
bydliž Žij _ 333 zlomýlen zmýten _ 335l ve všem se ho dovolávati _ 341 skúp skoup1i, lakomý
- 342 ač jest||že - 344.. neschovávej ho skoupě pro sebe _ 346 ohjlzda mrzkost, nečest, hanba
_ 347 nedaří nedává dary _ 34B: tlm,že uchovává majetek (je lakomý), zmaÍt _34t-354 verše,
varující pÍoti lakomství, pravděpodobně narážeji na spor Václava IV. s rodem Smilodm
o Pardubice a Starou - 356 z.l9střiehaj se zachovávej - 359 přijieti přijmouti _ 369 požil úiI

377 nad jinél úfdm nad jiné doufám v tebe, důvěřuji Í1 _ 379 žddný žádoucl'milý
_ 384 sprostnda prostá - 385 nezději meškdnie nic nezanedbám - 386 kózanie rczkaz -

390 st.lého lidu mieti píli staÍat se' pečovat o svůj lid _ 395 přichotiriš se chytíš, chopíš se - 402
radost sebe radost ze sebe - 405 .40 6 zbudú pekla zbaví se pekla _ 408 bez hluku bez družiny'
zástupu-411: protože jsibylpříčinouiei ichzatracei l-4I7 abg abys_420 zarart iečasně
ráno - 42t buď toho píIe stafei se o to (píle parric' k píliti) _ 427 trudil namáha| - 439 aežde
všude - 442 ktož t radu slušie kdoŽ patří do rady _ 445 nejednaŘá všeliké _ 448 mladě mla.
dicky, nerozvážně _ 450 ai jestli; zbýti zbaviu se - 456 aěrú yěrnost1 - 459 aieru lomí vér.
nost láme - 462 nesklidnú nevěrú nepokojnou, nespořádanou nevěrností - 467 prázlě sptaved-
livě - 469 zlost kutie zlé skutky dělají - 470 zamútie zarmoutí _ 474: u tebe' králi, si všeho
všímají - 486 úzké rady blízké rádce _ 487 nelnaď nelákej _ 488 zl chlapiech v sedlácích - 492
pozndni známi (ctností) - 493 z:zchooalí lrychovaní _ 495 z prazlé oiery z opravdové věrnosti
_ 5o2 po ysé anadě po svém způsobu, obyčeji _ 503 siesti posaďti se - 505 brojí se hemžl
se' rojí se - 507 sadl use<lnou _ 509 přileží ná|eži - 5L8 léň lenivý - 5L9 přeslyše vyslechna
_ 523 byť aby ti _ 532 zttihti vztahuie (k přísaze)

540 podobno vhodné - 541 neodzlláčz7 se nevyhýbal se, nezdráhal se - 553 by neztdhal
abys nevztahoval - 558 sdhaj přes mezi vyboč z mírného jednáď _ 559 tvým tým pod.
daným-565poddadiepodďaji_57obydlozpůsob života_57Lslsójmečsvoumoc;spořevydatně

588 zděj udělej, prosaď
598 třieda řada - 610: každý se bude před tebou styděti _ 6L4 kóže přikazuje _ 6|6 ao to

stói o to se snaž _ 617 aně navenek - 6|8 jakž tak, jako _ 622 mrcha mrtvola
624 podobně vhodně' pěkně _ 626 aby abys _ 627 cele ptavďivě _ 630 szuooa až sezveš -

635 ttihnúc pod saými klejnoty t. j. heralďckými (erbovními) odznaky - 636 roty družiny,
skupiny _ 637 na tom potkdni při té srážce, utkání - 638 letěni spadnutí _ 640 nebuď rozpača
nerozpakuj se - ó43 reta' reta (citosl.) pomoc (z něm. rette!) - 645 optičioše obrátivše -
649 napasú nasytí - 651: o to nechť tvé srdce usiluje _ 656 kolí zápasí (srov. kldni) _ 658 na
oazače na pacholky' kteří pomáhaií při sedlání koní _ 659 a rúče rychle - 660 sdhd kopie
bez kotúče chápe se kopí bez kuiičky na konci (jakého se užívalo při turnaji), tedy ostťého
_ 664 sběř shromáždění - 665 okojil se radoval se, těšil se

667 po svéj zláze podle svého přirození _ 676 nerozsnál nesrovnatelně

RADA OTCE  SYNOVI

Báseň podává řetěz rad, které udílí stárnoucí rytíř svému synovi. Celá skladba je
podána jako řeč jediné osobn přesto však je zabarvena ďalogickn neboé otec stále zdů-
razňuje oslovováním přítomnost synovu. Po stránce ídeové je báseň obdobou Aristote.
lovych rad v Alexandreídě (v. zďe na str. 1l6n), rady jsou však lozvedeny do šířky i do
hloubky. obsahem i formou se připíná k Smilově Nové radě a bývá obyčejně Smilovi
připisována.

