
proč mi tdy nebyti žívu?
Buď ten brže smrtci uživ,
ktoŽ jest iie s právem zasluŽiv. . .,,

2lehše (přech. min.)ulehnuvše_3 pomlúvali promlouvali;rozpačnýbeznadějný,zoufalý-
4mračýnoční-5andeatam; věs tzpráva_6zdmutnýsmutný; t rozprašěvroz t ržce,ve
zmatku - 8 zatše vždy' stále - 9 r.lšu zoc po celou noci setky setkánÍ - L0 by sl:ój čas uhlédal
aby si zvolil vhodný čas

IL děju děnÍ, událostem; mtitě matka - 13 útratný drahý drahocenný - 14 núdatrý
neudatný _ 16 pobdě cítě _ 17 a tej rozpači v té pochybnosti, v tom váhání _ L8 sě otriači
oddálí se - 20 bez ěísla bez počtu, velmi mnoho _ 2L by byl ziščě že by získal - 22 bude
ottiščě oďsttčL _ 23 jakž takže - 26 doložista (duál) oďožili

28 zlznide lryšlo - 30 túžě (přech. přít.) Žaluje _ 35 žes ho neposlouchal - 37, 58
azchoaaný rrychovaný - 43: sern i tam se vrhají _ 44 lécú líčí, nástrany činí - 48 sujný neuži-
tečný, pomlouvačný; z.lsýllti powšti se do čeho _ 5L stau stanoviště, příbpek _ 53 zběstuo
vyhnanství - 54 točě sobú toče se, zmítaje se - 55: jako třtina kam i vítr nakloní _ 57 hpáni
páni _ 60 pokusim zkusíme _ 64 čujem cítíme - 66 na ny na nás, proti nám

69 dieka děkování - 7| potaknu přisvědčil _ 76 pozbývá zbavuje se - 79 uložen ly.
myšlen, připraven _ 82 ot postati zllastnie od vlastních lidí _ 84 a sayčnéj onadě obvyk|ým
způsobem _ 85 připřělo sá zastavilo se _ 86 poazdalujě zdtžujic _ 87 zdmutken smutkem-
89 své hospody svého pána _ 9L a saém pobězě ve svém běhu _ 92 azpieti sá zastavil se -

96 zbýti zbaviti se-97 pojitipřijlti
100 sniti zajiti' zapadnouti _ 102 stýščě sobě naříkaje si - 104 ande a tami pobiehd

míjí, opouští- 105: kde se raďl sám se sebou_ |o9 nestatečný špatný, neužitečný- l10
přieaada překážka _ |I7 lap čso něco _ I19 dopustil sáprovinil se, prohřešil se- I2L pohuba
záiauba, neštěstí _ I22 otjatý zbavený _ 124 z:zplodil povznesl _ 130: aby ho na mně zkusil
- 132 byl jsem mina opomenul jsem

|4o núžilneuž||_ L45 zbyaši pozbyvši- I47 nepomniece na to aniž jsem na to pamatoval
_ 150 o smutném licu smlJterl _ I55 což sě neopraa,u z čeho se neospravedlním _ l58 tehda
tedy - 160 postaten pomocný - L6L nedli neprodlévej _ L64 schrdna ochrana _ |65 křit'lý
ztádný, falešný- 167 brže rychleji, spiše; smrtci dat. (smrtcě zďtob'k smrt)

