
rieci,
odine,
Ie

ziech v doupatech - 57 u propastných torziech v hlubokých skrýších * 58 sběř sebrarrka,
čeládka - 6| a ňemž si nezlišil čehoŽ jsi nezbavil _ 62 tdy tehdy _ 63 když se cítí plodem
bohaqf'obtížený _67 neopdčě nevytýkaje _ 68 obřiedil zař1dt|_69 nedědil neučinil účast-
nicí - 70 aňuž jiné totiři jako jiď worové _ 72 mocny srlny, mající hojnost něčeho - 73
sbožně potnocny plně, bohatě pomáhající - 76: víš, že jsem po jiném nedychtila _ 78 bylo
na útrobě by|o na mysli' na srdci

PILÁT  A  J IDÁŠ

Ze zacbovatých zlomků není patrno' zda to byly skladby téhož básníka, který složil
i legendy předchozí. Jejich autor má samostatnější postoj k látce než autor legendy apoš-
tolské, což se projevuje zejméua v častých poznámkách, jimiŽ je vypravování doprová-
zeDo a v nichž se upozorňuje na analogie v událostech současných, apostrofuje se hrdina
a podobně. Vypravování je také mnohem živější a názornější, významné nebo zajímavé
episody jsou vypracovány podrobněji a se zřejmou osobní zálibou, patrnou na př, z popisu
lovu ve skladbě o Pilátovi. Podle narážky na vymření rodu přemyslovského zavražděním
krále Václava III. (r. 1306) iako na událost soudobou lze bezpečně datovat Jidáše' a tím
přibližně i ostatní legendy tvořící nejstarší epickou školu.

PILAT

(Zachooán je jen zaěátek, oypraz:ootÍni o narození Pilátooě.)

O tom času velmi trudném,
točúšto o tom dni súdném,
z ňehož pójdú rozděleně
si hi oni vňuž po pleně:
sbožní v bydlo věčně stvúcie,
hřiešní u peklo horúcie.

Zdávna sě iest k tomu bralo,
jakž sě jest obáč hi stalo.
Mohuč jedno město slóve'
kdež potok hi řěka plóve
meny dosti slovútnými
tam mezi měsry jinými,
z ňúž město jmene dobylo,
jehož hi dnes jest nezbylo
menovánie slovem jejú:
Mohan, slyšu' řěcě dějú'
iěŽ vodú teče hlubokú;
Čiha pak dějú potoku,
jenž pod městem sě s ňú stíeče,
s mlynných jězóv velmi jěčě.

'cělíš,

é dělíš,
ťu

itava,
vyznává,
odí,
:chodí,
brziech
t ťvrziech

zvěři,
hlada,
da,

čuje.

!mu,
't

: obřiedil,
;t
ři,
rt

š, mocny

',2e,

ie
iščala,
zala,

t nepobloudiv _ 4 zamútizs žiaotem
-9 jimž ,.. tiem čim... tlm _ 9 jho
n - 14: v panictví Žije od dětství -
ím_ 26: proč já i můj muž hyneme
ěte.mi|ého druha (expr. zdrob.) -
ač jestliže
c ovocný _ 37 nícě tváří k zemi _
ránce - 45 vzedše vzdychla - 51:
ra podle stavu, povahy _ 56 v br_
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Tú řěkú hi tiem potokem
stalo sě přěd mnohýnr rokem,
že sě vz,lmá Mohuč město,
jakž jest juže všady zvěsto.

25 Hi byl jeden krlíltu kdasi,
slovútný rnuž po své časy ...

{Chybí několik rseršů, ale ďějozlti souaislost není porušena, jen není uxedm jtnéneln král Atus,)

A ten král, jakžto jenž movit,
zamysli chtě jěti lovít;
a juŽ vše přihotováno,
což k tornu potřěbováno
ua čest po králevském právu,
všeliké potřěby, Stlavu.
By na lov v hojnéj čsti jěno,
kdež mnoho zvěřě věděno;
podál v králevská loviščě
jěde každý' zvlasti jíščě
v lesiech lovečským rozdielem:
on s ohaři, a Sen S střieiem,
on objězdem, Sen v zásady
po dúbravách scie i lrorrady,
kdež kto kak chtěl, vó1'u majě
v zásadách hustého hájě;
iakož jedno sarni chtěli,
tak v loviščích vól'u jm.ěli.
Hi jest to tak z obyčějě,
jakž sě snad hi ješče c1ěje,
když sě komu lov pochyčí
a čas sě k tomu požičí:
dotad lovec rád sě trudí,
až jbo sotně noc zapudí.
Tak sě sta královi tomu'
lově zapomně hi domu.
Hi mohlo to býti v řúju ...

