
LYRIKA

Současnč s epikou od sarného začátku 14. století, neJi dříve se rozvíjí i lpika.
Vedle lyriky d:.ichcvní, )ež byla obdobou básnických legend, náme stopy i po lyrickó
tvorbě s.uětské.

Rozvc,i t.!to ly:ik'v clokládáme ukázkami tří základních dě|: Kunhutinou modlitbou
(i'zniklou rnožná. už ve 13. století), úryvkry ze Sporu duše s tělem a Notou ot pana Viléma
Zaiiece.

I(UNř iUTI}ÝA MoDLITBA

Tato sarnostatná česká sklaclba dtužicí se k hojné latinské modlitební literatuře eucha-
ristícké, jež vyjaciřuje úctu k hostii vystavované za mešního obřadu zrakům věřících, ie
veršovanou mocllitbou o svátosti oltářní. V latinských modlitbách se zračí někcly i rnyšlenka
na brzké přijítár"rí' a pťoto se jich rnohlo také užívat jako modliteb před přijímáním;
zdá se, že se tak užívalo v Ženském klášteře Svatojirském i naši skladby.

Modlitbu nazváme,,Kunhutinou.. proto, že je po prvé zapsána v latinském breviáři,
jehož malitelliou byla abatyše Svatoiirského kláštera na Hradčanech, dcera Přemysla
Otakara II., Kunhuta. Rukopis byl psán písařem, jehož činnost ie dosvědčena ieště
v letech 1318-1319' ale skladba sarna je starší, snad z konce 13. století. Pozoruhodná je
vyspělcst jazyka této básně, zejrnéna jeho výrazové bohatství. Zá|ibor v anafot.e a v myš-
lenkových protikladech zesílených paraleiností nebo i opakováním slovního ýruza
shoduie se Kunhutina modlitba s obdobnými modlitbami latinskými.

Vítaj, král'u všemohúcí,
ve všěch miestiech vševídúcí,
všěch kajúcích milujúcí'
věčný život dávajúcí;

všeho kvietie kráše ktvúcí,
všěch světlostí viece stvúcí,
svýrn milým sě zjěvujúcí'
jě rozkošně kochajúcí!

Vítaj' slavný stvořitel'u'
vítaj, milý spasitel'u,
vítaj, věrný náš přietel'u,
všie dobroty davatel'u;
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vítai, v núzi těšitel'u'
všeho hořě zbavitel'u,
vítaj ďvný slavitel'u
i rozkošný krrnitel,u!

Děkujemy tobě z tvého
z milovánie vetrikého'
z potřěbného, z radostného,
zvysokéhoizščedrého:

ež si ráčil ny swořiti'
velrni drazě vykúpiti'
nebesa dens owořiti
a svým tělenr obdařiti.

Chvála tobě, bože, z toho,

ieže činíš ďvóv mnoho,
divnú mocú slova tvého
v rukú popa všelikého:

tu své diry ty zjěvuješ'
když nás hřiešných navščěvuješ,
chléb v své tělo proměňuješ'
z vila svú krev učiňuješ.

V chlebnéj wáři ty sě skrýváš,
božskú světlost tú pokrýn'aš'
cěle v oplatcě přěb1ýváš,
cěle na nebi počíváš;

an-i na nebi jsi věcší,
ani v oplatcě jsi menší'
ani na raebi svčtlejší'
ani v oplatcě temnější.

Na nebi jsi veštek zjěr,rrě'
v oplatcě jsi veštek tajně'
jakož na nebi isi slarmě,
takož v oplatcě jsi divně;

když tak divně k nám přichodíš'
s sobú anjely přivodíš'

ne-li dříve se rozvíií i lyr"ika.
:gend, rnáme stopy i po tyr;cte

ních děl: Kunhutinou rnodlitbou
s tělem a Nobu ot pana Viléma
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ské modlitební literatuře eucha-
ího obřadu zrakům věřících, ie
itbách se zračí někdy i rnyšlenka
tko.modliteb před přijímáním;
nasl sktadby.
é_zapsána v latinském breviáři,
, Hradčanech, dcera Přernysla
i činnost je dosvědčena jéstt
tce 13. století. Pozoruhodná je
'v!.ZáIibou v anafoře a v myš-
opakováním slovďho výrázu
latinskými.
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k velikéj čsti nám to hoďš,
když k nám s anjely přichodíš.