P o z n á m k y  e d i č n í

Stč. Alexandreida je dochována neúplně v jednom zlomku rozsáhlém a v sedmi malých:
1. zlomek Svatovítský (V) o 2460 verších, Kap. Praž' N 10' fol. l57b-169b z počátku 15.
století - 2. Jinďichohradecký (ř/) o 492 verších, Mus. 1 Ac 53, 3 listy ze 3. desítiletí 14.
století _ 3. Vídeňský (Víd) o 109 verších nesouvislých, Nár. knihovna ve Vídni Series nova
3431, horní část dvoulistí z poloviny 14. století _ 4. Budějovický (B) o 342 verších, Měst.
mus. v BudějovicÍch P 44' 2listy z 1. čtvrtiny 14. století - 5. Budějovickomusejní (BM)
o 346 verších, Mus. I Ac 54' dva listy z té}rož pergam. kodexu jako B - 6. Museiní (M)
o 124 verších nesouvislých, Mus. 1 Ac 58' tři pergamenové prouŽky ze dvou listů z polo-
viny 14. století - 7. Šafaříkův (Š) o so verších nesouvislých (zčásti nečitelných), Mus.
1 Ac 58' tři prouŽky dvoulistí z poloviny 14' století. _ 8. byly nalezeny nové zlomky ostři-
homské, které vydal P. Király' ostřihomský zlomek stč. Alexandreidy, Studia slavica II,
Budapešé 7956' 157 -l84.

Rkpy ř/ a Vid obsahují místa paralelrú k trz, ostatní zlomky úryvky z dalších čásd
Alexandreidy ve Z nezachovaných (V totuLž obsahuje začátek skladby). Rkp ř1 má text ob-
šírnější nežV a představuje jinou redakci' která byla donedávna podle qikladťr Havlíkoqých
pokládána za starší. Znovu to přesvědčivě dokázal V. Janouch (srov. ČMF 27, I94L, 404rĎ.
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Všechny rkpy (mimo Víd)vydány paleograficky (spolehlivě, ale s nevyhovuiícím přepi-

sem) od Hattďy aPatery (Hat-Pat) r, 188 1. Později na|ezený z|omekVid vydálr F. Menčíkem

vČČtu oa,tsg 9,37I-373.Text t€konstÍuovaný (ne vždy správně) s komentařem F. x. Prusíka

vyšel r. 1896. Nové vydání v pův. pravopise, ale kriticky, s aparátem, glosářem a popisem

rkpů pořídil R. Trautmann, Die alttschechische Alexandreis, Heidelberg L9L6 (Traut).

Náposledy rrydaltranskribovaný text V. Yážný, Alexandreis (Památky 4) Praha 1947 (Vdž).

Literaturu o Alexandreidě, pokud není u Trautmanna a u Jakubce, Dějiny I, 97n,

má A. Pražák ve spise Stč. báseň o Alexandru Velikém, Pr abLa 1945 a V. VáŽný ve svém vydá.

nt (L76-L77); srov. též Fr. Sveikovský, Alexandreida, Čes. literatura 4, L956,119-135. Po-

měrem k německé Alexandreidě se zab1ival znovu L. ZatočL| (K stč. Alexandreidě, sborník

Pocta Fr. Trávníčkovi a Fr. Wollmanovi, Brno L948,446-459), V. Janouch(O poměruAlexan.

dreidy staročeské k Ulrichovi von Eschenbach, VKČSN 1950) a H. H. Bielfeldt v stuďi Die

Quellen der alttschechischen Alexandreis, Berlin 1951 (krit. ref. Jos. Hrabák, Čes. literatura 1,

tósz, zz.qs a U. Johanssen, ZS1Ph 22, |953, L69-L74), Nové textově kritické příspěvky

otiskl Fr. Ryšánek v LF 76 (I), 1953, L2L-L30.

Naše ukázky jsou vzaty zrkpiV,H a B. Následující kritické poznámky obsahu!í pouze

opraw a úpravy t<ritického vydání Vážného. opravy a úpravy textu rkpů, literé přijal

Trautmann do textu aYážný zaÍadt| do sqich poznámek, neuváďme.