{Cřrybí několile xeršů, asi tohoto obsahu: zdrželi senalorsu dlouho donoci a u'chýlili se ke znti-
n;ému, kde byli pohaštěni hojně oínem.)

ot tak přěmrrožené jiezdy.
Král jěda vezřě na hvězdy,
kakŽ byIv tom člověk rozumný

60

7(

35

^4.1

(Chybi několik oer.šů. t

s krásttou d!";kou' |ment

45
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loftem
h rokem,
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zumný

a v budúcích věcech umní
ottad mnohé časy věda.
Hi vzmluvi k svým l'udem jěda
a řka: ,,Kak by mi pomohlo'
by mi sě to státi mohlo'
cožviz'u, z mého pohodlé
bych byl mé králové poďé;
to iístě viz,u hi vědě,
že bych dobyl toho ščědie'
za ňebož,ktož budú žívi,
uzřie v světě hrozné divy'
takže všecka šírost zempná
bude po všem světu tempna'
chtieci sě rydřieti z kořen;
ten div bude pod ním sťvořen.
A stane sě diva viece
ot sluncě hi ot měsiecě,
že sě tak otmíta ovšem'
jakž bude trrra světu po všem;
a ty' jěž přěwrdě stály,
střasú sě hory hi skály...
Lovci tu řěč uslyšěvše
i tak hroznú věc vzvěděvše ...

(Chybí několih aeršů tohoto obsahu: tadili mu, ab1l _ když králquna je Mefu _ obcatlal
s krdsnou ditkou, jménem Pila.)

80 a s ním každé stravy dosti;
jěd hi pív tu do sytosti.
A iuž ďevku viděv sl'úbil,
jakžto by juž dávno tu byl.
Světská moci' co neskutíš,

85 k čemu srdcě nepřinutíš,
že na íúto budeš rnieně'
o to sě si brzo stieně.
Uzřěv dievku král, šel spáti;
což chtěl, musi sě to státi'

90 jakžto jemužto moc dána.
By dievka králem poznána,
což k tomu, mlču o |iném,
jedno to, že počě Synena.
Zatiem devět měsiec minu,

95 obyklú žena hodinú

75

trclqiliii se ke znci-
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poroď to klaté ďetě,
proslulé juž na všem světě.
Tehdy kral jakž tu řěč vzvědě
ot posla' jenž jmu povědě,

lo0 by jmu v srdcu radost velé.
A posel z toho veselé
mezi tiem jlůe potáza|,
kak by jemu vzdieti kázď.
,,Dobré.., vecě, ,,jmě jmu složu;

l05 jakž sě stalo po jho sbožú,
mateři jho dějú Pila .....

(otci Átus, a proto synovi Pilatus.)

2 točúšto totiž _ 4 si hi oni tito i oni; aňuž po pleně jako v zajetí
8 obdč přece _ 13 z ňúž (duál) z nichž _ |4 nezbylo nepozbylo _ L5 sloaem jejú podle

jejich názvů _ 16: Mohan, slýchám, řece říkaií - 24 zllěsto známo _ 25 kdasi kdysi _ 26 po saé
časy za své doby

27 jakžto jenž mozsit jako pán oprávněný ft lovu) _ 28 zamysli poiď úmysl _ 33 by jěno
jelo se - 36 zvlasti jíščě zv|ášé hledaje (k jískati) _ 37 looečským rozdielem podle loveckého roz-
dělení' loveckým způsobem _38 on,.. sel onen... tento (jeden... druhý); srřlel střela, šíp -
39 objězd projíŽděrú, objtŽďka; v zdsady v zálohn léčky - 40 honady onde - 47-48: kdyŽ se
někomu zachce lovu a čas to dovolí _49 trudí sě namáhá se_50 sotně sotva_53 o řúju
v říji (v čase řljení)

