšiřuje oblast prózy. Ústup
verše je 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. .

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
'častnit papežský legát
růvodu - 63 doóře jistě,
rý slavnostní děkovný
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