
Však já mám ještě wci:
patnáct, devět seď mi nyď,
uzřím, kto mi z toho poviď.

65 Jižé mi seďi všickni cinci,
vezmu sukni i tu minci.
Pakli mi ji nechcete dáti,
budem Se my o ni práti.

A ať si naazcijern dají políčky.
Chadimběže knim praví:

Slyšte a viec nehrajte,
70 a mně kostek sem podaite!

Čtart! rytíř nru praví, sbíraje kostky:
Teď, Chaďme, kostky máš,
chceš-li, vrz také mezi nás.

Chaditn orhne kostky a prar'lí:
Ach, páni, malé to why činíte,
sami se sukně zbavíte.

75 Patnáct, jedenáct, seď mi rovně
a se potom chlubi skrovně.
Dva cinky a žiž sedt,
to z vás každý na to dobře hledí.
Jáť sem vyhrál, sukni dajte,

80 jiné sobě v Bubďch ptajte.
Potom ať oezme sukni a běži od nich.

(V dalším průběhu hry Kristus Ústane z mrtaých a rytíři se rozutekou. Kaifriš je podpttici,
ab| zatajili zmrtvýchasttiní'V ztiaěru sestupuje Kristus do pekel aayuridí odtud duše,)

L di jdt; skóře rych|e _ |0 zdieti udělati _ L2 bají vypravují báchorky _ 13 neumdlil
neučinil mdlými, neosiabil _ 14 neuspil neuspal _ 20 zbojí se bude se bát _ 25 ži,ž s ko.
tretn: žíž šest ok (na kostce), kotr čtyří oka _ 29 seď padni _ 30 zištný prospěšný, výhodný -
31 dýet ř ioka-34nemecnevrhe j  _36zvržeš sezvrhnešse,p řevrá tíš se-37 mětešmateš
_ 39 cink pět ok _ 45 tauš dvě oka, eš jedno oko - 48 mohl b3, mohl bys _ 49 snyčcem smykem,
hodem; ian šéastný vrh, šance _58 potižem se potážem, otážem se _ 64 poainí obvín1 _76
chlubi se cblubím se_80 ptajte so&á hledejte; a Bubníchv Bubnech, v místě, kde chcete (iron.)

HRA TŘÍ  MARIÍ

.. 'Dvo1jazyčných her tří Marií máme zachováno ze 14. století nčkolik, dochovaly se
však buď neúplně, anebo mají text rozličně porušený. Proto zde otiskujeme požaoi
úpravu,.zapsanou teprve počátkem 16. stoleti. T1pograficky jsou vyznačeny látinské
texty a jim odpovídající české překlady.
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:::,, :,*, r":, Kaifeiš j e podpl cÍci,,ekel a a,a(idí odtud duše.)

ryra1it.báchorky _ 13 neumdlil
/t Je b-udc se bát - 25 žíž s ko-
ju-I!',,! 'y*'pěšný, výhodný _

e' převrátíš se - 37 měteš mateš

:j:j :ls 
- 4.9 unyčcem smykem,

:azem se _ 64 poz:ini obvini _ 76)nech, v místě, kde chcete (iron.)

Začínti se Hra tří osob, které a den zmrtzlýchvstdní jdou ke hrobu Pdně. Nejprt:e
po skončení posledního responsoria osoby r:yjdou z kaple a zpírlají poslední uerš
responsoria, totiž ,,Et aalde,, atd. s ,,Gloria patri,,, jež obsahuje opětouné opa.
kntiní responsoria. A hned potom kůr začne antiÍonu ,,Maria Magdalena,,. Když
tato antifona skončí' osoby se ubírají k hrobu s antiÍonami' jež ntisledují atd. Pak
rcjprae jeden říkci aerše:

Panny, paní, postúpajte
a dále Se rozstúpaite'
neb se tudy mají tři krásné paní bráti
a Ježíše ukřižovaného hledati.

s Panny, paní se lozstúpaií
a babky vždy meškrjí.
Proč vy, babky, meškáte,
zdali mnoho mazancuov máte?
Pomohuť já jich otnésti vám,

10 nebude-liť kde blíŽe, ale do školy k nám.

Dum transisset sabatum, Maria Magdalena et Maria Iacobi et Salome eme-
runt aromata, ut venientes ungerent lesum. Alleluia, Alleluia. Všecky tři osoby
zpfuají: Et valde mane una sabatorum veniunt ad monumentum orto iam sole.
Gloría patri et filio et spirituí Sancto.

Pra ci o sob a z pía cí a er š e :
Omnipotens pater altissime,
angelorum rector mitissime,
quid faciemus nos miserrime?
Heu, quantus est noster dolor!

15 Hospodine všemohúcí,
anjelský králi žádúcí'
co nám nebohým sobě zdíti,
když tebe nemuožem míti?
Ach, kteraká naše núze,

20 nebude-li tebe na dlúze?
Všemohúcí otče přenajvyšší'
ty anjelský králi přežádúcí,
co učiníme my smutné ženy?
Auvech, jaká jest naše bolest!

Druhri osoba zph;ci verše:
25 Amisimus enim solacium,

Iesum Cristum Marie filium.
Ipse erat nostra redempcio.
Heu, quantus est noster dolor!

;::*.] 3čko!i\, dochovaly serroto. zde otiskuieme pozdní]cxy ,sou vyznačeny látinské
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Ztrati|y sme naše utěšeď,
30 Jezukrista, svaté Maří syna'

neb on jest byl naše utěšení.
.Auvech, jaká jest naše bolest!

Ztrai|y sme mistra svého,
Jezukrista nebeského,

35 jenž jesttrpěIzany
na svém těle hrozné rány.

(Třetí) osobaříkci tytéž aerše.
Anděl zpívd antifonu:

Sed eamus unguentum emere,
cum quo bene possimus ungere
corpus domini sacratum.

40 Ale poďnre masti kupovati'
kterúž bychom mohli uléčiti
tělo pána přeslavného.

Pospěšmy masti kúpiti'
jíž bychom mohly uléčiti

45 tělo našeho tvolce milého,
oa Žiatr umučeného.