Tvé jest tělo naplněno,
divně když jest učiněno,
mocným slovem usvaceno'
věrným srdcem uchvaceno:

to každému jmieti za to,
jež jest srdcem takež vzato,
jakož usty vzemše svato:
Augustin iest svědek na to.

Na to svědka slunce imámy:
kdyžto na ňe vzpomínámn
mnoho poprskóv vídámn
avšak jedno slunce známy.

Kdyžto bude rozlomeno,
v malé částky rozdrobeno,
po všem světu rozděleno,
vše křeséanstvo obděleno.

KakoŽ koli i prokniemu
málo dáno jest věrnému,
všako cěle jest prvniemu,
cěle dáno i druhému;

cěle dáno jest třetiemu,
cěle také i čtwtému,
cěle věrně tis'úciemu,
cěle jístě posler{niemu.

Avšak proto nenie dvoje
božie tělo ani uoje:
ve všěch miestiech vše jedno je,
tako věří srdce moje.

Dež jest z ďevky porozeno'
téže na křížu umořeno,
téže v zemi pohřebeno,
téže z mrw,ých jest vzkřiešeno.

8:
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š,
loďš.

Ale tako jest vzkŤiešeno,
jakoŽ ovšem oslaveno,
téže na nebe zpodviženo,
téže v oplatcě posvaceno:

ten chléb živy nejde dolóv,
na výsot jde k otcu domóv,
krmě jest všěch apoštolóv
i všěch svaých i anjelóv.

Proto prosím, bože, tebe,
Živy i rozkošný chlebe'
aby owořě dnes nebe
dal nám ščedré dary z sebe;

daj dóstojně tě vídati
i dóstojně přijímati'
aby mohlty s matkú jmieti
chvály z toho i vši světí.

Rači ny dens nakrmiti,
živé krmě nasytiti,
jejie silú posíliti,
jejie rozkoš v dušu vlíti;

daj nám za hřiechy plakati
i jich právě sě pokáti'
tobě z daróv děkovati,
tě všiem srdcem mílovati.

Pro wé svaté porozenie
i pro těžké tvé truzeníe,
pro žalostné prorazeďe
i pro křivé otsúzenie,

pro wé nuzné roztěženie,
pro hanebné oběšenie
i pro hrozné okrvavenie
i pro krásy wé zbavenie.

Pro wé hořké umořeníe,
pro túžebné pohřebenie

, ie,
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115 i pro slavné wé vzkřiešenie
i pro divné vzpodviženie

prosím, bože, wé milosti
i veliké wé ščedrosti,
aby zbavil škařědosti,
hřiešné také i těžkosti.

Rači hřiechy otpr.lstiti
i jich plně očistiti
a mě jiných uchovatí,
dábly ot nás vzdalevati:

rači zlobi v nás umniti
a dobroty přibaviti'
dušu s tělem usdraviti,
tvého hněva ny zbaviti.

Daj života polepšenie,
z|é žádostt uhašenie,
pravé milosti rozženie
a děl dobrých rozmnoženie;

rači s tobú ny sjednati
i tě právě daj poznati,
na tě vešdy zpomínati
a v tom život náš konati.

Rači s námi tehdy býti'
když jest duši těla zbýti,
a nás v hoře nerrvoditi,
\i že v rozkoš provoďti;

daj nám s matkú tě vidúce
kralevati v tobě jsúce
a tě v sobě viec jmajúce,
v rozkoši sě kochajúce.

Tě výše všěch milujúce
a ve sboží plavajúce,
s svatými sě seznajúce
a s anjely zpievajúce,
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ile
všeho kvietie kráše kťvúce,
vešdy rozkošně živúce,
nikdy neumierajúce
a věčně sě radujúce.