Múdrý' ctný otec' pořádný,
svému synu byl tak radny,
jakž ho v radě neomýlil,
ač by se sám byl pochýlil
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359 přij;eti přijmouti _ 369 požil ;ži|
ivěřuii.ti.- 379 žtidn! žádoucÍ, milý
tezanedbám _ 386 ktizani" ,ožkaz _
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ke čsti u poslušniej vieře;
dosti rady v takéj mieře
bylo ot věrného otce
ke všelikakéj pótce.
Svój mu ctný úmysl pověděl
a řka: ,,Synu' by ty to věděl,
kterak s tímto světem buda,
ačé mě se přebyti udá'
k němuŽ ty to máš ěáky viece'
na mé i na tvé léta zřiece.

Jáz sem skrze božie dary
člověk již velmě sta4ý'
žeé práce jiŽ nésti nemohu;
jázt z tobo mocnému bohu
děkuii dlúze, ne krátce,
i ieho miléi, svatéi matce,
žeť sem se tak kÍásně zstaral,
jakž mne nikte neukáral
ke cti za najmenší vlas.
Synu, dajé bóh dobrý čas
zvésti život Ía též stopě!

Jáé tobě meč dnes i kopie
vzdají u věrnéj vieře'
zda bych na tobě rytieře
dočekalz mého plemene'
ot tak dobréi matky jmene'
jřsto měl ve čsti bohatě;
v tom ijeden přírok na tě
nesáhá v tqých mladých letech;
jedno sám cti buď nevetech!
Měi ty vše plné žádani'
by to věrné poŽehnáď
na té z mého srdce prošlo,
jenž ot otce míle vyšlo'
v staréj vieře to obnovi,

ienž Jakob otjal Ezavovi.

Toé má prvnie rada, synu:
měj boha v každú hodinu
v srdci ustavičnú mocí'
pokorně ve dne i v noci;

15
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jeho rnilú matku pomni,
jeho svatých múk se domni,
byť ti před očima byly'
pomni na to, synu milý.
Jeho rány k srdci blíže,
znamení svatého kříže
daj srdci přijíti zdrávě'
jakž by vždy viděl právě
jeho svaté umučenie:
ačť ho tu tělestně nenie,
v duši těvždy s tebú cele,
v to věř mocně, věrně, směle.
Nezapomínaj při síle
hodin svých u boze míle,
by byl toho daru hlúpý'
aimužny své nebuď skúpý.
Pro buoh i pro jeho svaté
dojdeš tady čsti bohaté.
Anjelu svému, čstí zdrávě,
pokloň se každý den právě,
jenžto dal ku pravdě tobě.
Svadch ku pomoci sobě
chovaj na všelikých skutcích,
tak nebudeš v časých smutcích.
Měj na srdci to súkromie,
by tě tvé čisté svědomie
vedlo ot hřícha tak bedlně,
jakž by neshřešil smrter1lně;
neb hřích mysl, Život krátí,
novú hanbú se obrátí.
Starý, dávný hřích při věku
často na mnohém člověku
vší dobréj mysli vrah jest;
ktož koli má k bohu čest,
ten je hříchem jako svázán.
Protož, synu' buď tím kázán,
tak jakž jest má viera k tobě:
nedrž hřícha rád na sobě,
zbuď ho, jakž najspieše móžeš,
k věčnéj radosti pomóžeš
sobě tím i svému ščedí,
čistú, spravedlivú zpovědí,

2 radý uďěltlj

nakloni l  _8 pótka:

12: iestli se ti Podai
L6 aelmě velm

vytkv _ 25.. vésti Žt
- 3I jižsto měl jIŽ jt

(neuetchý) nebud c

o právo pfvorozeÍ
43 ustauičnútt

- 59 (nezapomínaj)
69 súkromie sám tr

518



ile,
cele,
š, směle.

mni)
: domni,
, t , ,
' t J  t

ťlý.
iže,
'ze

:ávě

úle,
lý'

úpý.
mté
é.
ávě,
'rávě:
lbě'
rĚ

ltcích,
smutcích.
úe,

'ně,
tlně;
rátí,

lěku
ru
rt;
t,
án.
izán,
obě:
:

nóžeš,
i

[,

věrným utrpením za to;
měj skrúšenú pamět na to'
budeš ve všech činech platen,
číl, zdráv, vesel i udaten,
u pobití, u všelikéj spoře,
na zemi i prostřed moře;
synu, tak všiej čsti dosiehneš.
Když se k světu tak i tiehneš,
tehdy to chci řéci jístě:
přijma ctné manželswo čístě,
přebyvajž v něm bez omyla,
jakž by wá duše viec byla
skrze to věčnéj radosti;
iinak nejměj svéj mladosti.
Pakli tě kdy myslí jinú
v iinaky zákon přivinú
z wé žádosti, z wého chtění:
jak jej kolvěk procenie,

