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Ezop

Dochováno vt,zÝ.sborníku hraběte Baworowského(Baw)'dříveve Lvově,vknihovně
Baworowských č. 42|' nyní v NK ve Varšavě.

Vydal po prvé Al. Brúckner AslPh 1 l, 1888, paleograficky Jan Loriš, Sborník hraběte
Baworowského, Praha 1903, Prameny I, 1, 6 (Lor). Literaturu uvádí Jakubec, Dějiny I,
str. 149-150. Naše ukázky na fol. 15b -1 8a, 24ab,50b-51a (lor str. 52-56, 67- 68' 1 15 -1 17).

Naše textové poznámky uvádějí pouze důleŽité textové opravy rukopisu.-Jotace za-
chována a upravována jen v ďouhých slabikách.

-(Úvod)

22 |,ttdtf hďt Baw (pro $m) - 23 k Hněvu Bawf k řcmu Brilchner, k niemu Lor _ 33
k l(řivdě] kriwďe Baw _ 3ó vnitř Lor) Zewnitř Baw - 55 s ním] fni Baw, Lor _ 69 do sta]
doÍta Baw, doÍtt Lor _ 92 v zemi Bawf lidmi Baw (připsdno na okraji)' lor - 104 l'uď]
hdt Baw (pro rým) - 105 přirazi] prazy Baw, potazy Zor - 107 lestnl střelci Ryš] leftny ftřelec
Baw_!22natameni] natamiBaw,Lor,_t33l'úto]lítoBazo (pror!m)_160azjejieboBriick-
ner|az gegieho Baw, Lor _ 169 wahóm] wrahem Lor, Baw

-o  t i s t ě  t ěho tné

4 múdrost Zor] mudrofti Baw - 19 míle] milrie Baw, Lor _ 25 tuto] tuz to Baw, Lor3
vzchova Bcarl fchowa Lor - 36 s nimi lorl fui. Baw

- o s l a v í k u a o j e s t ř á b u

2 p|avá lor] flowa Baw _ 9 poslúchaitež Bawf pofluchayz Lor _ L2 v ráně] zaranie
Bňickner, z Araranie Baw,ranie Lor - 15, 19,22 hniezdce Ryš] bniezce Baw _ 25-26 váŽi
...snaži] waŽžie Baw,waŽe Brilckner, Lor, |naŽe Baw,|naži Lor - 37 nesťydí] neftyďe Boza'
Lor _ 44 snésti Lor] piemocy Baal

Nová rada

Rkpy: Mus. II F 8 (t. zv. sborník Zebererův z t. L459-L46L _ A); staršÍ, ale méně přesný
II F 9 (t. zv. Opatovicko-musejnl -B); v. 85-372 (mimo 34I-354) obsabuje též áomek
Třeboňský A l8, také z 15. století (Tř). Kritické vydání poďe l a B pořídil paleogaficky
i v přepisu J. Gebauer, Památky I, Praha L876 (Geb), v transkripci znovu J. Daňhelka

@amátky 9), Praha L950 (Daň); Daňhelka otiskl pďeograficky Tř v LF 7l' L947,94-Lo5.
Z odborné literatury důležité jsou kromě předmluv k vydáním dvě stuďe o paralelách NR

v ciách literaturách: A. Krause (LF 31, 1904' |99-2|2, zeiména o lit. anglické) a P. M'
Haškovce (LF 44, Igt7' 252-269 o lit. francouzské) a dvě stuďe J. B. Čapka: Alegorie
NR a Theriobulie o/KČSN 1936, č. II) a Vznik a funkce NR (tamtéž 1938' č. I). Srov.
téŽ knihu J. Hrabáka Smilova škola, Praha 1941' kde je dďší lteratura. _ Naše ukázka se
opírá o vydání Daňhelkovo a o Gebauerův pďeografický otisk rkpu A; pod6vá v. 1-596
(l fol. 98b.105a, Geb stf. 38-73' Daň stt. |7-34)' 835-904 (A fo|. 107b-108b, GaD stf.88-
93'Daň4L-43) a l l75-ll84 (A fo|,111b-112a, Gebstr.110-l1l' Daň 52):ve shodě soběma
edicemisepřihl9íikBaTř._Jotacezachovrínaaupravovánajenvďouhýchslabikách.

Lo byl Geb, Daň] by A, píije| B _ 56 někto rád B, Geb, Daň] nď A - 65 věrně l]
viemeť B' Geb, Daň- 1ol fué také A, Daň] r1t iá také Geb podle B - 103 najlepšieho B,
Tř] neilepšému A,Geb,najlepšémlDaň _ lL2to by každý l] co by každý Tř'tokaždý Geb'
Daň., B mti jiné dz:ojoeršl 1 1 1-1 12 : aby se orel nezdrí'lil nikoli, k tomu kaŽdý rád byl svú volí

l23 odmlúvati B, Geb, Dalř] odmluviti A (pro rým) _ 135 věčný život' B, Geb, Daň)
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Z
zy.wot, A _ 174 nenie B' Gebf ninye l' Daň _ 2I2 družci B, Tll] druhzi A, Geb, Daň (Geb
pokládá za nářeční) - 2L8 z slova Geó] i|owa A' B, z lóna 7ř, Slovo Daň = 246 bolestně l]
bolestné B, Geb, Daň _ 268 protivné věci nám oslaď B] protivné věci osladí Tř, Geb,
Daň; není a A _ 280-281 v milosti, s tiem přebývá B,Tř,Geb a Daňf a Aaypuštěno _292
podle B, Geb a Daň) neni a A, budem-li toho vděčni Tř _ 3|6 brali Iř, Geb' Daňf Wah A;
B md jiné znění _ 32L jim nikdy neubude Tř, Daňf iim neubude A, Gebi B má jiné zněni-
323 duš1 A' Daň] dusí Geó - 363 omlúvatJ B, Tř, Geb' Daň) omluviti A _ 369 požilTř'
Geb' Daňf poloz1l A

393.394 doplněny podle B' Geb a Daň, nejsou a A _ 397 pójdeš cestú B, Geb, Daň]
ceŠtú póideš A(pro rým) - 398 k črtu neb k rajskému B'Geb,Daň\ ... nebkrásnémul-
402 sebe B, Geb, Daň] yÍde A - 4|| zatracenie B, Geb, Daňf zatraceni A _ 414 iá tě tak
velmi chváli A' Daň] ať by dobr.ý příklad brali B, Geb _ 4l5 na tvé B, Geb' Daň] nafwe l;
zÍiece B, Geb' Daň) rziecze A - 42I píle B, Geó] pilen A, Daň (pro rým) - 483 rozbroienie
Geb' Daňf rozbrozenie A _ 486 široký kraj B, Geb, Daž] sfiroke A _ 496 hodieÍ Geb, Daňj
Bodiet ,4, hodit B _ 524 zachoval B, Geb, Daňf za|owa| A

545 je se B, Geb, Daň] je A _ 566 sobě l] k sobě Geb, Daň _ 567-568 podle B,Geb
a Daň) nejsou o A - 57l svói meč A, Daň] svú moc B, Geb

57 5 prav také' což B, Geb, Daň] ptawo take czeÍt A _ 585 vždy A, Daň) jedno B, Geb
617 vně osvietil A' Daň) vnitř svietil B' Geb
ó50 času Á, Daň) kvasu B, Geb _ 659 v tuče A, Daň) v rlce Geb - 660 kopie B, Geb,

Daň) k boku l

R ada  o t c e  s y nov i

Rkpy: l) nejstarší v Lobkovické knihovně v Roudníci (nyní Nár. knihovna v Praze) VI
Fd 21 (R), zlomek z posledních let 14. století nebo z prvních let 15. století, obsahuje s někte.
4imi mezerami prvních 325 veršů; 2) ve Veřeiné knihovně v Leningadě, latinou psaná lit.
Q odd. 1, č. 8, fol. 84a-88b (l)' asi z r. L4o4; paleograficky vydal s variantami ostatnich
rukopisů A. Patera, ČČtvt oo, 1892' 395-415; 3) NUK xvII F 50 (U), asi z r. 1409;
vydal V. Hanka 1823, Starobylá skládanie V' 153.178;4) opatovicko-Musejní Mus. Ii F 9
(M) z poloviny 15. století, paleograficky lydal Fr. Frank, LF 19, L892, L82.L97 (druhá re.
dakce' jejíŽ osmislabičný verš je změněn na bezrozměrný).

o památce psal J. Hrabák, Roudnické Umučení a Rada otce synovi, SaS 5, 1935,
str. 16l-170; dŽ v knize Smilova škola, Praha 1941 a v čl. Dvě redakce staročeské Rady
otce synovi, Stuďe a práce linguistické I, Praha 1954, str. 395-404,

Naše ukázka se zakládá na rukopise I, a opírá se o paleogŤafické vydání Paterovo; po.
dává v. l-ll8 (Pat str. 395n., rkp fol. 84a-84b).