Pro pďeografické vydárú Hat-Pat, kritické Traut aVdž nenltřeba dbáti zde růzností
pravopisu rkpů; jen obecně připomínáme, že pozdn1 rkp Z nepíše zcela důsledně d a

má,u jjž většinou přehlasované v i. oboií jsme obnovili, abychom neporušovali jednotu to-

hoto období. Rkp B (a rovněž BM) má v základě pravopis shodný s psaním legend (viz str.

l84-21l),píše yl,yrzaslabičnér,/(vnašíukázce:pylny29,zyrdczie97),asimilovanégdeatd.
(v uašem přepise zde nezachováváme), spolku hi: rkp ř1 se rovněŽ v něčem tomuto pťavo.

pisu blížÍ (na př. v naší ukázce: hyrzal |5' potwirzal |6, pilnye 52 a j,). Oba tyto rkpy píší

přesoě 4 mají nepřehlasované,uazčástt píšíc (ca) zať (H: dwadczieczi czizuczow 52'9o;

B: radofc, 30,39 a j.), coŽ zde ponecháváme jako diďektismus.

( Úvod)

V. 1-68 :  z l .V v.I-68
36.37 chlbí oerš rýmujíci se s oeršetn 36. Lze doplnit: kdaŽ kto co učirú v nově (podle

Guahher a, zs. Kroh 6t L892t 337)

(Rady Ar is tote lovy)

V. 1-99 : zl. V v. 202-300.
3 kněŽskéj] knyeíky V _ 22 chce Trautf ktye Iz, kce Vdž - 83 slibnéj] ||ybny V

(Symbol ické dary Dar iovy a A lexandrovy)

V. 1-169 -- zl.V v.935-LL03
22 jmieše] gmyegefye V, oprazlu žtiddnetrum a sroa. zs. |5_ 61 jsem Ryš]fyeV

(Boj  s  vojsky Dar iovými u Issu)

v. 1-131 : z|, H v. L9-!49 (parďelď k z|. V v. 1188.1280). Z para(e|n(ch 50 veršů
rkpu 7 uvádíme zde předem textové variantn kterých není třeba dále ke kritice textu, podle

/1, abychom ukázďi čtenáři, jak podstatný je rozď1 meá oběma redakcemi.

3 Babytonský ř/] kfál Darius V_ 6 jenžto na ieho čest ř1] jenžna ieho vši čestV _

7 irůed J{ s vojmi Z - 8 upřiemá ř/] upřiemnáV _ 9 proti nepřátelóm ř/] proti Alexan.
dfuI/- 10: Byt sě událo tu býtí V-LI co iest řr] cobyV _L2:když sě hnuchu ottud voziIl
- 13 A co jest řI] A to by V _ L4.z,lučlý H]htoznýV _ 15 Neieden ř1] A nejedenI/_ 18: ne-

i!É
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jedny zubrové trúby V - L9 zprostřěly ří] prostřěly V - 20 Tak ř/] jakžV - 21 sbořily řI]
bořily Z_ 25 by H] bě V _ 27 v samém čele ří] právě v čele Iz- 28 v ňemž Hl jenŽ V _

30 byli všicci ř/] biechu všickni v _ 32 |eža|a H] |ežieše V _ 33 -34 chybějt oe V _ 36 kdež
iich viera i všě hróza V _ 38 iichž Hl jic}:.V _ 43: řkúc: Sú na věky živi V _ 44 avšakž ..
řěči //] avšak .. vieřě Z-45 i moře.čí] moře'vše 7- 48-50 jen: Zatimvozembliz jeďe-
c}lrttV

B0 -131 misto nich je ae V podstatně jiých 24 oeršů:

Málo dále pak přěd těmi
královskými junošěmi
deset tis'úciev v zástupě,
jěž ďechu vši v jednom slúpě.
To vše výborní rytieři
těch komonstvo pod kropieři,
mtiště iich postřiebřena
a kopie všě pozlacena.
Ješčež kromě toho všebo
imějieše l'uda pěšieho
dvakrát tis'úciev třidcěti.
Ti biechu na to poiěti,
aby pro těch l'uď hrózu
neprotřěl sě nikte k vozu.
Bě obyčěi časa toho,
jakože doma nikoho
své čeledi neostavili,
ženn děti, všě pojěli.
A bieše král vzal v tu dobu
matku, Ženu' děti s sobú
a coť mzhóv patset možiechu'
to s ním poklada nesiechu.
Zatiem lehčější l'ud příde'
jenž množswem z čísla vynide.