54 přěmnožený přÍlišný- 62 z mého pohodlé ve svém pohodlí - 63: kdybych spal se svou
královnou _ 65 bych dobyl áska|bychi ščědie ďtě (děti) - 68 zempnci zemská _ 69 tempna
temna _ 7o ojldřieti sě vytrhnouti se _ 74 sě otmíta (duál) se zatetnnli ozsšem zce|a, úplně _
8| jěd hi pia jídel i nápojů _ 82 sl,úbil oblíbil si _ 84 neskutíš neprovedeš _ 86 - 87: že na co
pomyslíš, o to se hned snažÍš _ 93 počě synem poča|a syna _ l00 oelé veliká - Lo3 azdieti,
nazvati _ Lo5 po jho sbožúk jeho zdaru _ 106 dějúř|kajt

J IDÁŠ

(Chybějicí počtitek příběhu o Jidtišozli doplňujeme zde z pozdějšiho prozaického saodu legend
ěeského Passiontilu z polozlice 14. století; o něm je česky zpracozstina latinskd Legenda zlatá
Jakuba deVoragíne,)

Píše sě v iedněch starých knihách, ieŽ byl jeden člověk v Jeruzalémě, jemuž.
to jmě bylo Ruben a jeho ženě bylo imě Ciborea. Když jedné noci spolu ležiece
spasta' jměla sen Ciborea přěvelmi hrozný, jehožto sě velmi užasši, ze sna sě
vztrhši' počě vzdýchati, ten sen svému muži praviti a řkúc: ,,Zdáše mi sě ve sně,
bych syna urodila velmi nepokojného a zlostného, jenž byl příčina zabl7azenie
všeho našeho lidu i našeho pranároda... K niejžto muž jejie Ruben vecě: ,'Nesta.
tečnú řěč' ježto neslušie rozprávěti, mluvíš... K ňemužto ona vecě: ,,Věz to,
hospodríři, jest-li to tak, ježť isem té noci ďetětem počala, nebylo jest toto sprostného
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(začátek 14. stol .  knibovna Národního musea, Praha)
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24. Kunhutina modlitba z brez'lióře abatyše Kunhuty
(zápís ze začátku 14' stol. _ Národní a universitni knihovna, Praha)
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snu viděnie, ale pravé zjěvenie... Po těch časiech, když Ciborea ďetě snosivši
l0 urodila, užěsli sě u velikém strachu otec i mátě a ihned počěsa mysliti, co bysta

z toho dietěte uěinila. S jedné strany jima ohavno bieše své ďetě zahubiti' s druhé
strany zahlazenie všeho národa sě bojiešta. Pro ňežto sobě vymyslista, ež vzemše
ďetě, v jedno pletené osuďe vsadila a to rúchami a smolú tak uhradila, jakžto tam
voda jíti nemohla, a to připravivše, u moře je uvrhli. A tu jím tak ďúho mořské

ts vlny plýwaln až jsú jeho k iednomu ostrovu' iežto slóve Škariot, í přineslya ot
toho ostrova Judáš přijal příjmě Škariot. V tu hodinu tej vlasti králová poďé
mořě s pannami sě prochrázějíc, uzřěla, ano na moři plýwá pletené osuďe, v ňemžto
to díetě Judáš bylo u moře uvržen. Chtiec ohledati, co by to bylo, kázata
k sobě přinésti, a nalezši krásné dietě, jež dětí nejměiieše, vším srdcem vdechši

20 vecě:,,É, bych já iměla takéto dietě, aby toto krrilovswie neosiřělo.,, Zattemkázala
toho ďetěte tajně chovad a pořekši sě, by byla těžka dietětem, toho léta podlé
času' by dietě iměla' pronésti káza|a.

aiadyž č(úš by dob)yla,
svému králevstvu děďcě,
jímž drávno chodila nicě,
nemohúci jmieti plodu'
vše na svú budúcú škodu.

By Judáš prozván dědícem
nepravého stáďa lícern,
přijat sa v cuz'ú dědinu,
až králová svú hodinú,
rrrrálo obáč lepším časem,
snad lépe řku, svým nečasem,
jenž sě mezi tiem nahodi,
pďenši syna poroď.