Rkp Z píše s jistou důsledností ci místo ti (na př. przebycy 1'2, zwe|cy 25), cí m[sto tí
(ryczgrzye 28, czym 80), ce místo tě (czeleftnye 54, czye 37), i v ďmech (bohaczye - ?,a t5)e
3l-32' gy|cze . . . czy|czye 95-96 a j.), a skupinu rc píše často 's (otÍye 7,38, krat|ye |9,
fkut|ych ... |mut|ych 67.68). V našem přepise tyto nářeční zvláštnosti nezachováváme' _

Jotace zachována a upravována jen v dlouhých slabikách.
4 pochýlil U] pochybil L, M (pro rým) _ 23 ke M, R, U] Ve L _ 25 stopě M, R, U]

ftupye l _ 31 ve čsti] we czty M' R, U, wíyeczko l,
49  k  s rdc i  M 'R ,U]  vs rdc i  L_52 jakž byvŽdyv idě l rV ,  U]  i k tobytovědě l l -54

tu rVí' R' U] není v L _ 55 v duši tě] !ř duííycze l, W duÍÍit ceÍt U, w duffy ff M-
56 mocně M' U' Patf nye L _ 58 u boze M, U, Pat] ye L _ 64 každý den právě Pat) není
o L, na kaŽdý den ptávé M' U _ 66 ku pomoci M, U, Patf ku poczy L _ 73 ktátl M, R, rJ)
kratky Z - 74 hanbú M' R' U) radú hanbú Z - 85 ščedí] |czedye .L - 101 Pakli tě M, U]
Paklyty L-lo2 v jinakýzákon U] K ginemu zakonu .rVí,w gynaky czyezakon'L_|03
z tyé žádostt M) wéj žádosti L, z tvé radosti U
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ZAČÁTKY KRÁSNÉ PRÓZY

V druhé polovině 14. století objewje se v české lrteratuře jako noqý literární druh
zábavná próza. Je psána |ednak latinskn jednak česky. obě t}to vrstvy iazykově oďišné
se lišily i námětn což bylo způsobeno tím, že se obracely k různému publiku. Latina se
obracela výlučně k vzdělancům,kdežto čeština počítala také s lidmi prostšími,kteří latinsky
neznali. o literaturu psanou česky měla zájem í část vzdělanců' jak dokazuje na př. veršo-
vaná legenda o sv. Kateřině, která by byla méně vzdělanému člověku na některých místech
nesrozumitelná. Proto lze soudit, Že vzdělancům sloužila zčásti i česky psaná próza.
Že by staročeská zábavná próza byla určena přímo čtenářůmlidovým, nelze říci; svědčí proti
tomu na příklad to, že se v ní neodráže|y zájmy lidu, zatím co v poesii jsme iejich odraz
nejednou nalezli, na př. v satirách Hradeckého rukopisu, v legendě prokopské. V pozděj-
šírn vývoji však viďme, že četná díla této zábavné prózy se šíří mezi lidem v podobě kní.
žek lidového čtení a jejich látky pronikají i do ústního podání.

Česká krásná ptózal{. století _ na rozdíl od poesie - byla zaměřena čistě zábavně,
a proto její themata zpravidla nesouvisí s českýrn prostřeďm; staročeská próza chtěla
v první řadě seznámit své čtenáře s cizími látkami, chtěla jim otevřít svět, chtěla zajímat'
chtěla se líbit. Nešlo jí o řešení dobové problematiky. Naproti tomu latinská próza, jakožto
literatura slouácí qýlučně vzdělaucům, projevovala o dobovou problematiku značný zájem.

oba tyto proudy staročeské ptózy- česky pěstované látky zábavné a latinsky pěsto.
vaná thematika aktuální - běžely nejméně po dobu jedné generace veďe sebe, v posledních
letech století se však tento předěl mezi nimi ztrácel. Když čeština pronikla do prózy odbor-
né, byly vytvořeny předpoklady pro zábavnou prózu vysokého stylu, v níž se mohla
uplatnit učenost, jako na př.v Tkadlečkooi.

První qiznamná dita, jimižse začíná rozvoj naší krásné prózn jsou Passionál, Život
Krista Pána a Žiz:oty szlatých otců, Je příznačné, že jde vesměs o díla s náměty nábo-
žensk1imi. Póza jakožto noqi literární útvar uplatnila se nejdříve v onom literáním
druhu, jehož si středověk nejvýše cenil, a to byla legenda.

Vedle legendárďch látek pěstovala se však i thematika světská; zde se ?pracovávaly
zpraviďa látky rytířské, které měly iiŽ svou trrdici, náleží sem na př. Stilfríd, Tro.
jánská kroniko._ Snaha podat čtení zábavné a napínavé proniká i do prózy s náměty
duchovními, a tak se i v této próze uplatňují neotivy běžné pro prózu světskou, na př.
povídka o Aseneth. _ Jako zvláštní druh se vyvinula exenpla, s nimiž se lid seznamoval
při kázáních a v nichž lze pozorovat náznaky prolínání worby lidové s písemnictvím
umělým.

PAs SIoNÁL
Názvem Passionál o:lnačujeme staročeský překlad a zpracování latinského svodu

legend, t. zv. Legend -v z|até, kterou před rokem 1260 sepsal janovs\i arcibiskr.rp' domini.
kán Jakub de Voragine. Je to soubor životopisů Svatých v pořadí církevního roku (za-
číná se tedy předvánoční dobou, adventem). Latinskě dílo bylo v Cechách doplněno

I

Iy'.y]i kto by to věděl L _ 54
Í 

o:i' 
: c-.i.. U, V duÍÍy e M:p- oa každý den právě Pát] není

H P-i:*y.I 
- 73 krát1 M, R, Uf

ll|czedye Z, - l01 Pakli tě M, Ui
l' w gynaky czye zakon L - rcá

L-
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životy domácích svaqfch, napIoti tomu byly zkráceny nebo vypuštěny legendy méně vý.
znamných světců cizich.

V této úpravě byl svod legend nčkdy za vlády Karla IV. přeložen do češtiny; některé
části originálu byly přitom nahrazeny jiným materiálem, především části určené
pro hlavní svátky církevní. Tyto nové vložky mají dosti výraznou povahu kazatelskou.
Se svou latinskou předlohou zacházi autor dosti volně, vypouštěje často zeiména je|í
exegetické (q''kladové) složky, čímž se zesiluje výpravný ráz di|a, Spis se stal nepochybně
oblíbenou příručkou kazatelskou a později i téměř lidovym čtením (vyskytuje se také
mezi našimi prvními tisky).

' Jeden z nejstarších rukopisů je datován rokem 1379; z něho jsou vzaty naše ukázky:
prvá je z legendy o sv. Eustachovi a poskytuje možnost zajímavého srovnání se zplaco.
váním' téhož námětu v Gestech Romanorum (lidová knížka o sv. Eustachiovi se tiskla
až do 19. století); druhá je legenda o sv. Jiří zpracovávající námět, který přešel do
lidové slovesnosti; třetí naše ukázka podává život Prokopův, a je protějškem veršova.
né prokopské legendy (srov. zde stt.359-370).