10 'dálo Váž| da|o ř/, vdalo V _ L4 zwčrýj wzuchzni řI' vzučný Vdž _ 30' 53' 56
všicci] wfficzi .tI' všici Váž .l27 patset] patczet H,patcetVóž

Y . 132-460 : V v. 728L-L563; L725-l770 (k v . L32.L46 paraleloú H v. L50-L64). Vari-
anty z H pto základní text nepoťřebné zde neuvádíme.

l42 jedné] gedny V, gedne ří' jedný Vóž - 187 an jde Ryš] andeV,Vdž - L97 m|uvé
stoj1 Jir, Prus, Ttaut a j.] |togye mluwy Z, stoie m|avt Vtiž _2L7 tak Ryš] tam V'Váž .
235 s sttážě ná}a|ý Ertll |aazye nahly V,s stÍáŽě náh|y (ada.) Prus, sttážě (akus.) láh|y
Výb' Jir' strážě náhlý (apoice k jezdec) Kořínek LF 12' 276,Vdž _ 254 vši) wiychny Z -
257 sě potkacltuV, Hat, Patf potahú Prus, Traut,Vóž (pro rým) - 270 s dolí Geb, Hat,
Vóž| zďo|y V' z do17 Prus (: ze slují) -282 co Žív zďějě (přech. přít.)] zďyegyeV' 3, sg.
Prus, Traut, Vóž (chybně) _ 294 zde aynechdtt. zserš _ 306 s pravé strany řlat, Par] lprawe
|ttany V, v pravé strani l)rzs, Váž _ 3|3 v|ade Trautf wladne V'Vdž - 315 každé ráně]
kazdy ranye V'každý úně Vóž

(TaŽení  do  Egyp ta  a  L i bye )

Y . l-92 : z|. V v. 2143-2234 (k v. 20-37 ' 59.76 paralelní Vid v. 56-9L).
35 vzpéty| |pa|y V' wzpa|y Víd, spá|y Vtiž
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(A lcxander v BabYlon

V. l-111 : zl ' B v' L'

56.57 clubí oerš rým

(Dvě úvahy)

v . ý n : z | . V v . t 9
12 datul data 7' dant

(Ztada)

V. 1-168 : zl ' BM'
9 setkY PeI LF 19' 1

SIw.l' 209b



,n,T*.H] i*ž V _ 21 sbořily řl]l-leleV _ 28 v ňemž H] jenž V _Y- 33-34 chybějí ae v _ia, yar:z

(A lcxander v Babyloně)

V. 1-1ll : zl. B v. 178-288
56-57 ch,bt oerš rýmujicí se s a.571, Pelikdn, Ertl doplňují: a což pohan na všem světě

(Dvě úvahy)
y.l-27 : zl.V v.1937-I95!v.28-45 : zl.V a.224L-2258
12 datu] dataV, ďarti Traut,Váž

(Zrada)

V. l-168 : zl. BM v. 178-346
9 set&y Pel LF 19, 1892, 99; Vdž] zzetky BM; sedky (: odpoěinutí) Výb 1, 1258, Geb

Slw. 1. 209b

Súna věky živi V _ 44 avša|<ž . .
jm: Za tim vozem bliz jeďe-

ni.H, vzučný Vdž _ 30, 53, 56az
.6 paralelnÍ H v. L5O-I64). Vari-

e,Ryš] ande V,Vdž _ t97 mluvě,di 
.2I7 tak Ryš] tamV,Vdž -

l:|-.) Prus' sttážě (akus') láh|y
,'Vd: 

. 254 vši) w|ychÁy V _'', '!r.) - 270 s doli Geb, Hat,
!?rec,h. 

přít.)] zdyegye V,3. sg.
Prav_e strany Hat, patl vprawe
lne V,Vciž _ 3ls kažté raně]

lVíd  v .56-9 l ) .

151