1o5 tak iej drŽ v tej kúpi právě,

iakž by duši získal zdtávě.
Mše svatá buď tobě milá'
by wá pl.á moc i síla
k tomu přistúpila smierně,

110 kdyŽ kněz dóstojně i věrně
s ďáblem bojije' mši služí;
ať tvé srdce po tom túží'
jakž by na každý den chtělo
viděti vŽdy božie tělo.

115 S tím drže, všeho dobudeš,
čsti, zbožie, i ščasten budď'
svým nepřátelóm sílen'
budeš-li toho s věrú pílen...

2 radný udělující radu - 3: že mu nedal mylnou radu - 4 aě by se pochýlilleda Že by se
naklonil _ 8 pótka Životní příhoda, zvl. nepříjemná (srov. půtka) _ L0 by zlěděl abys věděl -

12: jestli se ti podaří mne přeŽíti _ L3 k němuž ty k čemuž ty; čdka naděje _ 14 zřiece zříme-li
16 aelmě velmi_2L zstaral se zestárnul _22 jakž že; nikte nikdo; neukáral neučinil

vytkv _ 25: vésti život stejnou cestou' proŽiti život stejným způsobem _27 z'lzdaji odevzdám
_3l jižstoměl jižjsi měl, kterou jsi měl _32 přirok pohana _34jedno jenom; buď netsetech
(neuetchý) nebuďchabý, slabý _ 40 jenž to, co; (naráŽka na Jakuba, který připravil Ezaua
o právo prvorozeného; Gen.27)

43 ustaaičnú mocí stálou silou (úsiiím) . 46 domni se uvaž,tozvaž_ 55 cele úplně, skutečně
- 59 (nezapotnínaj) by byl abys byl, býti _ 63 čstí se ctí, uctivě _ 65 jenžto tomu, kterého -

69 súkromie sámpro sebe-71 bedlněbedlivé_75 při t lěkuve stáÍl_77vrahlepÍLtel_83

100
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zbudho zbavseho-85 ščediepotomstvo-91 upobití vboji; z spořeve sporu, v rozepři-
98 jakž tak' aby _ LoO nejměj szséj mladosti neprožívej své mládÍ _ Lo4 procenie ocení - 10ó
jakž by (tak) abys _ Lo9 smierně vhodně, přiměřeně

Poznámky  ed iční
Kato

Docbováno v šesti rkpech: 1) Universitní I (U') NUK XVII F 50, fol. 1a-l8b z roku
1409' neúplný; 2) Universitní II (U,) NUK VIII B 11, fol. 20b-24b a 200b-204a;3)
Svatovítský (Sz) Kap. Praž. D 84' fol. 58a-82b; 4) Museiní I zbýv. kniholny Neuberkoly
(N') v H 40, fol. 2a-9la3 5) Musejní II z býv. knihovny Neuberkovy (N') II C, 10 fol. 225b.
233b; 6) bývalého Zem' archil'u v Brně č.232' fol. 18b-26a.

Naše ukázka z rkpu U' (fol. 5b-9b). Chybějící verše (95-136, v rkpe vytržen [st)
podle So (fol.68b-71b, Pat stt.230-234)' Poďe rkpu So s variantami z ostatníchrkpů
vydal A. Patera, Svatovítský rukopis, Památky IX,Praha 1886. Poďerkpu U1 dosudsa-
mostatně vytištěna nebyla. Literatura u Jakubce, Dějiny I, str. 149. - V textoqich poznám.
kách uvádíme textové úpraly a opravy rkpu a z ostatních rkpů jen nejduležitější varianty,
které mají věcný qfunam. Neotiskujeme lat. text, který je v rkpech, ale ponechali jsme lat.
tituly poďe rkpů. - Jotace zachována a upravována všude kromě po j v krátkých slabikách.
Stav změnyd v zo a přetrl. z v i ponechán poďe rkpu.