2 zse ašěchmiestiech všude- 5 kráše krásněji; ktaúci kvetouc7 * 6 soětlost svět|o; stxúcí
skvoucí, svítÍcí _ 8 rozkošně kochajúcí milující, působící rozkoš - 12 z;šie dobroty všebo
dobrého - |5 diz'ný poďlrrhodný, záztačrryi slatsitel osiavitel _ |6 rozkošný krmitel,u štědtý
živitel i-|7 děkujemy a.... děkujemeza.... _19 potřěbný nutný nepostradatelný_2I ež
že, protože; ny nás _ 23 dens drrcs; otaořiti otevříti _ 26 ježe že _ 28: v rukou kněze každého -

33 o chlebnéj taáři pod způsobou clrleba_34 pokrýoriš zakrýváš, skrýwáš_35 oplatka
hostie - 36 počiváš spočíváš, dlíš - 41 oešreŘ všecek, ce|ý - 43-44 jakož ' . .takož jako. , .tak_
44 dioně poďvuhodně, zázračné _ 47 nám to kodiš nám to vhod činíš' způsobuješ _ 49 jest

naplněno učiněno skutečným' uskutečněno - 5L usvaceno posvěceno - 52: kďyž se ho věřící
srdce zmocrú, kdyŽ ho přijme _ 53: každý má věřiti _ 54 jež že _ 54-55 takcž. ' . jakož tak. . .
jako - 55 azemše vzavše - 57: toho svědectvírn je slunce - 59 poprskóa paprsků _ 64 obděleno
poděleno _ 65 kakož Řoli jakkollv; prokní každý' všeliký _ 7| z'lěrně za|isté _ 77 dež jež _

?8 téže totéŽ _ 79 pohřebeno pohřbeno _ 82 oašem zcela, vcelku - 83 zpodaiženo w.
zdviželo _ 85 dolóz; dolů (na zem) - 86 oýsot qisost; domóa domú _ 90 rozkošný rozkoš
dávaiícÍ _9| otaořě otevTa - 97 rači ruč_ Io2 prdaě správně, řádně - L06 truzenie tráperrí,
utrpení _ l07 prorazenie ztazen7- L09 nuzné roztěženie bědné rozpětí (na kříŽi) _ LL4 tú-
žebný žatostlý _ 116 z:zpodtliženie nalebevštoupení - t|9 škařědost poskvrněnost, poskvrna -

I24 tszdalezlati vzdďovati _ 125 zlob (f.) zloba' zlé skutky; umniti zmenšitJ' - 126 přibaaiti
přidati, rozmnožiti - 131 milosttáska; rozženie (vlastně: rozžženie) rozžehnutí, roznícerrí -

133 sjednati siednotiti' uvésti v soulad (se svou vůlí) _ I35 z;ešdy vždy, stále _ L38 zbýti po-
zbýti - 140 li že avšaki provoditi provázeti _ L46 ge sboží' plaaajúce štěstím (duchovním ma.
|etkem) opl1ivajíce _ l47 seznajúce sě seznitmujíce se _ L50 žizlúce žijice

sPoR DUŠE s  TĚLEM
Skladba je značně samostatným básnickým zpracováním oblíbeného středověkého

motivu literárního' hádky mezi tělem a duší o to, kdo z nich je odpověden za hříchy,
kterých se člověk v životě dopustil. Přitom se obyčejně koná spor aŽ po snrrti člověka
(tak v nejrozšířenější skladbě latinské na toto therna, ve Vidění Filibertově), v naší
skladbě však spor mezi duší a tělem je veden již zaživota, nedlouho před smrtí; po smlti'
jež je připomerruta jen stručně, zakročí F. Maria pťotí dáblům, činícím si nárok na duši,
a soud před Kristem, kterého se zúčastní i aiegorické postevy Spravedlnost, Pravda,
Milosrdenství a Pokoj, končí bezpochyby milostí pro duši, jejím spasením (zakončení
skladby není dochováno). Zmínkorr o Petru Mohučskérn, t. j. Aspeltovi, ie skladba dato-
vána do doby po roce 1320. - Vyniká umělou stavbou strofickou i vytříbeným a přilé-
havým iazykem nad obě pozdě1ší zpracování téhož námětu.

Ze skiadby otiskujeme jen necelou polo'rinu: především začátek a zakončení sporu.

(Před vlastnim úaodem ke Sporu _ aiz zde a. l-L4 - předchtÍzí meditace autoroz)a o po-
míjejícnosti sl.těta o 46 aerších,)

Slyš to starý jako rnladý'
by poslúchal této vády.
S svú sě duší vadí tělo,
duši přěhádati chtělo,
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