Anděl zpíari u hrobu:
Leta Sion, laudans plaude,
renovata terra gaude,
agens deo gracias.

Tuto antifonu mri zpír:ati anděl u hrobu po vrších,,Sed eamus,,:
50 Buď veselo, všecko lidské pokolení'

vstalé jest Krístus z mrtqich není,
ten jest pekla pobojoval
a otcuov svatých s sebú duše pojal.

Prtlti osoba říkd rlerše:
Poslechnětež, sestry milé,

55 kteraké to zpívaní slyšíme erc.,
radost ďvnú vyznávajíc,
Že pán z mrtqých vstal, tak pravíc.
Neb já jdu, napřed pospíším
a toho jistotu lepší zvím.

Prvci osoba zpíad:
ó0 Heu, nobis internas mentes

quanti pulsant gemitus
pro nostro consolatore,
quo privamur misere,

65

75

85

90
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íe bolest!
I,

m emere,
rus ungere
um.
ovati,
u]éčiti

l ,

rude,

u hrobu po oerších,,Sed eamus,,:
rokolení,
:h není,

še pojal.

,tc,,

pravíc.
n

lntes

quem crudelis Iudeorum
morti dedit populus.
Auvech nám, milý Jesukriste,
jaký smutek máme plo tě,
za našeho těšitele,
jehož sme my zbaveny bídné
jehož lid krutý židovský
na smrt vydal ze zlosti.

Ach, naše veliká truchiosti,
když tak přeŽádúcieho hosti
spasitele sme ztratily,

75 jehož sú Židé umučili.
Anděl zpívti:

Veni desiderate,
veni Criste amate,
veni patris gloria,
veni sanctorum corona.

80 Již se slunce vysvěcuje,
neb ten" jenž nebesa zpravuje,
nepřítele mocně jest porazil
a lidu lrykúpení navrátil.

Poton, druhci osoba k třetí:
Nestyšé sobě, sestra milá,

85 pozuostati tuto sama,
a já k hrobu napřed pospíším,

iaké tamto zpívani slyším, tobě povím.
Praci osoba zpíoti:

Iam percusso ceu pastore
oves errant misere.

eo Sic magistro discedente
turbantur discipuli
atque nos absente eo
dolor crescit nimius.
Když bitého iakžto pastýře

95 ovce blúdí hubené,
tak my mistra nemajíce:
bolest mají apoštolé
i nám jeho nemajícím
bolest roste příiišná.

Druhd osoba praví:
ioo Apoštolé mistra svého

a my krále nebeského
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ztratíIy sme pohříchu,
protoŽ nám není do smíchu erc.

Zpíad anděl u hrobu:

Quis est iste, qui venit cum gloria,
to5 cum quo sanctorurn copia

peragrat celi palacia?
Anděl říkci verše:

Kto jest tento mocný pán,
jenŽ se béře tak slavně k nám,
maje anjeluov množství za sebú

l1o nesúce všecku slávu s sebú?
Všecky věci jim postúpaií'
nebesa se samy otvírají.
A zda jest toto král najmocnější,

}ežíš Kristus najdůstojnější:
l15 RačiŽ příjíti naše prosby k sobě'

kteréž my dítky vzdáváme tobě,
jenžs osidlo pekelní
ráěil setříti není'
vyvedši nás z něho,

|2o okazuješ cestu královswí svého.
Dai, bychme tě vždy v něm chválili'
o vzkříšeď syna božího píseň zpívali.

Třetí osoba zpívti:
Sed eamus et ad eius
properemus tumulum.

125 Si ďleximus viventem,
diligamus mortuum
et unguamus corpus eius
oleo sanctissimo.
Ale poďme nemeškajíce,

l3o k hrobu se přibližujíce.
Milovaly sme živého,
milujmež i mrwého,
a pomažme těla jeho
olejem najsvětějším.

L35 Pospěšme k hrobu mistra svého,
na nás velmi laskavého:
Milovaly sme živého,
milujmež také mrwého,

140
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a na to se pílně snažme,
14o jeho tělo drahú mastí zmažme etc.

Všechny tři osoful zpívají u hrobu:
Quis revolvet nobis ab hostio lapidem,
quem tegere sanctum cernimus sepulchrum?

PrzscÍ osoba říkd aerše:
Ach, kto nám ten kámen oďoží,
jímž jest přikryt hrob boží?

L45 Chceme jemu to ďíti,
co na nás smí požádati.

Všechny tři osoby zpíaají u hrobu:
Kto odvalí nám kámen ode dveří hrobovych'
jímžto přikryrý svaý vidíme hrob buoží?

Andělé zpíaají a hrobě:
Quem queritis, o tremule mulieres,

150 in hoc tumulo plorantes?

Jeden anděl praví:
Ctné paní' koho vy zde hledáte,
a proč se tak smutně máte?

AnděIé zpíaají:
Koho hledáte, ó truchlivé ženy,
v tomto hrobě plačíce?

osoby zpíxají u hrobu:
155 Iesum Nazarenum crucifixum querimus.

l ežiše tazatetského ukřižovaného hledáme.
Druhd osoba praaí:

My hledáme mistra svého,
Ježíše nazaretského,
jenŽ jest trpěl za ny

160 na svém těle hrozné rány,
jenž jest v tomto hrobě položen,
tomu jest dnes třetí den.

AnděIé:
Non est hic, quem queritis,
sed cito euntes nunciate
discipulis eius et Petro,
quia surrexit Iesus.
Neďé zde, jehož hledáte,
ale brzo jdúce zvěstujtež to
učedlníkuom jeho i Petrovi, že jest
vstal z mrtqých pan Ježíš.170

18 . \'ýbor z čcské litelatury

svého,

273



Jeden anděl prauí:
Koho vy, paní, hledáte,
toho již v hrobě nemáte.
Ale do Gallilee se ptajie,
Petrovi a jiným učedlníkuom věděti dajte,

I75 žeť jest pán Ježíš z mrwých vstal
a do Gallilee se bral e/c.

opět andělé zpíaají:
Venite et videte locum, ubi positus
erat dominus, alleluia, alleluia.
Přistupte a ohledajte místo, kdežto
položen byl pán náš, alleluia, alleIúa.