Včěsta oba s1ny rósti,
avšakž viece ty, zlý hosti,
přikrad sě v cuzie pastviščě'
mimo bratra v čest sě tiščě'
a jsa jmu sotně bratr mněný,
všie zlosti súdče nezviený
ve všem vňuž ščenec propastný
chtě viece nežli syn vlastný.

Nač bych o tom mluvil mnoho,
iuž bě přišel ten čas toho . . .

l 0

t5

I

(chybi 15 - 17 oeršů)
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Málem viece nežli seho
pozřěla, an to snad viděv
a jemu v tom uzáviděv,
chodě srdcem zavše trnul,
a kdež sě k ňemu přihrnul,
podada jmu řěči l'ubé,
a když móž' tu jho poskube.

A coŽ ande též jinými
stává sě bratry vlastn1ími,
Ž'kohož rnajú ně v čem lépe,
toho silnější potepe'
vše pro tě,l'útá závisti,
hněvy nyjú bratřie jistí.
Druh, kdež rnóŽe' druha tlačě
a bity k mateři pláčě'
máti pak taiieci rnlčí,
cútieci obáč zub vlčí
v tom Svém nalezeném synu.
Mútí sě sama svúvinú,
an ju mnohoL<rátjuž smúcal,
k ňernuž z1ý duch ho ponúcal,
až tajivší neutejí,
že syna pIačúce da jí.

Byvši' nechce býti rnáti,
pozvavši jho' počě láti
řkúci:,,}.Talezerré plémě,
či nevieš, zkteftj si země?..

Ona stojieci jinu laje,
an ot nie preč uplakajě
běžav, včě rybitva ptáti,
chtěnaňemsě dotázati,
kak by jho přějalna moři,
a srdce jmu hnělry hoří,
slyšěvše tu řěč o sobě,
vida, ž' jmu nejde po kobě.

V túž dobu rnužě naleze,
an sě s rnořě k břěhu veze:

(chybi 15 _ 17 aeršů)

(chybí 15_ 17 zleršů; některéjsou zachootíny naiplně)
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(chybi 15 _ 17 z'leršů)

vtémž rniestě jakž ho potáza'
tak jmrr, jakž bylo, vykáza.
Tiem (život) mútiti počě,
mysl'ú hi sěm hi tam točě,
kllm by svój smutek obrátil
a nebratru život krátil.
Na to všú mysl'ú popeře,
chtě b1;íti vrah té mateře,
jěžto jho bě synern vzala,
a ne jakžto synu lála,
že juž junoch' iakŽ jmu býti . . .

Po břěhovi S bratrern chodě,
nevěrnému skutku hodě,
dotad sě s ním vodú kropi,
až ho popad hi utopi
na své prohřěšilé hoře.
Běžav bra sě preč na rnoře,
jadyž ni cěsty rii sledu,
kdež neznatí, kto kam jědú,
pospiešiv preč svého plutie,
netbaiě, co sě sde mútie,
jimžto zlú pamět ostavil,
kdež zem'u dědicě zbavi1.

Byla kdas zirna veliká,
jakž stala řěka všeliká.
Had zkřěnlrv nemohl utéci
tam, kdež chtělpřěs zimu léci.
Člověk ho vzem hi oživi;
za malý ěas had sě vzkřivi,
ten dóm, v ňemž ožil' škařědě
po přirozenénr svérn řiedě.
Člověk (pak poláv hadovi),
popudi jho ne(rád slovy).
Had sě rozhně','av v svéj chlípě,
pusti sě naň velmi sípě;
nemoh samému nic sdieti,
zjědovi jnnu jeho děti.

Vzplaka otec, vzkvieli matka.
Y izže každý' kak j est vrátka

kube.

a tlačě

ynu.

ical,
túcal,
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105

seho světa čest hi chvála,
kak jest na mále postála
čáka škariotské vlasti!
Znamenajmy při tom z vlasti,
jež sě stalo v Čechách nénie,
kdež příwzných králóv nenie,
počnúc ot Přěmysla krále,
kak ho syn, kak vnuk na mále
sě jsú sbyli na sem světě;
poslední byl ješče ďetě,
počen sě ščedr hi udaten
a jsa svým l'udem postaten,
všakž nemohl toho užiti,
musil u mladých dnech sníti;
kakž koli byl všěm povolil,
všakž nevinně svú krev prolil.
Vše pro tě, proradné plémě'
pusty sú nejedny země!
Ztado,vědě, ž' nic nemineš,
všakž sama potom oplyneš.