ŽwoT svATÉHo EUsTACHIE

Svaq;i Eusachius prvé slúl Placidus' a potom iemu vzděno Eustachius. o tom sě
tak píše, jeŽ jest byl mistrem i starostú nad rytieřstvem na dvořě Trojana ciesařě.
A byl velmi milosrďe plný, ale i s svú hospodyní pohanské viery bieše. Jměl jest
také dva syny, pacholíky malá, podlé svého stavu u velikéj cti i v rozkoši vzchovaná.

A když jednú Eustachius s rytieři a s svými lidmi zvěř lovieše, nadjide veliké
stádo jelenuov' mezi nimřto ieden znamenítě přěkrásný jelen stáše. A když sě ry.
tieřstvo na ty jeleny oddachu, ten krásný jelen v jinú sě stranu u věčší les obrátil.
Tehdy Eustachius všěch jiných liď ostav za tiem jelenem sě oddal,hledajě všěmi
činn kak by jeho dostihna zabil. A když tak snažně po ňem bnáše, brzo vezřěv
uzřě, ano jelen na jednéj vysokéj skále stojí.I počě snažně mysliti hledajě,kakby
k ňemu přišel. A v tu fogrlinu' když tak pílně na ten jelen hlédáše, uzřě, ano meziroha.
ma kříž stkvúcí stojí a obraz našeho spasitele Jezukrista. A ten svaqi obraz počě
k ňemu núuviti a řka: ,,Co po mně běžíš? Proč mi sě protivíš? Já sem sě na tomto
zvieřěti tobě zěvil a jsem všeho světa spasitel Jezukristus. Vezřěl sem na tvá mnohá
milosrďe i na wé almužny i přišel sem, abych tě sobě ulovil, jako ty tento jelen ulovíti
ŽádÁš.,, To uslyšav Eustachius velmi sě užasl,tak ež vtej úžěstiskoněnazemi spaď'
A tu ďúho ležav, k sobě sě navrátiv, vstav vecě: ,,Proši wé milosti, rač mi zěviti,
kak mi tomu rozuměti, co ke mně mluvíš, a hotov sem uvěřiti... K ňemužto Kristus
vecě: ,,Já jsem stvořitel nebe i země, jenž jsem pro všěch hřiešných spasenie s nebe
sstúpil a tělesenstvie přijem světu sě v člověčství zěvil, a tu jsem ukřižován,
pochován, třetí den z rnrtvych vstal... To uslyšav svatý Eustachius, skrúšeným srd-
cem na zemi paď a řka: ,,Věři, milý hospodine, jež si ty všeho světa swořitel, jenŽ
bludné a hřiešné, když ráčíš, k sobě obraciješ... I( tomu hospodin vecě: ,,Kdyžs
u mě uvěřil' vstana idiž k biskupu, kažiž sě pokřstíti... Tehda Eustachius vecě:
,,Hospoďne,zěvi-li to svéj hospodyni a svým dětem,aby oni také v tvú svatúmilost
uvěřili?.. K tomu hospoďn vecě: ,,Máš jim s právem zěviti, aby oni také očiščeni
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[y nebo vypuštěny legendy méně vý-

:::l,ly. přelgže.n do češtiny; některé':.^::1.1.T, především čá'í ;Ě;;ě
.ll_'ft vYraznsu. povahu kazatelskou.
::T.j, "ry,.o"'Jěje často '.l*e"" 

.řl:i
vnyráz díla. Spis se stal nepochybniudovym čtením (vyskyruje '.i;kJ

?]^?::un, jsou vzaty naše ukázky:
lT:í?JÍlavého ''ouoáoí se zpraco-
1Š1'k1.o. sv. Eustachiovi se. tiskiaacovávaiící námět, který přešel áo.rokopuv' 

a je protějške-m veršova-

byli. A ty zajtra opět sě ke mně vraé, a tu sě tobě opět ukríži' a coé sě u budúcích ča.
siech má přihoditi' plnějie tobě zěvi...

To Eustachius uslyšav, k svéj sě hospodyni domuov wátiv, to viděnie všecko
pořád jiej pověděl. To ona uslyšěvši' počě též svému hospodráři praviti a řkúc:

,,Frávě takež včera nocí zěvil mi sě hospodin i promluvil ke mně a Íka: 'Zajtra ty
a truoj hospodář i wá syny ke mně přídete.. To já uslyšěvši hned sem poznala, ež
to byl Ježíš... Tehda v tu hodinu Eustachius s svú hospodyoí .' puolnoci vstavše,
k biskupu, jenž tu v Řimc tehdy bieše' přišedše, svatý křest přijěli. A tu jim jina
jména vzděl: jenž dřéve slúl P1acidus' tomu vzděl Eustachius, jeho hospodyni
Theospita a jeho synoma jednomu vzděl Agapitus a druhému Theospitus.

Potom nazajtřie Eustachius vstav a s sebú několik rytieřuov pojem, jako by opět
na lov chtěl, s nimi na les iěl, a tu od sebe ruozno jě rozpósobiv,tudieŽ, ješto sě mu
Kristus zěvil, sě postavil. A inhed uzřě postavu téhož viděnie jako dřéve. Tehda
nábožně na zemi padna počě sě modliti a řka: ,,Proši tebe, milý hospodine, jakžs mi
slíbil, rač mi zěviti, co mi sě má u budúcích časiech přihoditi... K ňemužto hospo.
din vecě: ,,BlaŽenýs člověk, Eustachí, iež si svatý křest přijal ajtŽ si nad dáblem
svítězil; jenžto tě dřéve přělšťoval, tohos skrzě pravú vieru potlačil. Aiiž sě má uká-
zati viera tvá. Nebo yěz to'jež ďábel proto, ježs jeho ostal, proti tobě sě ostřě připra-
vuje, pro ňežto musíš mnoho přětrpěti a skrzě to vítězskú korunu obdržěti. A najprvé
spadneš neskrovně s světské qfsosti jěšitné chvály u veliké poníženie, ale opět
v duchovném bohatswí znamenítě povýšen budeš. Protož nikakž sě nerozpakui
ani tbai na dřevní světskú chválu, nebo právě iako onen někdaiší svaqý Job mnozě
pokúšen budeš. A když mnoho protivenstvie a bezpřiemné veliké žalosti přětrpíš'
opět k tobě přídu a tě k dřevniemu k slavnému stavu nawáci. Protož tieži tebe,
nynie-li chceš ta pokušenie přijieti čili na skončení svého Života?.. K tomu Eusta.
chius odpovědě a řka: ,,Hospodine, když to tak musí byti, tento čas ním přěpusé
ta pokušenie, ale rač pomáhati a silnú pokoru dáti... JemuŽ hospodin vecě: ,,Buď
ustavičen, neb má milost vždy bude stráž vašich dúš... To řek hospoctin, na nebesa
vstúpil' a Eustachius domuov šed to všecko svéj hospodyni rozpravil.

Tehda po malych dnech veliký mor na jeho všěcky lidi udeři, tak jež jeho sluhy
brzcě sě roznemáhajíc mřiechu. A potom koni i vešken dobytek jemu zahynul.
A mezi tojí jedni zlt|idé na jeho duom v noci udeřivše, vše sbožie jemu poplenili.
A tak sbožie jeho všeckno těch dní rozebráno i roztrháno. Tehda svatý Eustachius
s svú paď a s svýma dieéatma nevěda žív co učině pro veliký stud a hanbu, vzdvih
sě o puolnoci i bratr sě do dale\ých zemí do Ejipta. A zatiem ciesař i všěcka římská
kniežata jeho ďúho ptavše a nikdie nenalezše velmi jeho žěléchu' ež byl rytieř
vzáaý a všemu ciesařovu dvoru vzchovalý.