Jeden anděl praaí:
Poďte, místo ohledajte
a tomu lépe uvěřte,
kdež tělo svaté leŽelo,
jenž jest v nově z mrtvých vstalo.

Pak třetí osoba říkd:
Vy' sestřičky, domuov děta,
a já zde budu bdíti až do světa,
s pravú věrú hledajíci
a svýrn srdcem stazujíci,
zdali bych jeho kde optala,
jehož sem dříve milovala.
Buoh vy žehnaj, milé paní,
mněé již nebude do spání,
musímé se tam hned bráti,
kde bych ho mohla optati.

Dvě osoby jdou zpíaajíce a třetí mlčí:
195 Pán Ježíš' naše vykúpení,

ráčil pro křeséanské spasení
dáti se na kříŽi truditi,
chtě nás tudy obživiti.

Těť přemohla milostivost,
2oo by nesl naše prohřešení,

jsa buoh ráčils b1iti člověk,
vtělil si se v poslední věk'

Však bolestně ptají tebe,
sýskají příliš sobě,
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215

masti drahé majíce
a v hrob pro kámen nemohúce.

Jezukriste, spasiteli,
všech hříšných vykupiteli,
jenžs nás svú krví vykúpil'
kdyžs přehořkú smrt podstúpil.

Na kříži pro nás umíraje,
hříchy naše obmývaje,
račiž se nám ukázati
a nás smutné utěšiti.

Chvála otci buohu i synu,
milému duchu svatému,
všejednomu hospodinu,
na věky požehnanému.

Iesu, nostra redempcio,
amor et desiderium,
Deus creator omnium,
homo ín fine temporum.

Que te vicit clementia,
ut feras nostra crimina,
crudelem mortem paciens,
ut nos a rnorte tolleres.

Jezu, naše utěšeď'
tys pro Keséanské spasení
dal se na kříži truditi'
chtě nás tudy obživiti.

Druhci osoba říkri aerše:
Jezukriste, vykupiteli,
všech hříšných spasiteli,
jenžs nás svú svatú krví vykúpil'
kdyžs ukrutnú smrt pro nás podstúpil'

235 na kříži umíraje,
nzše hříchy obmývaje,
račiž se nám ukázati
a nás smumé utěšiti.
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Daě osoby jdouce zpfuají:
Ad monumentum venimus gementes,

24o angelos domíni sedentes
vidimus et dicentes,
qúa surrexit Iesus.

Praci osoba říkei oerše:
U hrobu sme byly plačíce,
našeho mistra hledajíce,

245 anjely sme sedíce viděly
a ti sú nám tak pověděli'
že Ježíš z mrtqích vstal
a to vám pověděti kázal.

U hrobu byly sme plačíce a kvílíce,
25o anjely boŽie sedíce viděly sme

a řkúce, Že jest vstal z mrtqich pán JeŽíš.
Třetí osoba zpíod:

Pro buoh, račte postúpati,
račte rni tam, smutné ženě, ukázati,
kde bych mohla svého mistra nalézti,

255 jenŽ jest spasitel nazvaný.
Na svém těle trpěl jest hrozné rány
zanás za všecky, hříšné křesťany.
Auvech, z|i Židé a nevěrní,
zahubili sú mi mistra není!

260 Kornuž se mám smutná utěšiti?
Pyč mě kvítí i koření,
pyč mě tráva, lilium, vše stvoření. . .,
kteréž já mánr pro mého spasiteie nyní.
Pyč mě skalé, vody i moře,

265 i všecko stvoření mého hoře,
kteréž já mám pro tě, milý buoŽe!

Maria říkci perše:
Ach' běda mně, smutné ženě,
nemajíc nižádné utěšenie!
Zttatťra sem mistra svého,

27o Jezukrista nebeského,
jenž jest byl útěcha má!
A já jeho hříšnice hubená,
co mi jest sobě zdíti,
nevědúci se kam díti?
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Maia zpíaci antifonu:
Cum venissem ungeÍe morťuum,
monumentum inveni vacuum.
Heu, nescio recte ďscernere,
ubi possim magistrum quereÍe.
Když jsem přišla léčiti mrtvého'
nadjidech hrob a v něm nižádného.
Auvech, nemohu právě zvěděti,
kde bych rnohla jeho mistra nalézti.

Maria říkd antifonu:
Ach, přehříšné mně ženě,
pro mých hříchuov zaslúženie!
V moři není toliko píska,
jako duše má hříchy těžka.
Ó milý náš tvorče drahý,
rač mi odpustiti mé viny!

Pototn z ahradník zpíati:
Mulier, quid ploras? Quem queris?

290 Ctná ženo, co tak ráno hiedáš
a proč se tak smutně máš?

Maria:
Domine, si tu sustulisti eum,
dicito mihi aut ubi posuisti eum,
ut ego eum tollam.

Maria praaí:
295 Ctný rnuži, rač mi pověděti,

ač muožeš právě zvěděti,
zda mi tvá milost jeho schovala,
pověz, kde bych já jeho optala.

Zahradník říkti k ní:
Pověz, ženo, co tak ráno hledáš

300 a proč se tak smutně máš?
Potkají-li Ě Židé
aneb jiní zlí lidé,
učiní tobě mnoho zlétrlo,
budeš pykati potom toho.

Maria k němu atd.:
305 A ty, milý zahradníče,

a zdali nevíš mne velice túžíce?
Pro mého milého spasitele
jest nri hoře veliké cele.

I
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Zahradník praaí:
Ženo, radímé při milostí,

310 zapomeň vší Žalosti!
Chovaj svého hospodina,
Jezukrista, svaté Maří syna.
A protož náhle beř mi se s očí pryč,
nebé zlámu o hlavu tento rýč!

3|5 A netlač mi po cibuli,
ať nedám rýčem po rebulí!
A nechaj se mnú toho mluvení,
nebť mi do toho nic není,
ať já své ďlo předce dělám

32o a sqim dítkám chleba dobýám.
Maria zpíz:ci antifonu :

Dolor crescit, tremunt precordia
de magistri absencia,
qui sanavit me plenam viciis,
pulsis a me septem demoniis.