Takéž mohu řéci Judě!
Věďe všeho světa l'uďe,
kak je stlal svú věc z daleka,
všdy sě horším horšímž peka,
ke ztrátě duši na věky;
přěbyl moře, země, řěky,
bera sě k Jerusalém'u,
otňadž pošél, v túže zem'u,
kdež Herodeš byl čsti zbaven
a Pilát' v niej sa postaven'
držal všě vlasti okolnie,
vlada všiem židovswem volně,
majě moc pomoci silné.
A zlý k zlému jako přilne;
neb což jest podobno k čemu,
to všdy jako přilne k ňemu.

K témuž chcu tu řěč přivésti:
Judaš' člověk všie přělesti,
prvé cěstujě nepřěsta,
jeliže sě dobra města,

1 1 0
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přibrav sě k ňemu při noci.
A Pilát tu ve všiej moci.

Z1ý sě se zlým brzo spřěže,
rovný k rovnému sě těŽe;
neb sen hi on byl posošen
k zlému, jakž na rukú nošen.
TakŽ, jakŽ náhle v řěči byšta'
oba sobě sě sl'úbišta.
Hi by Judáš mocen dvoru,
vlada všú jeho komorú,
majě střiepňu o všem statcě;
jakž hi povědě na krátcě,
by jeho všú věcú vlada,
jakŽto dvoru, tak poklada.

Mezi tiem sě to pak uda,
ž' vyněde Pilát hi Juda
s mnohem l'udí krátit chvíle;
a tdy juŽ ovoce včile
na ščěpiech v krokot dospělo,
jakž k tomu svój čas juž mělo.
Kakž pak jest v tu dobu lacno,
všakž jest pro novinu vzácno;
nebo všeliká novina
l'ubši jest nežli věc jiná'
doňadž ščěpóv neotřasú.
Přihodi sě toho času,
včě Pilát na ščěpy zřieti'
jakžto kdyŽ sě chce co sdieti,
to sě vešdy někak sklade.
Ta jmu žádost na mysl vzpade,

iiežto snad nejmieval v rocě:
vzchotě sě jemu ovocě.
}Jirozkáza Judě ssiesti
řka: ,,Jď, kaž jablek natřiesti!..
Netaže jmu řéci brŽe'
až sě Juďáš přěs zed vrže'
vňuž ten, jerů má myslvysokú
a hospodě slúŽí k óku
a k tomu pak, jenž jmu volen,
chce blti ve všem povolen.
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180 Takž šed, kdež jablek bez měna,
vzem' což chtěl, uzřě Ruběna,
otcě svého, jenŽ v svém sadu
vyšel bě sobě na vádu,
člověk juž dosti požitý'
a řka: ,,Junochu, proč mi ty
lámal ščěpy nekázaně?
Jestli to čie rozkázaníe,
ten mi v tom násilé čiď.
A kéž mi to činie jiní,
jimž dávaju, ktož co ráčí,
ktož mi ščěpóv mých netlačí?..
on té řěči mále dotče,
an ho inhed mečem protče
řka: ,|Kakť svými hrd jest ščěpy!
Mní sě se mnú viežě cěpn
svú řěč tak vysocě zhustiv...
Letě R'uběn dušu pustiv.

Žena plačúci poběže,
Pilát, co sě stalo, tieže.
Přída počě rozprávěti,
an pek, nechtěv doslyšěti:
,,Netbaj.., vecě, ,,nice na to,
kdyžt, jest ovoce nótjato.
Bude-lié to, že chlap snide,
tobě s sbožím Žena příde...

By Ruběn poloŽen v Íovtl'
Judáš by ožeňen vdovú,
a ta vlastná máti jemu.
Viz, kak co kda příde k čemu,
jehož sě člověk nedomní,
ten čúš, jenž na sě nepomní,
ani tbá milosti božie,
chvátajě, kak moha, sbožie,
všecko na ztrátu svéj duši;
ale když sě sdravie ruší,
teprv tl'r bude poznáno,
nač komu kak ščěstie dáno.