A když tak svaty Eustachius s svú čelédkú po cěstě jda k moři přijide' vsěde.
chu na jeden koráb í počěchu po moři plúti a nanu stranu mořě přěpluvše nejmě-

iiechu od korába zaplatiti. Tehda mořský přěvozník počě k ňemu řéci: ,,Anebo
zaplat, anebo svú paní mi ostav v základě za nájem.,, A kdyŽ sě tomu počě svaty
Eustachius velmi bránit.i, ponuče mořský přěvozník svým pacholkóm' aby ieho
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u moře uwhli' tiem úmyslem chtě sobě jeho paní ostaviti, neb k niej ďáblovýn
ponučením světskú milost jmějieše. To uzřěv svaqý Eustachius a nevěda, co tomu
učiniti, s velikú žalostí jim svú paní ostavi a svých dvé dětí s sebú vzem s velih.fin
pláčem vzdýchajě pryč pojide a takto k svýma dieťauna mluvě: ,,Běda mně žalost.
nému i váma nebožtíkoma, nad sebú tu žalost vidúce!..

A když tak po cěstě s dieéatma jdieše, přijidu k jednéj řěcě. I pomysli sobě
svatý Eustachius, iež obú dieťatú nemuož pospolu přěs řěku přěnésti. Posadiv
jedno na břězě, s druh:1írn přěs řěku přěbřide; a to dietě tu posadiv zasě po druhé ďetě
pobřide. Netáhl na póli řěky býti, ozřě sě, ano vlk dietě pochopiv s ním do lesa
běží. Do ňehožto ďetěte již sě rozpáčiv k druhému dietěti přěd sě počě chváati.
Zatiem lev přiběhna vzchopě dietě i běŽě pryč. To svatý Eustachius uzřěv, v řěcě
stojě počě své vlasy s hlavy s velikú žalostí skústi. A byl by sě utopil, by božie moc
nevzbránila.

Tehda zatiem j edni pasqýři uzřěvše, ano lev živé dietě nese, se psy sě za ním od-
dachu, a jakž buoh chtěl, to dietě bez úraza odtěštichu. V túž také hodinu jedni lidie
na druziej straně řěky oříc vlka od dietěte odkřikli. A to sě boží náhodú přihoďlo,
ež i pasýři i oráči zjedné ulicě bydlem biechu; pro ňežto těch dvé dětí krásných
vzemše snažně bliz od sebe chovali.

o tom Svatý Eustachius nic nevědieše, ale tak j da po cěstě srdečně pláčě k sobě
mluvieše a řka: ,,É, kak jsem přěneščastný člověk! Kam sú sě děla ta léta, v nichžto
u veliciei cti byďéch, ano sě rytieřswo okolo mne broji, s nimižto u velikéj útěšě
beze všěch nedostatkuov přěb1fuách. A již sem nebožtík k tej sirobě přišel, jež nikdie
nic nejmám' a tak sem osiřěl, ež sem i svú hospodyni i své milé ďetky šeředně roz-
tratil. A protož, milý hospodine, pomni mi sě, ežs mi bylřekl: ,Jmáš mnoho poku-
šenie trpěti, jako trpěl svaý Job.. A j1ž vizi, ež na něčem viece trpi než svaqý Job,
Nebo svaý Job, ač jest byl sbožie zttati|, však jest jměl svuoj hnuoj, na ňemŽto
sedě odpočívati mohl, a já sem i toho zbaven. on jest jměl přátely, ješto sú jeho
litovali, a já neščastný miesto přátel mám vlky a lvy, ješto sú mi mé ďetky zjěďi.
Jemu je také hospodyně ostaverra, ale mámně násilím odjata. Protož,milý hospodi-
ne, rač již obleviti! Nedopúštěj mých úst nepokorně proti sobě mluviti! Rač mě
již u mých strastech utěšiti!.. To řek svatý Eustachius, s velikým pláčem do jedné
ulicě jide. A tu jedni lidie jeho uzřěvše člověka matného, nájem jemu dali, aby haj.
ným byl na poli nad jich obilírn. A tak patnádcte let hajným byl a syny jeho v jinéj
ulici byďéšta, znajice sě z uobyčěiě, ale byšta bratry byla, to nevědiešta. Matka
také jich' ješto na mořském břězě stavena byla,ta jest božistráž nad sebú jměla
a s velkú ctí od toho mořského přěvozníka bez poškwny preč puščena.

Tehda když těch časuov cieseř s svými Římany od jedněch svých nepřátel
mnoho přiekazy trpieše, rozpomenuv sě na svatého Eustachia, svého milého i tak
vzácného rytieřě' kak jest často proti ciesařovým plotivníkuom vítězsky sě jmieval,
posla po všěch vlastech, aby jeho hledali, a kto by jeho nalezl, veliké dary slibujě
dáti. Mezi nimižto posly dva rytieřě, ješto někda v Římě Svatému Eustachiovi
slúžila byla,do té ulicě,ješto svary Eustachius bydléše,náhodúpřijědešta.Jichžto
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še, náhodú přijědešta. Jichžto

jakž svaqý Eustachius zazÍě,takjě inhed poznala inhed sě počě zamucovati rozpo.
nínajě sě na svuoj dřevní tak velebný stav. I počě inhed řéci: ,,Hospodine milý,
jakež sem náhodú tato dva rytieřě nic sě nenadějě uzřěl, takež mě rač na tom utě-
šiti, abych mohl někda ješče svú hospodyni viděti! o svych dětech nic neřku, neb

tts vědě, ež sú od zvěři snědeny... Neťáhl toho svaqf Eustachius dořéci, až hlas z ne-
bes k ňemu přišel a řka: ,,Měj sě dobřě, Eustachí, nerozpakuj sě, neb tě skuoro
k velikéj cti nawáci a svú hospodyni s svýma dieéatma u malých dnech uzříš...

(Poslozlé poznali Eustachia podle šrdmů na hlazlě. odaedli ho k cí'saři a císař ho učinil
slým aojeoůdcem. Do oojska,jež oedl Eustachius, dostali se oba jeho synozsé, aniž aěděli' žejsou
bratři, Po aítězné bitaě se zlojsko usadilo o městě, kde žila Eustachioaa manželka. Ta vyslechla
rcztnlulsu daou tnladíhů' o níž si sdělozlali saé oruď1l a z niž poznali, že jsou bratři, Tušila,
že to jsou jeji synooé. Aby si oaěřila praadu, šla se poradit s oojeaůdcern Eustachiem. V něm
poznala suého manžela. Tak se všichni čtyři shledali. Po nthsratu domů odmitli požadazsek
tnaého císaře Hadridna, aby se hlaněli modldn; za to byli updleni ) .

L prrlé dřive.' ozděno dáno jméno - 2 jež že - 3 hospodyni manželka _ 4 zlzchovanti (duá[)
vychované - 5 nadjide naše|_I oddachu sá pustili se* 8 ostal.l zanechav, opustiv_ 8-9 o šěmi činy
všemožně-9 kak jaki aezřěa vzb|éďnuv_ 11 hlédtiše pohlížel- L3 pomnězamnou_15 milo-
srdle milosrdné skutky _ L6 užasl sá ulekl sei tak ež tak žei zl úžěsti v leknutí - 17 k sobě sě
naorátitskďyŽ přišel k sobě _20 přijem př1jav _25 zěoi-li zjevlm-li, mám-li zjevitt_26 s prcÍaem
správně, náleŽitě

30 pořcid po pořádku _ 37 pojem pojav _ 38 rozpósobizs rozděliv; tudiež, ješto tamtéž, kde
- 43 přělšťoaal oklamával _ 44 ostal zanecha|- 48 dřeaní dřívější; Joó naráŽka na osudy Joba
hlavní postavy jedné z biblických knih Starého zákona; mnozě vehce_49 pokúšenzkou-
šery bezpřiemné náramné, nesnesitelné - 52 přěpusť dopusé _ 54 ustaoičen stá1ý, pevný; dúš
duší- 55 rozpravil pověděl

58mezitojízatim_59 sbožiemajetek _60ozdt' l ihsě zdvihnuvse_62ptavše hledavše-
63 ozchoz;alý vychovaný