325 Bolest roste v srdci mém na útrobě,
když jiŽ není mistra mého v hrobě,
jenž mě uzdravil a ÍIrne všech hříchuov zbavil
a sedm ďábluov ode mne zapudil. _ S ae culorutn amen.

Jezukriste, stvořiteli žádný,
33o zezři na nás pro wé rány,

jenžs mne hříšnú uzdravil
a sedm ďábluov ode mne zapudil.
Račiž mi se ukázati
a smutku mého ukrátiti,

335 aé mé všecky žalosti
obrátí se u veliké radosti.

opět Maria zpíad:
En lapis est vere depositus,
qui fuerat in signum positus.
Munierant locum militibus,

34o locus vacat eis absentibus.
Aj, ten kámen, jenž jest na hrobě položen,
ten jest divně daleko odložer5
iehož rytíři sílně střeŽiechu,
avšak ieho ostříci nemohúce.

345 Ó muoj milý spasiteli,
mé duše uzdraviteli,
toběť se těší má síla.
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nebť sem já smutná žena byla.
Ó hospoďne všemohúcí,

35o uslyš mě hříšnú hříšnici,
račiž mi svuoj obličej ukázati
a mě mých hříchuov zbaviti!

Maria zpízlti antifonu atd.:
KdyŽ sem přes celú noc chodila,
s pláčem ptajíc mistra svého,
kteréhoŽ duše má milovala.
Když měli Židé svátek,
v ten Veliký pátek,
okázali moc,
trápíc příliš Krista přes celú noc,

360 svědky falešné naň z|ednalí,
před samým biskupem rvali, bili
a na tvář jeho plvali.
Pilátovi kázali mrskati,
potom s lotry ukřižovati.

365 Po smrti neměl pokoje ten pán,
ano mu od Longina byl kopím bok proklán,
teprv nrim milost přišla'
když krev s vodú z boku vyšla.
Ktož nemá plakati,

37o se mnú hříšnú Krista pána hledati,
an každý s ním může na věky kralovati?
Na anjelskú řeě sem nic nedbala,

iedno abych nalezla toho,
kteréhož duše má milovala.

Maria říkd perše:
375 Prosím pro buoh, ukažte mi spíše'

ať na|du Krista Ježíše!
A zdali vy jeho víte,
nastojte, proč mi jeho nepovíte?
Chtěla bych se tam bráti sama,

38o ať bych nalezla svého pána.
Dotud budu hledati,
až mi se smutku ukrátí.
Mámé na srdci velikú žalost:
pane Ježíši' obraé mi ji v radost!

Maria zpíod:
385 Heu, redempcio Israel,

ut qui mortem non timuit.

uďl.
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Auvech, kto by se toho nadál,
by se on smrti nebál!

Heu, redempcio Israel,
ut qui pati voluit.

Auvech, kto by se toho nadál,
by on za ny trpěti chtě| etc.

Heu, redempcio Israel,
ut qui mortem sustinuit paciens.

Auvech' kto by se toho naďál,
by se on smrti nedalpokorně!
Ach, nastojte hoře mého,
velikého, nemalého!
Nebé nevidím mistra svého,
utěšení srdce mého erc.
A zdali vy jeho víte,
nastojte, proč mi jeho nepovíte?
Chtěla bych se tam bráti,
bych věděla' jeho kde ptáti.
Chtěla bych den i noc jíti,
nechtíc jísti ani píti'
bych mohla jeho dojíti.
Ach, má veliká núze,
bude-li toho na ďúze,
budu den i noc plakati,
až se mého života ukrátí.

(Ježíš:)
Maria!

(Maria:)
g.abi!

(Ježíš:)
Maria!

(Maria:)
4|5 Rabí! t*

(Ježíš:)
Maria!

(Maria:)
Rabi! quod dicitur magister.

Ježíš říkri aerš:
Maria, rač slyšeti!

Maria k němu:
Milý mistře, rač pověděti.

Ježíš zpívd antifonu:
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Prima quidem sďfragia
sola tulit carnalia,
exibendo communia
super nature munia.

Maria, věz to zavěrné,
Žet mé jest tělo jtž tak sIavné'
ježto před smrtí bylo trpělivé
i také vší křehkosti plné.

Sancte deus!
Buď tobě chvála, tvorče svaý

430 jenž si vykúpillid hříchem jaty.

Ježíš zpíad:
ÍIec priori dissimilis,
hec est incorruptibilis,
qui dum fuit passibilis,
iam non erit solubilis.

435 Maria, věz to zacelo,
žeé Ježíšovo blahoslavené tělo,
nebude více nedostatku trpěti'
a toť mají všickni za věrné míti.

Sancte fortis!
44o Svad buože, mocnn silný'

hříchuov na věky neomylný!

Ježíš zpfuri:
Ergo noli me tangere
nec ultra velis plangere.
Gallileam dic ut eant

445 et me viventem videant.

Ježíš zpíati:
ProtoŽ, Maria, neroď se jeho doqýkati
ani sobě více stýskatí,
ale apoštolům daj věděti'
žeť chce na nebe k otci vstúpiti.

Maria zpí,tlti:
450 Sancte et immortalis deus,

rniserere nobis!
(Ježíš praaí:)

Maria, neroď se víc mútiti,
neb chci na nebe vstúpiti,
tu budeš míti věčnú radost,
nepotká Íě žádná žalost.

nábo ženských traktrjtů
:a, Praha)

I
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Tyto Oerše md říkati Ježíš:
Dimissa sunt ei peccata multa,
quoniam dilexit multum.

Tyto oerše md říkati Maria:
Živ1,, na věky svaty buože,
ty si chudých rajské zbožie,

460 všech smutných utěšení
a nemocných uzdravení.

Gracias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.

Děkujié, buože, wé milosti,
465 žes mě zbavi| vší žalosti.

Chciť se tebe vždycky báti
a sqých se hříchuov káti.
Jižé odpuštění beru od tebe,
žeé nechci viece hněvati tebe.