Judáš počě ve čsti rósti,
v sbožú, v hospodnie milosti,
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pozván sa jakžto na hody,
a sbožie jde jako z vody;
všakž srdce ni v čemž svědomo,
jedno tolik, že lakomo,
ve všern, coŽ tu bylo, vlada,
všakž všdy svú čest z toho krada.

Kam myslíš, nevěrná sluho?
Zda rnníš, by v tej čsti stáldlúho?
otvořil si peklu v-rata.
Čemu tvá mysl tak otjata,
nevěrný sám svój zloděju!
Kam sě ti peniezi dějú'
na něž sě lakomě žědíš,
ž'peklo sobě jimi dědíš?
Yěz, žet sě čas blíží k tomu,
hodovavše jíti k domu,
iědše dáti mísu druhu!

Sta sě pak chvíl'ú neďúhú,
že Judáš' vznosiv svá křídla'
potěže na sě osidla,
máteř pojem sobě ženú
na ztrátu sobě složenú.
Znamenávajě ze spánie
té ženy časté vzdýchanie,
jěž kakž jměla sbožie velé,
všakž jí bě ne do veselé;
leč bylo v noci, leč ve dne,
zavše smutna, mysli jedné.
Bolí ju srdce, to právě,
ž' nebydlila v dobrém stavě,
a pak že sě jí nernílil'
že mysl'ú jinamo chýlil.

Až jednú byla nesp'úci,
všakž jako ze sna vzdyšúci
podlé ňeho tak ležala,
činieci, jzrko by spala.
Tdy pobudi jie řka: ,,Hpaní!
čuju to po tvém vzdýchaní,
že sě tobě nic nemíl'u.
Zda vzpomináš onu chvíl'u,

)
ščěpy!
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260 južs s dřevním mužem jmievala,
s nímž si sě prvé poznala?
Na mě pak sě něco domníš,
tiemž ho viece než mě pomníš...

K tei řěči žena zaplaka
265 řkúci: ,,Nenie mi mysl taká.....

(Chybějicí konec poddzsdtne opět ze staročeského Passiontilu.)

otpověděla jemu a řkúc ,,Nevelíš mi vzdýchati a já, nebožička, ze všěch žen
neščastna, nalezla jsem sě prostřěd všeho hořě. Jměla jsem jedno dietě, i tož jsem
musila u moře uwci, jměla jsem milého hospodářě, toho jsem v sadu umřěvše
nalezla; a iešče k méj žalosti Pilát mi násilé učinil, žalost k žalosti přičinil, mě
smutnú žen:a za tě bezděky vdal... A když ona jemu o svém dietěti všecko pořád
rozpravila, naiprvé, kak iest o ňem hrozné viděnie jměla, pro ňežto jeho u moře
u pleteném osudí uvrci musila, tehda jí Judáš počě také vše pořád praviti, kak
sě jemu z mladosti až do toho dne přihoďlo. Pro nižto řěč oba poznasta' eŽ Judáš,
vlastnieho otcě zabiv, svú vlastní máteř sobě za žena pojal. V tu hoďnu počě
Ciborea }udášovi raďti a řkúc: ,,Synu mój přěneščastný, nic jiného neuměiié
raditi, než vstana, idiž k Jezukristu, jenž tyto časy po světu choď, veliké ďvy
činí a lidem hřiechy otpúščie... Toho Judáš uposlúchav, vstav i šel k Jezukristu,
jehožto Ježúš Kristus přijem, apoštolem učinil a on potom' Jezukrista proraďv,
sám sě oběsil.