10 v tajnosti U,' U,l w uftawnofty Sz; w taynici N'' N' _ 27 Třetlt U'] Trzetie tit Q'
Trzety .So - 40 zvláščie So] zwla|fcze UL _ 48 učiniti U', U,, .lV', N'] vczyry Sz - 66 nebe
které So] nebo ktery U, _ ?5-76 ae Sa přehozeny _ 8L bněvu] hnyew U', Sz, - 86 jmene
So] gmye U,', U,- 10l by tof to chlbí ae sa' opraaeno podle U', N', by kto Nz - lOa iei]
fye So, Bey U' Cei Nl - 110 velikostl welykofty So, welikoft U' N' N, - 124 toho{ Gyehoz
So, Tohot U,, N,, Toho lV1 - 136 kdeŽ] kedz ,So, Kdez U,, N'' Kdezt N,_l4|.l42:
Dlúhoť v radosti ten blúď, kohoé rychtář křívě súdí So - 143 mieti So] wefty myety Ul-
l45 toho rozžěleti U', N'] toho rozzyelyty So, fye nan hnyewaty .lV, - l58 zmrhati U1, .So]
zmlhawaty U2- t70 smilstvo U,, U,) Tot Sz' _ 171 velmi U'] tyem U,, tyemy So; koií U',
IJ,, N,, N9] krogye So _ I72 ztratí jmě Sz] ztraty mye U, _ 190 známotu Ul, U,] tu rofu
.So, tu notu N', tu pfotu N' - 191 ščěstie Sz,'] czczeftye Ul _ I97 člověku každému Sa] kaž.
dému člověku U,(prorým)_219 neščěstie po ščěstÍ So] nefczieftie pone|cziefry U',nefczeftye
po fczyeftye Ur, N' N,

Alan

Dochováno v rkpe Svatol'ítském (So)' Kap. PraŽ. D 84, lrydaném A. Paterou, Svato.
útský rukopis, Památky IX, Praha 1886 (Pcl). Literaturu uváď Jakubec, Dějiny I, str. l50.
Cenné příspěvky textově kritické podal Vojt. Kebrle, Příspěvky ke kritice a qikladu textu
stč.' LF 2L,t894'L98-202 (I(eó). Naše ukázka v, |-257: Sz fol. 9a-L2a, Pat v. 619-875
(str.23-33) otištěna přesně podle rkpu s opravami Paterovými.

Jotace zachována a upravována všude kromě po 7 v krátkých slabikách' Stav změny
ó v uo a a v i ponechán podle rkpu.

1 dvanást větruov Par] dwanaft dny wyetruow Sz' - 9 Circius Ryš] Cyrcinus .So,
Pat _ 18 obrazie Pat} obtzazye St; - 2o,2| sě Pat] Íy So _ 30 zbuzuje Patf zb|uczuge
Sa _ 35 obvlažuje Ryš] oflawuge Szl' Pat _ 39 zl,tacuje Pat) zwtazuge So - 72 obláštnost]
oblafnoft Sa, Pat - 75 zvědě] zwyedyew Sa, Pat - 77 neotpočívá] neotpoczyna So,
Pat _ 82 o Patf i Szl - 104 patnádcěte Sz] patnádcte Pat _ I05 v těch letech Pal]
w tyech leth So _ 107 přěd Patf przyd Sr'l _ 115 právě So] ptavé Pat - l17 přěmnoho
Par] przyemneho So _ L27 nejmá Patf nyema So _ 146 na novo Ryš] ne nowu .Sa, Pat- l99
sviecě Keó] fttzyeczye Szl, Pet _ 220 znamen1 Patf zameny Sa _ 225-226 znamenie má R1í]

520

znamenye ma Ma Sa, Pat

Pat) yakaz So

Ezop

Dochováno v t. zv. s

Baworowských č. 421' n1
Vydal po prvé A1. B

Baworowského, Praha 1!

stÍ. 149-150. Naše ukázk
Naše textové pozná

chována a upravována je

-  (Úvod)

22I,uď) lidi Baal (

k Křivdě] kriwdie Baw -

ďo|ta Baw, dofti Lor _

bdt Baw (pro rým) _ Lo5
Baw-L22narameni] na
net)azgegieho Baw, Lo

-o  t i s t ě  t ěho tné

4 múdrost Lor] mu
vzchova Bawf fchowa L

-o  s l avíku  a  o  i e s t řé

2 p|avá Lorl ||owz
Bri)cknet, z Araranie E
...snaŽi] waŽžie Baw,s
Lot - 44 snésti Lor] pf

Nová rada.

RkPY: Mus.II F 8

II F 9 (t. zv. Opatov
Třeboňský A 18' také
i v přepisu J. Gebaue
(Památky 9), Praha 19

Zodbotlé literatu
v ciách literaturách:
Haškovce (LE 44' L9
NR a Theriobulie (V

též knihu J. Hrabáka
opírá o vydání Daňhe
(A fol.98b-LO5a, GeL
93, Daň 4|-43) a L|75
eďcemi se přihlíŽí i k

10 byl Geb, Daň
viemeť B, Geb, Daň _

Tř] neilepšému A,Gt
Daň; B md jiné daojo,

123 odmlúvati I