64sčelédkúsdružinou,srodinou-65nanunaonu_67tlzt ikladěvzástavě_68ponuče
pobídl _ 70 ponučenie popud; saětsktÍ miiost světská (tělesná) láska - 7L zlzem vzav - 72
k dietatma (duáD k dětem_ 73 nebožtíkoma (duál) ubožákům

75 obú dieťatl (duál) obou dětí _ 76 na břězě na břehu; přěbřide přebrodil se _ 77
netdhl býti sotva byl; ozřě sě ohlédl se; ano aÍt' jak; pochopia uchopiv _ 78 rozptičia sě zou-
fav, vzdav se naděje _80 skústi škubati' rváti-81 by neazbrtinila kdyby nezabtáni|a -83

odtěštichu vzali, odňali, vyrvali (jiný rkp otiechu) _ 84 na druziej na druhé; odkřikli křikem
zahnali _ 85 bydlm biechu bydle|i _ 86 snažně bliz vď^mi b|izko

88 děla sá poděla se - 89 broji sě hemžilo se - 93 trpi ttpim - 96 zjědli snědli - 98 oble-
oil ulehčiti - L00 jide še|i matného chatrného, ubohého; nájem jemu dali najaliho _ 102 byd-
léšt a (duá|) byd|eLi; by št a by Ia (duál) Že jsou (by byli) _ |03 staa ena zadtŽena

|06 přiekdza obtíže - 107 z.lítězsky sě jmieoal hrďnsky si počínal _ |o8 po vlastech po
zemlch -|L| zamucor)ati sě zarmucovati se- 112 ulebný vznešený _ ||5 aědě v7mi netdhl
dořéci, až sotva dořekl _ 116 nerozpakuj sě nezoufej' skuoro brzy - |t7 nauráci nawátím;
u malých dnech v krátkém čase

Žtvo . t  svATÉHo JIŘIE ,  MUČENNÍKA BoŽIEHo

Boží ryieř svatý Jiří byl iest rodem z té vlasti, ješto Kapadocia slóve, Syn ied-
noho rzácného rytieřě, jenŽ nad iinými rytieři starostvie jměl. A když v jeden
čas svatý Jiří v jednéj vlasti přěd jedno město přijěl, přěd nímžto městem bylo
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jedno ve1iké jezeto, v ňemžto bieše |eden jěščer velmi jědovaty a tak velik1ý, d
jemu veliké množstvie lidí naň vycbázějice odolati nemožiechu; ale ten iěščer,
když jeho rozdráždt|i, proti městu sě vzkolupě, svým smrdatým duchem vše pově.
třie zamútieše. Proňežto nemohúce měščěné jinak tomu učiniti, na každý den dvě
ovci jemu dáváchu, aby jeho tak ukrotili. A když všěcky ovcě, což jich jmě[, uk
vY&[' až jich málo ostalo, měščěné sě uradivše, člověka s jednú ovcí jemu dávali.
odtad, aŽ dcery i syny vydavše, došlo sě, aby královna, jediná dci králova, byla
tomu iěščeru vydána, tehda král, jinak učiniti nemoha, těch měščěn přěd sě pozvav,
k nim řekl: ,,Beřte zlato i střiebro, a třěba-li, i pól královswie mého sobě vezměte'
iediné mé dcery nechajte, ať tak hanebně nesende... Jemužto všěcka obec odpovědě
a řkúc: ''Ty jsi to nám, králi, právo nalezl a již jsú nám všěcky našě děti sešly.
Jinak to nemóž bfi, musí wá dci také sníti... To král uznamenav' ež jim musil
povoliti, počě srdečně plakati a řka: ,,Né, má přěmilá dci, co já sobě již učini?
A já jsem sě nadál,bychiá tě slovútně zamuž dal a na tqých hodechveselbyl,a již
vizi, a ťy na slnÍt jdeš... Tehda ona přěd otcem padši, počě ot ňeho žalostívě odpu.
ščenie bráti a odtad s velikým pláčem vstavši k jezeru jide. A v túž hodinu svatý
Jiří tady jědazazÍě|' ano panna nádobná stojiec žalostívě pláče. K niežto přistupiv
otáza|a řka: ,,Panno milá' proč pláčeš?.. K ňemužto ona vecě: ,,Paniče milý, náhle
běž pryč' a se mnú tuto nesendeš!.. K niejžto on vecě: ,,Neboj sě, jeďné mi pověz,
coť jest a proč tuto stojíš, ano vešken lid z města na tě patří... K tomu ona vecě:
,ýizt, ež jsi smělého srdcě, jež sě smrti nebojíš. Náhle běž pryč!..K niejžto svaqý
Jiří vecě: ,,Nehnu sě odtadto, jeliž mi povieš, proč tuto plačíc stojíš...A když jemu
ona vše pořád pověděla, svatý Jiří k niej vecě: ,,Neboj sě, panno, nebo v Jezukis.
tovo jmě já tobě pomohu... Netáhl toho dořéci' až jěščer z jezera sě vyklopil.
Tehda svatý Jiří na kuoň vsěda, svatym sě křížem požehnav, bohu sě poručiv'
rytieřsky své kopie podwh, na jěščera hnala jemu kopím hrďo prohnal. A inhed
ozřěv sě královně Íe|<7.. ,,Zvrz svój pás na hrďo jěščerovi a nic sě neboj, poveďž
jeho do města!..A když jeho, an jako ovcě pitomá jde, k městu povede,lidé uzřěvše,
kam kto vida' ujímáše. Tehda svaý Jiří ponukl a řka: ,,Nebojte sě! Proto mě sěm
bóh poslal, abych vám od tohoto pomohl jěščera. A vy všickni svatý křest
přijměte!.. Tehda král a všichni lidé svatý křest přijěli. A svaty Jiří inhed jěščera
mečem zabi|. A počet těct5 ješto toho dne pokrščeni biechu, kromě žen a dětí
bylo dvadcěti tisíciev mužuov. Ten čas král uradiv sě, kostel velmi krásný ve jmě
svaté královny učinil. Svatý Jiří krále čweřie věci naučil. Najprvé aby o svatéj
cěrekvi péči jměl' a druhé, aby božie služby rád poslúchal, kněží ctil a na chudé
pomněl. To svaý Jiří řek' dav královi pocělovánie, odtad pryč jěl.

Za těch časóv ciesař Dacianus kralováše, za ňehožto křestěné velikú nenávist
a ttýzn, ot pohanóv trpiechu, tak ež ve čtyřech neděléch sedmnádcte tisíc křesťanóv
pro svatú vieru bylo umučeno. Proňežto mnozí křestěné tak velikých múk trpěti
nemohúc, musili sě pohanským moďám moďiti. To vida svatý Jiří' toho srdečně
žěleiě' vše, což jměl, chudým rozdav, rytieřský stav potupiv, křesťanského krojě
rúcho na sě vzem a mezi pohanské starosťy vstúpiv vecě:,,Všickni bohové pohanští
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dábli jsú, ale hospodin jest nebesa stvoříl... }emuŽto těch vlastí súdcě vecě: ,,Kterú
hrdostí smieš našě bohy ďábly nazyvati? Pověz mi, otkad jsi neb kak tobě dějí...