Passionál: L jež že-2 jtně jméno-3 spasta (duál) spďi; z,žasši sáuleknuvši se -4 aztrhši
sávytrhnuvši se _ 6 nestatečný marný, daremný - Io užěslisěuleklise -|3osudie nádoba
(srov. szd) _15plýtz;aly plavily _2|pořekši sádělavši jakoby_22pronóstioznámii

1: a jakým způsobem by áskala _ 3: jimž dávno těhotna chodila
7: předstíráním nepravého stavu (že je těhotná) - 8 dědinu děďctví- to obtičvšak_12

sě nahodi naskytl se - L3 počenši počavši
14 r:ěěsta (duál) začďi _ |7 tiščě sá tlače se _ 18 sotně sotlai mněný domně|ý - L9 súdče

nezoiený nádobo smrdutá, nečistá - 20 aňuž ščenec propastný jako štěně proklaté
25 an a on _ 27 zaxše vždy; trnul třás| se, chvěl se _ 30 poskube štípne
3L ande i místy, leckde - 33 ně o černv něčem_ 36 nyjú chřadnou _ 40 cútieci obáč po-

zorujíc však - 42 mútí sá rmoutí se - 43 smúcal rmoutil _ 44 k ňemuž ponúcal k čemuž po-
noukal

53 ačě rybitxa ptáti zača7 se vyptávati na rybáře _ 58 po kobě poď|e přání, ke zdaru
62 l;yktÍza vypověděl - 63: tím se začal soužiti (v srdcí) - 66 nebratru nepravému bratru

_ 67 popeře upne se - 68 arah nepřítel _ 69 synemozalaza syna vzala
73 skutku hodě chystaje se ke skutku - 78 jadyž kudy - 80: pospíšiv si se sqfm od-

plutím _ 8L sě sde mútie se zďe ttápi _ 82 pamět památku
84 kdas kdysi, jednou -85 jakž stala takže zamrzla (zastavila se) _ 86 zkřěnua zkÍeh-

nuv - 87 //ci lehnouti si, spáti _ 90 škařědě znečišéuje - 9I po saéru řiedě po svém způsobu -
94 z; chlipě ve zpupnosti _ 97 zjědoai ottávt|

10I na mdle postcílakrátce trvala - 102 čóka naděje _ 103 -1i5 známá tarážka na vymře-
rú rodu přemyslovského zavrďděrúm krále Václava III. r. 1306 - Io4 nénie nyní _ 7o5 pří-
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ZOL an a on
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jmievala,
ila?
dš,
pomníš...

ttajá, nebožička, ze všěch žen
ěla jsem jedno dietě, i tož jsem
řě, toho isem v sadu umřěvše
il' žalost k žalosti přičinil, mě
tu o svém ďetěti všecko pořád
jměla, pro ňežto jeho u moře

čě také vše pořád praviti, kak
žto řěč oba poznasta, ež Judáš,
lenu pojal. V tu hoďnu počě
:ščastnn nic jiného n".'ňe;it
y po světu choď, veliké ďw
tchav, vstav i šel k Jezukristrr"
n potom' Jezukrista proraďv,

i; z,žasši sáuleknuvši se _ 4 aztrhši
řás&'sáulekli se - 13 osudie nádoba
,y _ 22 pronésti oznámiti

n choďla
'ědinu 

dědtctvl_ |o obóě však_ t2

sowa; mněný domnělý _ 19 súdče
ý jako štěně proklaté
Doskube štlpne
ú chřadnou _ 40 cútieci obtič oo.
14 k ňemuž ponúcal k čemuž po-

3 po kobě podle přání, ke zdaru
| - 66 nebratru nepravému bratru
na vzala
y * 80: pospíšiv si se sqfm od-

astavila se) - 86 zkřěnuzs zkřeh-
,o s!é;n řiedě po svém způsobu -

) -1|5 zlámá natážka na vymře-
1306 _ l04 nénie nyní - lo5 pří-

wznýchkrdlóa příbuznýchkrálových- L06 PřěmyslaPřemyslaOtakaraII.- Ío7 s1nYáctavII.;
oruk Yáclav IIÍ'; kak ho syn jak jeho syn (věta v1povídací) = 108: pobyli na' tomto
rvětě- l10: začav štědře a udatně _ L|I postaten mocný _1I2 užiti rúti užitek _ L13 sniti
(totiž se světa) zemříti _ ll4-LL5 kakž koli. ', z:šakž ač... přece _ LL6 proradné plérně