Ježíš říkó aerše:
470 Neroď více plakati,

jiŽ se tvůj smutek ukrátí.
oblehčiž již své útrobě!
oné jest, jenž mluví k tobě,
JeŽíš Kristus ukřižovaný,

475 jeď jest měl veliké rány
i jeho bok také proklaný
za všecky hříšné křesťany.
Když si jeho toliko plakala
a milostívě se na něho ptala,

480 hledajíc jeho tak mnoho,
nebudeť že\ tobě toho,
když se tobě ukázal,
již té z smutku rczváza|.
Přišlo vše wé utěšení,

485 když jeho vidíš z mrtqých vstání.
Kazujiť' by pověděla,
že si ieho žívu viděla.
A ktoť mě chtí žívu viděti,
kaž jim do Gallilee jíti,

490 tué se jim chce ukázati
a je smutné utěšiti.
Nebudeé s tebú více mluviti,
neb chce na nebe k otci vstúpiti.

Potom j

495

(Maria

500

Maria
\

505 C
't

I

1
l

i

Mar',

510

515

520

282

525



reccata multa,
nultum.

loŽe'

)oŽieJ

ú

)i
loriam tuam.
osti,
i.
láti
Í
tebe,
tebe.

vstáď.

ri,
:úpiti.

'oer

l a

rla,

Potorn jde Ježíš ke kapli zpítlaje:

Ascendo ad patrem meum et patrem vestrum'
495 deum meum et deum vestrum' alleluia.

(Maria:)

Vere vidi dominum viventem
nec dimisit me pedes tangere.
Apostolos oportet credere,
quod ad patrem velit ascendere.

5o0 Zajistét sem viděla buoha žíva,
an mi se jest nedal noh svých dotknúti.
Apoštolé musí uvěřiti,
žeť chce k otci na nebe vstúpiti.

Maria říkd aerše:
Vidělať sem tvorce svého,

505 od Židuov umučeného.
Ten iest vcele z mrtvých vstal
a sqfm pověděti kázal.
A ktož chtí živého viděti,
kázal jim po sobě přiiíti'

5ro neb chce potom na nebe vstúpiti'
člověčenswí na božství nesa,
aby votci ukázal rány'
jež jest trpěl za všecky za ny.

Maria zpíoti:
Vere vidi dominum meum'

515 redimentem acriter ornnem hominem reum.
Et exultavit spiritus meus,
quia visitavit nos verus deus.
lVfiserere, Íruserere' miserere,
Alpha et Omega dictus vere.

520 Qui surrexisti a mortuis,
da salutem Bohemis tuis, alleluia.
Vidělať sem již pána svého'
an slíbil potěšiti zarmúceného každého.
A zradovala se duše v mém těle,

525 neb sem nalezla svého spasitele.
Smílui se již, Kriste pane' neb to víme,
že wá řeč ostřejší nežli meč.

Jenžs stal z mrtqÍch, odpusé nám hříchy'
utvrď v pravdě tvé všecky věrné Čechy. Alleluia,

alleluia.

283



Maria říkri verše:
530 Která duše vidí pána Krista,

ta jest již od zlého jísta.
Žaany toho nemuož vypraviti,
co Kristus ráčil svým připraviti.
Kdo chce v jeho přikázaní státi,

535 tomu zavázal se samého se vším dáti.
Kriste pane, jenžs vstal dnes z hrobu,
přímiž nás k sobě v tuto dobu.

Maria zpíari:
Victime Pascali
laudes immolent christiani.

5a Agnus redemit oves,
Cristus innocens patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello
coďlixerunt mirando,
dux vite mortuus

545 regnat vivus.
Petr s Janem zpírlají:

Dic nobis Maria, quid vidisti ín via?
Maria zpízld:

Sepulcrum Cristi viventis
et gloriam vidi resurgentis.

Petr s druhem zpíaají:
Pověz nám .. .

Maria zpívti:
i50 Angelicos testes, sudarium et vestes.

Surrexit Cristus, spes mea,
precedet suos in Gallileam.
oběti velikonoční
chválu obětujte, křesťani!

555 Beránek sa nevinný Kristus vykúpil ovce,
smířil jest s otcem sv;Írn. nás lidi hříšné.
Smrt a život, to dvoje' bojovaty předivně,
vývoda života žív kraluje.

Fetr s Janem zpfulají:
Pověz nám' Mariaj cos na cestě viděla?

Maria zpíati:
5ó0 Hrob prázný Krista živého

viděla sem i oslavu jeho.
Ty svědky anjeln rúcho, v němž obinuli.

Petr
565

570

M

) l >

580

)u)

590
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Vstalé jest Kristus, mé doufaní,
tamť vás předejde do Gallilee.

Petr s Janem zpíaají:
565 Pověz nám, Maria milá,

všaks u hrobu nyní byla,
již-li Kristus z mrtvých vstal,
tak jakž sa žív rozprávíval.
Cos viděla, rač praviti

570 a nás smutné utěšiti.
obvesel nás, smutné lidi,
neb se nám nedobře klidí.

Maria říkd aerše:
Petře, Jene' to já pravím váma,
žeť sem u hrobu byla sama,

575 anjely sem viděla sedíce
a ty ke mně takto mluvíce,
že ležiš Kristus, všemohúcí král,
ten jest jístě z mrtvých vstal
a tak vám pověděti kázal:
Kto ho ckti žíva viděti'
kázal jim do Gallilee přijíti'
tam Se jim chce ukázati
a je smutné utěšiti elc.

Potom jdou zpíaajíce:
Prav, Maria, jístě' cos viděla na cestě?

Maria zpíaá:
5B5 Hrob trQista pána živého,

čest' také chválu z mrtqých vstalého.
Ty svědky anděly, rúcho, v němž obinuli.
Vstalé jest lkistus, mé doufaní,
tamť své předejde do Gallilee.

Apoštolové atd.:
590 Pověz, Maria, cos viděla,

na kříž l(ristuov kdyŽs patřila?
Maňa zpíoti:

Viděla sem Ježíše ubičovaného
a na kříži pozdviženého
od rukú hříšných Žialv.