Jemužto svad Jiří když své imě i urozenie pověděl jemu, uzřěv súdcě, ež jeho do-

brotivu řěěí po svéj vieřě obrátiti nemóže, kázaljeho opak rucě sviežíc přěs trám

n whóru táhnúce na poďahy spúštěti a potom tak pověsiec ieho všecko tělo železný-

ni klikami zderúc, sól v jeho rány mecíc, pochodněmi připalovati a potom v ža-

láři zamknuti. Ale Jezus Kristus té noci jeho navščievil, jehožto přěoslavn;ým vi

děním tak sě posílil, iakž nic na ty muky netbal. To ciesař Dacianus uslyšal' jež

ieho mukami přěmoci nemóže, kázav k sobě jednomu čaroděiďku, k ňemu řekl:

55 ,,viďš' ano křestěné umějí sqými čáry múk zbyvaia našě bohy tupiti... K ňemužto

&rodějník vecě: ,,Kaž mi hlavu stieti, ačé iá ieho nepřěmohu... To řek čarodějník'

lítý iěd s vínem smiesiv, dal po dvakrát svatému liří píti. Ale svaý Jiří to pítie

poz.h*u vypil, a nic iemu nevaďlo. To uzřěv ěarodějník, v Jezukrista uvěřil;

' ion.a ;emu htavu stieti kázali. Tehda na z-ajtíie kázal súdcě svatého Jiřie v kolo

oo plno ostrých nožiev vsaditi; ale inhed sě kolo zlámalo a iemu nic neuvadilo. Z toho

sě súdcě rozhněvav, kázal pln kotel olova rozškvařiec, svatého Jiřie vsaditi; ale

nocí Jezukristovú to jemu tak nic nevaď. To vida ciesař Dacianus' ano jemu nic

nevadí, umyslil sobě, aby ieho lahodnú řěčí k sobě obrátil. Proňežto v tu hodinu

k ňemu vecě: ,,Vidíš-li, Jiří, kak jsú milostívi naši bohové, ež vidúce tě protiv

oi sobě stojiec, však to od tebe trpie, vešdy hotovi jsúce, chtiec tě k svéj milosti při.

iieti, ač sě chceš obrátiti... K ňemužto svatý Jiří, ulyz sě, vecě:,,Pročs mi tak dobro-

tívě sprva nemluvil, ale ihneds mě mučiti kázal? Aj toť hotov jsem poďé wé rady

posúbiti... To ciesař uslyšav, za to jmajě, velmi sě uradovala po všem městu vo-

Lti rc"at, aby sě sešli, kto by chtěli viděti, ano sě svaty Jiří modlám modlí. To

70 všěcka obec uslyšěvši, na to přihlédanie sě sběhla. A kdyŽ svatý Jiří do chrámu

pohanského všel, na svú kolenú poklek, ano všickni radostně čakají' hospoďna

poprosil, aby sě inhed ten chrám i s modlami zkazil pro těch hřiešných lidí obrá-

.*i.. T.hd" inhed oheň z nebes sstúpiv' chrám i s moďami spáli. To uslyšav

ciesař, kázav přěd sě svatého Jiřie přivésti, k ňemu vecě.. ,,ZIý člověče, kací isú
75 toto woji čárové, ežs tak hrozné věci dopustil?.. K ňemužto svatý Jiří vecě: ,,Nevěř

tomu, ciesaři, poď se mnú, uzříš, a já sě bohu moďi... K ňemužto ciesař vecě:

,,Rozumě'ii aouie we; hti, jež mně chceš též učiniti,iakos chrámu a mýmbohóm

učinil... K ňemužto svatý Jiří vecě: ,,Tvoii bohové, jiŽto sami sobě pomoci nemo-

hú, kak tobě pomoci moci budú?.. Z toho sě ciesař velmi rozhněvav, k svéj ciesařo-

so véivecě: ,,Privě mi sě smrti rovná, vida, ano mě tento člověk přěmáhá... K ňemuž-

to ona vecě: ,,Násilníku nemilosti! Azda jsem iá často neřiekala: 'Nepřěkažěj

křeséanóm, nechai jich s pokojem, nebo bóh iich praqý po nich stojí.. A to věz,

ežé já chci křesťankú býti.;. Tomu sě ciesař velmi podiviv vecě: ,,JiŽ jávizi,ežiezte.

Ty jsi s pravé viery táte .ut.iota... A inhed ji kázal za vrkočě oběsiec bičovati.

ai A.když ji tak tepielhu, vzezřěvši na svatého Jiřie vecě: ,,É' světlosti spravehá,

muži boží, kam má dušě pójde, a iá isem ješče nekřstěná?.. K niežto svaý Jiří

vecě: ,,Neboj sě, dcerko milá, wé krve prolitie jest tobě za křščenie... V tu hodinu

I
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tak visieci, nríbožně v nebesa vezřěvši bohu sě poručila a inhed duši pustila. A po
tom na zaitťte kázalciesař svatého Jiřie koňmi po všem městu vláčiti a potom hla.
vu stieti. Tehda svaqý Jiří kbožnú moďitvrr učinil, za to prosě, aby,ktož by kdy ieho
umučenie pamatoval, ač by poprosil, aby ieho hosporlin milostívě uslyšal. V tu
hodinu hlas z nebes přišela řka: ,,Cos prosil, na toms uslyšán.(. V tu dobu jemu
hlava sťata a ta svaťá dušě do nebes vzata. Zatiem Dacianus, kdý sě za sě na své
sieni odad vrátil, přišed oheň z nebes jeho i s sluhami spálil.

To sě také v jedněch starých knihrích píše, ež když jedněch časuov mocně|šie
křesťany sebravše chtiec Jeruzalema na pohaniech dobyti vojensky táhniechu,
zjěvil sě iednomu svatému knězi jeden nádobný mládenec a řka: ,,Vězte to, ež
svaý Jiří iest této vojsky vódcě. Protož něco svaqých jeho kostí s sebú vezmúce,
a onť s vámi rád ostan'e... A kryž křesťané Jeruzalemské město oblehše počěchu
sílně dobývati a pohani velmi sě ostÍažítě brániti, tak ež nikte nesměl po řebří na
měsckú zed vstupiti, tehda svaý Jiří zjěvíl sě v odění bielé barvy povlečenú črve-
ným křížem znamerrán, ponúkajě křesťanóv, aby za ním bezpečně po řebří lezli.
Jehožto oni uposlúchavše města jsú dobylí a všěcky isú pohany zbiti.

L z olasti z kraje, ze země3 Kapadocia římská provincie v jihových. Malé Asii - 2
starostztie správu - 3 přěd nírnžto přeď kterýmžto - 6 sě ozkolupě zdvihnuv se; smtdatlm
duchem pácbnoucím dechem; pooětřie vzduch _ 7 zatnútieše kalil, kazil; proňežto proěež, a
proto-7-8 doě otlci (duáú) dvě ovce- l0 došlo sěsta|o se; krcÍloonaktálovská dceta_L3 nesende
nezah1m'e _ L4 nalezl ustanovil; seš/y zahynuly _ L5 dci dceta; uznatnenav zpozotovav'
poznav; ežže_L6rcba;učiniučin1m_17 jsansěna&il doďal jsem; slulútněslavněizamuž
dal ptovda|; na hodech na svatební hostině _ L8 odpuščnie bróti |otlčiti se _ 20 zazřěl uvtďě|,
spaďil; nódobnd sličná' krásná _ 2L ndhle rychle _ 23 ano a, zatlm co _ 24 jež že _ 25 jeliž aŽ
kdyŽ, aŽ _ 26 pořód po pořádku - 27 v jmě ve jménu; nettihl toho dořéci, až sotva to dořekl;
sě ayklopil vyvalil se, vyřttil *, - 29 podorh (k boii) založiv; hnal tttoěil; prohnal ptobod| _ 30
azra uwhni,vhoď_3L pitom! vykrmený,krotký _32 ÍIiimášeutJka|;ponuklpobld|_36uradhl
sá poraďv se - 37 čtoeřie oěci čtveré věci _ 38 o cěrekzli o kostel _ 39 pomněI vzpomínal, pa-
matoval

44 rytieřský stazs 1lotup.izl pohrdnuv ryÚřským stavem; hrojě střihu_ 45 ozem vzav _ 49
opak rucě sziežíc s rukama dozadu svázaným a _ 5| klikami |táky; mecíc metajfuce _ 52 přěoslao-
nlm přes|avnÝm _ 53 jakž takže, že _ 55 zbýoati zbavovati se - 56 ačť jest|ůe _ 60 nožiezl
nožtt; neuoadilo neuškoďlo _ 66 ulyz sě usmáv se _ 68 postúpdri ustoupiti, povoliti; za to jmajě
pokládaie (to za pravdu) - 70 na to přihlédaaž na tu podívanou.15 dopustil zpttsobt|_17 rozu-
měji tozumtm _ 79 k ciesařozlj k cÍsďovně _ 8L azda zdalipak - 82 po nich stoji stojí za nimi,
chrání je _84 za orkočě za (zap|etené) vlasy_ 85 ozezřěxši vzhlédnuvši; spraÚeln(i spraved-
livá _ 87 křščenie křest - 90 kbožnú nábožnou _ 93 za sě zpět