Němci- ll8: zrado, vim že nic nepomineš - 119 oplyneš utopíš se' zhyneš
|22 stlal soú lsěc připravoval _ L23: vŽdy usiluje o horší a horší _ L25 přěbjll přešel -

|27 otňadž oď<ud - |30 olasti oblasti _ L33' L35 jako téměř, takořka
L37 přělest lest _ 138 cěstujě nepřěsta bez přestání cestovď _ L39: až došel do města
l44: ten i onen 0eden i druhý; Pilát i Jidáš) byl náchylný _ 146: jakmile se dďi do řeči -

|47 sobě sě sl'úbišta za1rtbtlt se sobě _ |48 by mocen dxoru měl moc nad dvorem _ I49 komora
poklad, pokladna, důchod - t5o střiepňu péči - 1 5 1 poaědě povim _ L52 by olada v|ád|

|55 oyněde vyjel si _ 157 tdy tehdy.' ačile v tu chvíli, právě _ l58 o krokot v zralost
- t60 lacno snadno dostupné _ L6I pro noainu pto novost _ L63 l,wbši milejší (imenný

tvar) _ 164 doňadž pokud - 166 z:čě zřieti počal se dívati - 17l: zachtělo se mu ovoce
_|72 ssiesti sesednouti (s koně)_ 174, sotva mu to řekl, auž- L7{>: jako ten, kdo je cti-
Žádostir"ý _ |77 hospodě pánu - 178: a tomu' jenž je mu po vůii _ t8o bez měna bez míry _

18| uzem vzav -1.B3 na oddu na hádku - |84 požitý staý, letiqi - 189 a kéž zďalí _ t9l
netlačí neníči _ |92l on (Ruběn) málo toho řekl - 193 o'n a on' (Jidáš); protče protk|' pto.

boď - 195: myslí, že se ÍI}nou vázal cepy (že jsme si rolrri) - 196: tak nadutě promluviv

20| an a on @ilát) _202 nice uc_203 kdyžt, jesthžei nótjato neodňato _2o4 snide
zemře - 205 příde připadne

209: viz, jak se co kdy sběhne_2ÍL čúš tottŽ_2t3z lapaje (uchvacuje)' iak může'
maietek

2L9 hospodnie pánově - 223 jedno jea - 224-225 alada. ' . krada (srdce) vládnouc' . .

berouc
229: čln byla wá mysl tak zaujata - 232'. jiclnž si dychtivě žádáš _ 233 dědíš dobýváš -

235k domudom.tt
239: natáh| na sebe léčky- 24L složenú připravenou -244-245 kakž'.'ošakžtřebaže...

přecr; aelé veliké - 246 leč '. 'leč aé.. .ať _ 247 zaz:še vŽdy _ 248 to prtiaě a to právem - 249: že
neála v dobrém postaverú (situaci) .250 sě jí' nemilil nelibtl se jí, nebyl jí milý _ 25t jinama

clýIil jimmsměřoval

252 nesp,úci nespíc- 260 dřeaní dřívější _263: a proto naň více pamatuješ (myslíš)

než na mne

Passionál:5bezděkyptoavtií-Bpoznasra(duál)pozna1t-I3přijetnphjav;proradiozradiv

Poznámky ediční

Legenda o apoštolích
odkazy na literaturu o této legendě i o dďších památkách oddílu Duchovní epika

uváď Jakubec, Děiiny I, str. 83n. Srov. i poznámky R. Urbánka' Legenda t. zv. Kristiána,
PÍ91ha 7947,I. díl, str. 204 a podle rejstříku. Na nové obievy zlomků legend' rozšiřujícÍ
texťy dosud známé a doplňuiíď je zlomkem legendy o sv. Silvestru papeži, upozorniJa
E. Urbánková, Nově objevené stč. zlomky v Národní a universitní knihovně v Praze,
Českáliteratura I,1953,str.46-48. - V celémtomto oddíluje jotace zachována a upravována
všude v slabikách dlouhých i krátkých.

v. 1-156 je jeden list, zvaný zlomek Šafaříkův, Mus. 1 Ac 49 (u Geb. lpĎ; vydán
pďeograf. oa Šďarta v ČČrvr 2L, L847lL,296n a od Flaišhanse v Neist. pam. 158 a 160'
vpřepise od Šafaříka na uv. m. a ve Výboru II' 1-6. _v. L5,1-232 je horní půlka jednoho

listu (proto čťyřikrát 19 veršů s mezerami), zvaná zlomek Durychův' vloŽen v kodexu

14 - Yýbor z česlré litelet.uly 209