Apoštoloaé:
595 Pověz, Maria, cos více viděla?
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Maria atd.:
Hlavu trním korunovanú
a tvář velmi slinami zaplvanú
i také velmi zsinalú.

Apoštolové zpívají atd, :
Pověz, Maria, cos více viděla,

600 na kříŽ Kristuov kdyžs patřila?
Maria zpíad:

Viděla sem, že otci svému poručil se jest
a skloniv hlavu dolóv trním korunovanú
vypustiljest duši.

Apoštoloaé zpíaají:
Pověz, Maria, cos ještě víc viděla?

Maria zpiad:
605 Bok kopím ostrým proklaný'

ruce i nohy jeho ostrými hřebíky probodené.
Apoštoloaé zpíaají:

Pověz, Maria, cos učinila,
kdyžs Ježíše milého ztratila?

Maria zpíad:
Marii plačící sem pochopila

610 a do domu sem ji uveďa.
Potom sem na zemi upaďa
a panně syna plakati sem pomohla.

Apoštoloaé zpíaají atd. :
Pověz, Maria, cos potom učinila?

(Maria zpívd):
Potom sem drahých mastí nakúpila

615 a na úsvitě k hrobu sem přišla;
nenalezši, jehoŽ sem milovala,
pláče sobě dvakrát více sem přičinila.

Apoštolorlé zpívají:
Maria, nerod plakati,
ale rač nám pověděti!

Maria zpíati:
620 Povím vám novinu jistú

o pánu Jezukristu,
o mém milém spasiteli,
všech hříšných lykupiteli.
Jístě skrze mnohá duovodná znarnení

625 viděla sem Kristovo z mrťvÝch vstáď.

640

Tomt

630

Mai

635

645

655

Tc

ó50
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Tomtiš říkd aerše k Marii atd.:
Ale co tu, Maria, baješ?
Tak-li se sv'ých hříchuov kaješ?
Mezi lidmi tuto chodíc
nic jiného než smích plodíš.

630 Pravíš, že ležiš z mrtv5ich vstal
a tobě se viděti dal.

Maria k němu:
Ó Tomáši nevěřící,
o Ježíšovi pochybující'
pravímť tobě to směle,

635 žeť sem viděla svého spasítele
í všech hříšných uzciraviteie.
A odpustilť jest mi mé viny
a rozkáza| mi pověděti tyto noviny,
abyšte do Gallilee pospíšili

640 a tělesně jej viděli.
Tom,tiš praví:

Mlč té řeči neozdobné
ani k pravdě podobné.
Však to jest pravá lest
ani podobné jest,

645 by kto mohl z mrtvých vstáti
a po smrti viděti se dáti.
Neb Kristus byl tak velmi ztryzňován,
že člověku není ten smysl dán,
by mohl muky všecky vypravití,

650 kteréž on pro nás ráčil snésti.
ProtoŽ beř se někam domů k klidu
a nečiň svú řečí rozbroje v lidu.

,,Pr aa duť,, J an z pía ri :
Pravdať jest, Petře, co jest k nám Maria mluvila,
neb sme toho již sama očítě viděla,

655 žeé v hrobě žádného není.
VezměmeŽ toto prostěraďo na znamení,
budem jiným lidem praviti
a to' co jsme viděli' mluviti,
žeť jest to konečně Kristus naplnil,

ó60 co jest mezi námi v světě mluvil.
Podmež a nechtějmeŽ tu déle státi,
aé nás Židé v své ruce nepochvátí.
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Cernitis, o socii, ecce
lintiamina et sudarium,

66s et corpus non est inventum in sepulcro.
Petr praaí:

Yizte a znamenajte,
prostěraďo ohlédajte,
jímžto tělo jeho svaté,
od Židuov na kříŽi rozpaté'

670 bylo jest obaleuo.
To v hrobě není nalezeno.

Tomdš aolaje praaí k nim:
I co vy tu ryčíte,
svú myslí nadarmo točíte,
však mě na to nezvedete'

675 ani k tomu přivedete,
bych já tomu uvěřil,
leč bych svú ruku v jeho bok vložil
a prsty své v jeho rány,
jenž sú jemu od Židuov udělány,

680 teprv bych tomu mohl uvěřiti,
když bych ho mohl opatřiti.

Petr k němu:
Tomáši, bylo s námi b1ti,
chtěl-lis o tom zvěděti.
M1t sme s Janem u hrobu byli,

68j žádného sme tam neviděli,
teď znamení toho prostěradlo máme
co my tobě není pravíme.
Marii na cestě sm'e viděli'
té sme s: také táza|i,

ó90 aby nám pověděla,
co jest chodíc viděla.
I pravila nám jeho žívu viděti
a jiným všem apošto|ómkáza|a pověděti.

Tomriš k nim:
Dosti jest věc nepodobná,

695 že má vás svésti žena hubená
aneb chodcové tito dva,
ježto sú hovada pravá,
chodí po světě, kde by co měli
a liď o statek připravovali.

700

Tu

705

J,ž

715

1 ) 7

130

19 . Yj'bor z čcskó l itelatur

710

720

P
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7o0 Neb když jim dáš krajíc chlebao
chceš-li, dí, že buoha na nebi není třeba.

Tu Ježíš přichdzeje r.l ncidherném šatě stane uprostřed niclt:
Pax vobis, ego sum, alleluia.
Nolite timere, alleluia, allelúa.
Alleluia, pax vobis, ego sum,

7o5 alleluia, nolite timere, alleluía, alleluia.
Ježíš praví:

Pokoj vám, neroďte se báti
a již v víře pevně trváti.
Byl jest Ježíš mistr váš,
jenž jest ukřižován pro vás.

710 ProtoŽ nerodte se již domnívati
ani v svá srdce myšleď bráti,
bychť byl blud aneb obluda jaká.
Každý z vás mé kosti ohmaká,
kterýchž nemuož duch míti žádÍý'

7|5 neb jest všech kostí prázdný.
Zvláště ry, Tomáši, jenž daleko stojíš
a pro nevěru se mne bojíš,
přistup blíže a přiběhni
a svú ruku v muoj bok ztiehni'

72o prsty své v hřebové rány vlož
a svú nevěru odlož.