97 nádobný bezký, sličný - |00 nikte nikdoi nesměl neodvážil sq po řebří po žebříku -
Lol o odění ve zbroji _ |o2 bezpečná bez starosti _ |03 uposlúchaoše uposlechnuvše

(ŽIvoT PRoKoPÚv)

Byl v českéj zemí jeden opat' iemužto jmě bylo Prokop,iehož svaty Kviríllus
biskup slovenskému písmu naučil. Najprvé byl světský kněz všíe cti plnn příklada
přěsvatého, života přěčistého.V jedny časy počě mysliti, kterým by činem,od zlého
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svěa odstúpě' přivinul sě k svému milému hospoc|inu Jezukristu; jakožto jest
l i učinil. ode všeho svého sbožie i od přátel přirozených i dobyých sě vzďílil, na

púšči zašel a tu v jednéj jěskyni mnoho časóv bohu služě přěbyval, v niejžto jěskyni
tisíc ďíblóv tajně přěbýváše. A ta jěskyně od Kúřimě města za dvě maléj míli vzdáE
nad řěkú Sázavú bieše.Ajež'jakžto svaté čtenie ppví:,,Světlo na sviecen vstavené
své světlosti nemóž skrýti,.. takéž tohoto svatého otcě svatost divným božím osvie-

to cením po všěch krajích sě pronesla. Poěěchu k ňemu lidie rozliční choditi na púšči,
jeho sě modliwě porúčějíc a od ňeho rozličné utěšenie duši přijímajíc, nebo bieše
muž přěsvaý všeho milosrdie plný' v svatéi múdrosti "''ameniÚ, řěči i vezřěnie
pokorného, v rúšě, v krmi i u pití přěskrovn;ý' pravé viery naučitel přěsnažný. Jeho
promluvenie duch svaqý hřiešným oslazováše, protož mnozí jeho rádi poslúchají-

15 ce, na své hřiechy vzdýchajíce, s pláčem sě jich kajíce, domuov sě od ňeho Waco.
váchu. To také svaqý Prokop v uobyčěji jmějieše, ež to, což svýma věrnýma ruka-
ma lydělal, kopajě' sějě, Žně, tiem tak milosrdně chudé krmil, jakti by přěd sebú
Jezukrista viděl. odevšad k ňemu běžiechu rozliční lidie' žádajíc s ním na púšči
ostati a poďé jeho svatého příklada bohu slúžiti.

20 Tehda ducha svatého ponučením jal sě dělati kostela na čest bohu a světiei
hálovně a svatému Janu, krstiteli božiemu. A tu přijal k sobě několiko bratruov
corého života, svadch nravóv, s nimižto sě v svatého ducha vuoli sjedrrav přijal
aákon svatého Benedikta. A tak byďe v svéj pokořě s nimi, za najmenšieho z nich
sě jmějieše. Co jest tu hospodin skrzěň divóv ukázal, toho by ruka lidská všeho

zi popsati nestatčila' avšakž tuto některé poviemy.
Čte sě tak o ieho svatéi milosti, ež když poďé obyčěiě římského kostela mezi

velikú nocí a mezi božím na nebe vstúpením sbožní lidie tři dny sě postiece po kří.
žích chodie všě svaté vz,ýlajice, jich sě milosti moďéce, aby ráčili hospodina za ně
prositi, bieše jeden člověk bohobojný jemuŽto jmě Menno bieše' přišed na břěh

r Sázavyžádáše sě přěs řěku nanu stranu přěvésti, chtě u svatého Prokopa na božiej
službě b1ýti a s svat]lm Prokopem po křížích choditi. Ale jež nanéj straně lodí bieše'
přievoza mieti nemožieše a protož sobě velmi stýskaše' A když tak na břězě stojě
mysléše, vida nanéj straně lodí u kola věziece, počě s velikým vzdýchaním tepa
sě u prsí bohu modliti a řka:,,Ó přěvšemohúcí hospodine, jenžtos skrzě svého sva.

ls tého sluhu Prokopa veliké divy světu ukázal, skrzě ňežtos mnohé hřiešné k vieřě
i k nríboženstw zažeh|, wé svaté milosti proši, rač mě hřiešného uslyšěti, aby onano
loď ke mně na sí stranu přěplula. Pro mého náboženswie žádost nevzdaluj mne,
milý hospodine, od dnešnie služby svaté, učiň úěastna dnešní den mě svatého Pro.
kopa moďitev pro wého svatého jmene čest i chválu... Netaže těch slov dořéci'

lo až velikú ručestí loď i s sochorem, u ňehož vězieše, k ňemu připlula. Na niežto sě
přěs řěku přěvez, na božiej sluŽbě' jakžto žádal byl' po křížích s svatým Prokopem
chodil. Potom počě svatému Prokopu, jakž sě mu přihodilo, vše praviti. K ňemuž
svaý Prokop vecě: ,,Nemni, syniáčku, byt tu milost hospodin s tebú pro mě neduo-
stojného učinil, ale pro wé nábožnéviery potwzenie to j'tobě králnebeskýukázal...

45 Těch časuov také byljeden člověk, v ňemžto zlý duch bieše, přiveden k svaté.
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mu Prokopu, zda|s' by mu svad Prokop pomohl. Tehda dábel vzvola a řka: ,,Co
já tobě čini, Prokope? Proč mě odtadto honíš?.. To řek dábel i počě tiem člověkem
hrozuě lomoziti. Tehda Svatý Prokop tomu člověku postiti sě přikázal; poručiv ho
iednomu bratru i ial sě také svaý Prokop sám zaň postiti a velikémoďitvyčiniti.
Po témdni počě nad ním svaty Prokop zaklínanie podlé obyčějě čísti. Vyletě z toho
člověka čert v črného ptíka postavě i sěde na kostelniej střěšě. V tu dobu svad
Prokop na moďiťyu sě odda a ten ptáček inhed na zemi sě svaliv, na čtvero sě rozra.
ziv i zmisa; a ten člověk by viec ďábla prázden.

Jedněch časóv také slyšěni jsú hlasi ďáblovi volajíc a řkúc: ''Běda! Běda!
I co tento muž nepraqi a nemilostiqý byďí v jěskyni v tejto, již toho déle trpěti
nemuoŽem, ale zdvihnúce sě se vším tovařisťvem' byďmyž na púšči' jiejžto
Lobek dějí. Tuť nám tento ani jiný žádlý viec nepřěkazi,kdyŽ nám tento Prokop
bydliti tuto nedá... - Často také k ňemu rozliční lidie nemocní přicháziechu, jěžto
uzdravováše. A jim pílně přikazujě, aby nepronášěli, neb sě světské chvály snažně
střěžieše, avšak sě to všěch tajiti nemožieše. Jednú iedni lidie k českému kniežěti'
jemužto Břětislav ďechu, přistúpivše jemu pověděchu o svatého otcě Prokopa
svatosti. To kniežě s sv}lnď zemany radostně uslyšav, přijěv k ňemu, jeho svatéj
modlitvě snažně sě poručii a s srnými sě stařěišími uradiv, svatého Prokopa v tom
v jeho klášterci opatem učinil a to zádušie rozličnými almužnami nadal, jemužto
sě rozlíčně Svatý Prokop, nechtě sě v to uvázat.i, bránieše a řka: ,,Ten, jenžto všěcka
tajemswie srdec vie, toho sobě na svědečstvie vzývaji' jež nejsem duostojen jinými
vlásti; to dobřě mé sprostenswie ukazuje... Tehda ho kniežě se svými stařějšími
s velikú prosbú nadstúpi' tak jež jako bezděky přijieti opatstvie musil.

