
,ino (biše, tím a p.), není-li v rýmu
. 78); á psané m' ze upravujeme na ze.
ij plne rÉ2,plny Mtichat podle a.83,
na nie
vždy] wdy - 49 smyčcem Mcichalf

e a. 39) czyn - 57 dwji podle zt. 32l
Mtichal

r 1516-1526), fot. i35b-lZ9a. paleo_
ké, str. 149-175. K rozboru Mácha-
sborník Hrst stuďt a vzpomínek ...
lkého dramatu, PÍsemnictví českého
ad latinských scénických poznámek.

4 cnrdelis] crudeles - 80 vysvěcuje]
- 93 nimius] minimus _ 10ó per-
wy - 200 prohřešení] prohrziÍíeni -
591, 600, 608 - 224 ferasl feres _
:de] kte, stejně 282, 4O4 - 260 Ko-,pe opakoz:rÍno _ 444 dtc ut eant] ut
fmutku-511 na božství Mticial]
Jenžs stal] GenŽ ftal _ 542 dueiloj
o pana (přehozeno pro rým) _ 588
editi - 651 k klidrt klidu - 685 ne_

dal J' Máchal, Staročeské skladbv
ed lydal J. Hrabák, Staročeské
na a upravena všude kromě po 7
Kursivou je tištěn překlad latin-

|Byztez - 43 krčmářěf krzmarze _
yla - 5l v pivnicil pyi;vnyczy _ 55
76 Sestro] Sefto - 89 následu1.ž]

SATIRY

Záimy a problémyměšéanswa se v naší literatuře o&ážeji P! Prvý v rozsáhlé básni
Daatcro pa,oii, božie a v sedmi kratších veršovaných satirdch o konšeltch a řemeslnícÍch.
Všechny ťJrto skladby vznikly v šedesáqých letech 14. Století a jsou zapsány y t. zy:.

ttradectéň rukopisú; ideologické i formální shody nás přesvědčují o tom' žemajítébož
autora.

Zájem o všedď život v městě se objevil sice jíž dříve, na př. v Mastičkáří, ale v sa-

tiráchÉradeckého rukopisu přistupu|e vyrazlý kriticky postoj ke společnosti.Ve srovná-
ní s epikou, jaká byla vywarena na počátku Století, šlechtický hrďna nebo světec je vy-
střídán měšéanem,-oblíLené exotické plostředí je nahrazeno prostřeďm každodenního
soudobého měšéanského Života a autor se už nesnaží o to, aby byl objektivním vypravě-
čem (tak jako na př. autor Alexandreidy), ale píše díla bojovná, plná.vášnivého zaujetí.

Jeho básně přinášeií ostrou kritiku hospodářských poměrů v soudobé.společnosti a.vy.

znívaií dokónce zastřenou hrozbou vykořisťovatelům, která rnůŽe být vykládána jako

předzvěst sociálně revolučního hnutí (Desatero v. 650[' v naší ukázce v. 396n).. 
Nová thematika působila samozřejmě i na formu: souvislá epická liníe byla rozbita

do samostatných episód a obrázků, jazyk se přiblížil hovorové řeči soudobého měšéanswa
atd.

Druhá skupina satirických skladeb (Podkoní a žák, Soór aody s otnem, o ženě zlobi-
vfl vzntkJa okol^o roku 1400; Na rozdíl od satir Hradeckého rukopisu n9ní v těchto sklad-
báih ostré útočnosti; chtějí spíš bavit než soudit. Po stránce ideologické í umělecké se

blíží Nové radě Smila Flašky z Pardubic.

DESATERo  KÁZANIE  BoŽ IE

Celkovým rozwhem, a hlavně začátkem jeví se báseň iako ďdaktický vyklad Desa.
tera božích přikáaánt;úvodní verše poučují o vzniku De.ateia a zhuštěně naznačují jeho

obsah; potoň ie v iednotlivých odstavcích uveden text přikázání a vyg:| lidí, rozdělených
vždy dó tří skupin, kteří se proti němu proviňují. Tyto výklady se' zřejmě opírají'o sou.
dob.ou theologiikou a moralisuiící literáfuru, že však básník necbtěl psáti theologické
pojednání, ie patrné z toho' že jednotlivá přikázáni jsou traktována naprosto ner9Ylo-
mérně' že chybí podrobnější theologický aparát a že je popřáno mnoho místa epidým
vložkám, osvétluiícím výklad. Nejobšírněji jsou rozebírány přestupky proti přikázálí
sedmému, tedy proti krádeži, poiaté značně široce (patří k ní i ruzné obchodní úskoky
a nespravedlivé áaně), a šestému. Stejné náměty nacházím9 i u mravokárných kazate1ů
doby Karlolry, !7aldÍiausera a Milíče. Lze souďt, že básník vzal velkou část své látky
z kazatelskýc-h porn.ůcek, ne-li přímo zkázáni. odtud pocházejí zejmét.,a Při{"av (Ť.Ť-
pla), ale i šrovnání vzat.,: z příiody (o trubcích a o chÍoustu). Kazatelswí bylo nejvhod'.
ne;si opo.oo pro básníkův óekový postoj; nebojácnost, s jakou se dovede vyďovit p-roti

neiprávnému.počínání světských vrchností, byla by bez kazatelského pozaď nevysvětli.
telná. MusímďSe tedy domnívat, že básďk sáhl ke schematu Desatera proto, že mu posky.
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