Pak bera Tomdše za tuku zpívri:
Mitte manum tuam, alleluia
in locum clavorum, alleluia.

Viziž, Tomáši' bok jeho í ruce obě,
725 kteréž jest dal prokláti sobě.

Protož vpustiž ruku svú v bok jeho,
uzříš, že tě buoh swoření všeho.
I neroď víc býti v nevěře,
ale stálý buď v jeho víře.

Tomtiš zpívd:
730 Dominus meus et Deus meus. alleluia.

Tomdš Draaí:
oné jest pán a buoh světa všeho,

já nehodný sluha jeho.
Věřím, že jest mocně z mrtr,rych vstal,
a všem věrným svú svatú milost dal.

735 Račiž, prosím, i mně milost dáti,
neb se již chci sqých hříchuov káti.
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Pak zpívri Ježíš:
Quia vidisti me, Thoma, credidisti.
Beati, qui non viderunt et credlderunt, alleluia.

Tomáši, žes vidělbok i ruce jeho,
74O věříš. že buoh swoření všeho.

pravim tobě, že sú ti blahosiaveni,
ačkoli neviděli sú jeho umučení,
ale že právě vědúc věří tomu,
všecky ty pojme do svého domu.

745 Ale jáé nyní na malý čas odejdu od vás,
a potom zase navštívína vás
a budú odjati zárnutkové srdce vašeho,
když budete míti seslání ducha svatého.

Záhlavt responsorium sborová odpověď na zpév lektora, kantora; Et aalde ' . .A časně
z tána,..i Gloria PatriS!ávaotci;antifuna střídarry? zpěv kněze a sboru_t postúpajte
ustupte _ 10 následují citáry z Mk L6'L-2: Když přešla sobota, Maria Magdalena
a Marie Jakubova a Salome nakoupily vonných mastí, aby přijdouce pomazďy Ježíše.
Aleluja (: sláva)' ďeluja. _ ProtoŽ velmi ráno v první den po sobotě přišly k hrobu, an iiž
slunce vyšlo. Sláva otci i Synu i svatému Duchu_ 1l-14: překlad vev.2|-24_L,l sobě
zdítipoč1tlsi_25-2B:, překlad vev.29-32-35 zany na nás _37.39: překlad ve v.40.42

47-49: Šéastný Sione, chválou jásej, omlazená země,vesel se, Bohu ďky vzdávajíc-
5| neni ryri-52 pobojoaal přemohl _55 etc. atd. _ 60-65 překlad ve v. 66-71 _76-79:
Přijď, vytouŽený, přijď, Kriste milovaný, přijď, slávo otcova' přiid', svaých koruno _ 80 zy-
svěcuje se osvětluje se, svítí - 84 nestyšť soĎě nesqýskej si _ 88-93: překlad ve v. 94-99

104-106: Kdo jest tento, jenž přicltázl se slávou, s nímŽ zástup svaqich prochází se
v paláci nebeském? (srov. v. L07 -LLz) _ IL5 přijiti přijmouti _ 1|8 setříti zničiti - L23 .I28:
NeŽ pojďme a pospěšme k jeho náhrobku. Jestliže jsme milovali živého, milujme i mrtvého
a pomažme jeho tělo olejern nejsvětějším (srov. v.L29.L34,I35.L40) _ |4o zmažme pomažme
_ L4I-|42 (poďe Mk 16,3) překlad ve v. 147.148 _ |46 smi požádati odváží se požádaa,
požádá - 149-150: překlad ve v. 153-|54 - 155 (poďe Mk 16,6) překlad ve v. 156

163-L66: překladve v.167.170 _168 brzo rychle _ I73 ptajte se lTptáveite se, hledeite-
|77.178: překlad ve v. 179 -180 _ I85 děta (duál) jděte _ LB6 do szsěta do svítání - 188 sra-
zujíci ptajic se, pátrajíc - L9Í ay vás - 194 optati vyl.iedati, najíti _ L97 truditi trápiti-
L98 tudy obžiaiti tak život dáti' lykoupiti _L99 milostiaos' láska, laskavost -202 zl po-
slední věk za poslední éry (podle učení církevních Otců nastala příchodem Kristoqým
poslední, wcholná éra lidstva) _ 203 ptají hledajÍ _ 219-226: Ježíši, naše spáso, lásko
a touho, Bože, stvořiteli všeho, člověče na sklonku věku! Jaká dobrotivost tě pohnula, abys
vza| rn sebe naše hříchn a t1m, že jsi podstoupil hroznou smrt' vysvoboďl nás od smrti

239-242: překlad ve v.249.25t _ 259 není nyní - 26| pyč ll.tuji koření byliny - 263
nejasný smysl, nejspíše vyrrechán verš _ 264 skalé ská|y _ 272 hubenti bídná, ubohá - 273
sobě zdíti počíti si _ 275-278: překlad ve v. 279-282 _ 280 nadjidech naš|a jsem _ 28l prdaě
náleŽitě _ 289 lan 10,75: Ženo, co pláčeš? Koho hledáš? (srov. v. 2go-2g|) _2g2-2g4Jan20,
15: Pane, vzal-lis ty jej, pověz mi, kdes ho poloŽil, at já jej vezmu (srov. v. 295-298) _ 296
ač jest"I1že - 304 pykati litovati, želeti - 306 mne aelice túžíce že velice toužírn, trápím se
-30Bcelej istě-311 choz.laj chraň,šetř i_314nebťnebo ti_315 lxetlačfleš|ap_316: aétine-
dám rýčem ránu na zadek_ 3I9 předce před se, dále

32L-324: překiad ve v. 325-328 _ 328 Saeculorum amen (na věky) věků amen - 329 žddn!
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lati' naiíti _ L97 truditi trápiti -
los' láska: laskavost _ 2O2 zl bo-
ů nastala příchodem KristovÝm
|'9-226: !ež1ši, naše spáso, lásko
aká dobrotivost tě pohnula, abys
tl smrt, vysvobodil nás od smrti
6I pyč |trufu kořeni byliny _ 263
- 272 hubená bildná, ubohá _ 273
nadjidech našla jsem _281 práaě
ov. v. 290-29t) - 292_294 Jan 20,
I vezmu (srov. v. 295_299) _ 296
žíce že ve|ice touŽírn, trápím se
.3|5 netlač nešlap _ 316: ať ti ne-

(na věky) věků amen _ 329 žtidný

ŽádoucÍ, milý - 330 zezři vzh|édnj _ 337-340: Hle, kámen, který označovď hrob, jest skutku
odvalen. Místo zabezpečili vojá,ky, ti jsou pryč a místo je prázdné (srov. v. 34I-344)
-344 ostřici uhlídati-366 ano neboť-375spíšerychle-378 nastojte hle-385-386: Ach
spasitel Israele, jetů se nebál smrti (srov. v. 387-388) _ 389-390: Ach, spasitel Israele,
jenž ochotně trpěl (srov. v. 391-392) _393-394: Ach, spasitel rsraele, jenŽ pokorně pod-
stoupil smrt (srov. v. 395.396) _ 409 na dlúze dlotlho _ 417: Rabi, coŽ znamená Mistr

420-423: Nejprve samo (mé tělo) vzalo na sebe úděl tělesný tím, Že podstoupilo
obecnou nutnost lidské přirozenosti_ 424 zaoěrné zajiscé-428: Svatý BoŽe! - 43L-434:
Toto tělo dřívějšímu nepodobné, toto tělo je neporušitelné, jež do nedávna bylo poddáno
utpení, jiŽ nebude zničitetré _ 435 zacelo najisto _ 439: Svaý mocný! _ 44L hřichuoo
neomylný hřlchy neoklamatelný _ 442-445: Proto se mne nedoqýkej, ani dále nenaříkei.
Řekni,aby šli do Galileje a shlédli mne Živého _ 446 neroď se dotýkati ledorýkej se - 450.451:
Svarý a nesmrtelný tsože, smiluj se nad rrami; dále místo porušeno, pravděpodobně něco
vynecháno nebo jsou da]ší verše nesprávně uspořádány _ 452 neroď se mútití. nermuť se -
456-457 Llsk.7'47l odpuštěny jsou jí mnohé hřichn neboť mnoho milovďa _459 zbožie
majetek _ 462-463: Děkujeme ti pro velikou slávu wou _ 468 odpuštění beru loučím se -
470 neroď plakati neplač _ 472 útrobě srdci - 478 toliko tofik - 483: již tě zbavil smutku -
486 kazujiť káŽi, přikazuji tt: by poaěděla abys pověděla

494-495 |an 20,|7: Vstupuji k otci svému a otci vašemu, k Bohu svému a Bohu
vašemu, aleluja - 496-499: překlad ve v. 500-503 _ 506 zlcele jistě _ 5L4-521: Zajisté jsem
spatřila Pána svého, kterak všechno hříšné lidstvo nebojácně vykupuje. I zaradoval se duch
můj, že nás navštívil pravý Bůh. Smilui se, snríluj se, smiluj se, ry právem naz1ivaný po-
čátek a konec, jenž jsi vstď z mrwých, dej spásu sqým Čechům, aleluja. (srov. v. 522-529) _
532 oypraaiti vypověděti _ 537 přimiž přijmi - 538-552:. srov. v. 553.564 - 546: pře-
klad ve v. 559 _ 547-548: Viděla jsem hrob Krista Živého a slávu z mrtqfch vstalého
(srov. v. 560.561) - 549: srov. v.559-56I _ 550-552: (Viděla jsem) svědky andělské, šátek
a roucha; vstalé Kristus, naděje má, a půjde před srnými do Galileje (srov. v' 562.564) -
562 obinuli ovinuli _ 572 klidi se děje se, dďí se _ 573 otima (duál) vám _ 587 obinuli ovinuli

609 pochopila uchopila _6L2 syna plakati oplakávati syna- 617 přičinila přidůa_626
baješ žvaruš _ 629 plodiš buďš - 64L neozdobnl nepěkné, neslušné - 644 podobná pravdě
podobné _ 647 ztryzňovtin Úýzlén - 648 smysl rozum - 649 by mohl aby mohl _ 654 sme
sama uiděla (duál) jsme sami viděli _ 662 nepochorÍrí nechytnou, nedostanou _ 663-665: Yi-
dlte' drulrové, hle prostěradla a šátek, avšak tělo nebylo nďezeno v hrobu _ 672 ryčíte
křičíte - 674: však mne k tomu nedostanete - 681- opatřiti uviděti _ 694 nepodobnti ne.
podobná pravdě _ 695 hubend ubohá, bídná - 702-705 Luk. 24,6.. pokoj vám, já to isem,
alejuja, nebojte se, alejuja, aleiuja - 706 neroďte se btiti nebojte se - 710 neroďte se domníoat,i
nedomnívejte se _ 7L2 blud pře\lý obluda píišeru _ 7L3 ohmahd omaká - 7t9 ztiehni v^áh.
li - 722.723 podle Jan 20,25:, YLož svou ruku, ďejuja, na místa hřebů, alejuja - 727 že tě
žeť je - 728 neroď ójíti nebuď _ 73o lan 20,28:, Pán můj a Bůh můi, alejuia - ?37.738
lal 20,29: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteříž neviděli a uvěřili, ďe-
juja_743 prtiaě pravdivě, dobře - 747 ztimutkoaé zánnutky; odjati srdce vzati ze srdce

HRA vEsELÉ MAGDALENY

Z jinýchdramatických skladeb staročeských, aé již velikonočních (hry pašijové apod.)
nebo jiných (hry vánoční a pod.) se dochovaly |en zlomkovité úryvky. Z nich zvláštní
pozornost vzbuzuje hra s biblickým námětem o Marii Magdaleně, a to sqimi vloženými
zpěvy rázu zcela světského a nepochybně lidového původu. Patří - steině jako Mastič-
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