Kak jest tu vládl ducha svatého naučením, o tom sě takto píše: ež byl všie po-
kory plný' nikdá sě pro ničse tak nezamútil, by sě nad sqimi mlazšími kda přieliš
řěčí unáhlil' pro ňežto jeho viece všěcka bratřie u bozě milováchu, než sě jeho jako
starosťy bojiechu. To jeho svaty obyčěj bieše, ež někdy zěvně, někdy oblášče sw
bratříci milosrdně u bozě napomínáše a řka: ,,Bratříce milá' boha milujte, snažně
jemu služte, neb vaše zde krátké poslúženie dá vám v nebesiech věčné kralovánie...
A tak svuoj svatý život veda, slovem svatým, příkladem liď učě, až i k smrti sě
přiblížil. Tu jest skrzě zěvenie ducha Svatého své skončenie přěvěděv' pozvav
k sobě bohobojného člověka, synovcě svého, jemužto Vít řekli' a druhého sobě
milého u bozě syna Emerana, zěvil jima a řka: ,,Syny má milá, jěšto sem věrně v du.
chovenství přěd sebú vzchoval, vězta to, ež třetí den s tiemto sě světem rozlúči.
Bohu vás porúčěji' ale v tom smysl váš vystřiehaji, abyšte to věděli a opatrně u po.
kořě sě držěli, neb vás má nadjíti veliká nenávist od zlých lidí. Budete lryhnáni
do jiných vlastí a tam šest let přěbýati budete a toto vaše bydlišče naše knieŽě
poddá lidem cizím. Ale rry, mé milé dietky, v tom protivenství nerozpakujte sě,
u vieřě wrdě stójte, svú bratří u bozě těšte, boha vždy chvalte, kdyŽ várn dobřě
bude, bohu děkujte, kdyz sě vám zle povede, pokorně pro milý buoh trpte, neb
ta hodina příde, v nížto vás hospodin utěší. A po šesti letech slituje sě nad vámi
hospoďn, navrátí vás v ýž pokoj u vaše byďišče a vás nad vašimi protivníky po.
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|l nebesiech věčné kralovánie...
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nstí. Tak ty časy mají přěiíti' ežkďyž kniežě milostivy Břětislav umře, po ňem bude
v zemi kniežě Spytigneus, jenž vás bude nenáviděti, a když ten umře Spytigneus,

s0 miesto ňeho Vratislav kniežě v Čechách bude. Tohoé buoh sqým duchem osvietí,
ve všiej báznl i v dobrotě, tenť vás u vaše bydlišče zasě nawátí a tu sě vrátiece
s pomocí milého Jezukrisa viec pokoj mieti budete... A když jim to vše propovědě,
nazajtřie vnide k ňemu jeden sirotek chudý' jehož svatý Prokop bieše pro buoh

ýden krmil. Bera odpuščenie od otcě svatého chtě sě domuov vrátiti; k ňemužto
r svaý Prokop promluvi a řka: ,'Synu milý, nemámé n5mie co dáti, ale pobuď do zaj-

třie, tué mé skončenie příde bohem již zpósobené, a iakž brzo skončěji' tak tobě
bude má suknicě ďána... A když zajtÍie přijide' nešporní a kompletď hoďnu do.
konav, kakžkolivěk již duši sbieráše, bohu sě moďe ďáblu bránieše. okolo ňeho
jeho bratřícě plačíc stáchu. Tu je hospodinu poručiv i skončal. To sě dálo ot bo-

tm žieho narozenie po tisíci padesát třetieho iéta. K jeho pochování přijěl Severus,
bískup pražsky, jenžto jeho svaté tělo se ctí pochoval v kostele u svaté královnn
jenž bieše svaty otec za|ož1l. V tu hodinu, kdyŽto ieho svaté tělo pochováváchu,
voláše jeden slepý a řka: ,,Ó svaqi otče, ó milostiqi Prokope, tvá svatost se mnohými
svú milost ukázala jest skrzě tvri svatú prosbu ke milému hospodinu. Smiluj sě také

loi nade mnú, nemóž-li déle,ale asa tak dlúho' jakžto wého pochovávanie svatá sě služba
prodlí, abych dotad viděti mohl... A jakž to brzo propovědě, tak prozřěla tak ďúho
světle viděl, až svatého Prokopa tělo pochovali. Po těch časiech po svatého Proko.
pa pochování sezřěvše sě bratřie u přísném duchovenství, Víta, synovcě svatého
Prokopa, opatem volichu. Jenžto počě poďé boha příkladem svatého otcě Pro-

tto kopa duchovenstvie qíšiti' beďívě s múdrostí čest i kazeň ploditi.
V ty časy dobrotivé kniežě české Břětislav umřěl, po ňem Spytigueus v Če.

chách kniežětem byl. Za ňehožto sě přědřečené proročswie svatého Prokopa ko.
nalo tiemto činem, ež nepřietel všěch věrných dúš, ďábel, zlých jazykóv závistivú
řěč přěd knězě Spytignea proti Vítovi opatovi přinesl. Tu sočbu Sp1tigueus usly-
šav, počě Víta opata nenráviděti. To uznamenav Vít opat' s bohobojnú.bratří sě
vzdvih i bral sě do iiné vlasti. Tu znamenajte, králi i kniežata, co ávist ztého v roz-
ličných sbořiech činí. Ten hřiech ávist pravdy netrpí, a čehož sám jmieti nemóže,
toho na všěch zlostí postíhá. Ač který opat neb starosta chce v svém sbořě čest
a duchovenstvie ploditi, musí od svych mlazších proti sobě mnoho křivých řěčí
trpěti. Proto ne vždy slušie všěm řěčem věřiti. Když kniežě Spytigneus vzvědě,
ež Vít opat s tovařistvem pryč zašel, Němcě jednoho nešvarného opatem učinil
miesto Víta. A když ten Němec v uopatstvie sě uvázal, prvú noc na jitřní vstav'
uzřěl, ano svaý otec Prokop u jedněch dřví stojí. Podepřěv sě i promluvi k uopatu
Němci a řka: ,,od koho ty, Něrnče, zde moc máš vlásti? Co zde činíš? K tomu opat
Němec odpovědě: ,,Mocná ruka kniežěcie tu mi moc dala, abych tiemto klášterem'
donidž sem žív, vládl... Svatý Frokop k ňemu vecě: ,,Náhle ucti sě a beř sě preč, do.
kad hanby nedojdeš. Pakli toho neučiníš, věz to, žeť pomsta božie na tě příde... A to
řek i zmisa. To viděnie Něrnec opat za obludu přijem počě na to nic netbati. Potom
čtvrtú noc opat Němec k jitřní jdieše; ukáza sě mu opět svatý Prokop a řka: ,'Něm.

l t {
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če, proč si mé řěči nepřijal, a já tě přieznívě napomenul. Věz to, ežť sem já synóm
mým duchovním u hospoďna uprosil tohoto kláštera bydlišče, ale ne tobě,
Němče, jenžto si tuto neprávě všel. Ač tě kniežě tu moc dal, ale jáé ji tobě odjímaii
a zapoviedaji po dnešní den... A to řek svatý Prokop i počě opata berlú bíti prudcě.
Tehda opat nic nemeškajě, ke kniežěti s brzkostí přijěv i počě praviti, kak by sě
mu přihodilo. To kniežě uslyšav u velikém obdivě sě užasl, ale ež v srdci zlost začal
bieše, té až do své smrti neostal. A když poďé tohoto světa běhu kniežě Spytigneus
umřěl,po ňemVratislavv Čecháchvévodú byl,kniežě bohobojný,pravedlnývšiecti
plný. A když brzy službu snažně milováše, nad jiné kláštery klášter svatého Pro.
kopa na paměti jmějieše. Vzvěděv, ež Vít opat v Uhřiech bieše, své posly poň a po
jeho bratříci poslal, aby sě zasě do svého kláštera wátili. Tu sě wátivše kniežětem
ctně do kláštera uvedeni,a což sú dřéve nedostatkóvtrpěli'to sú skrzě svatéhoPro-
kopa prosbu všeho dobrého dosti potom jměli, bohu mnoho časóv slúžili a jeho
milosti sě dostali, s nímž přěbyvají na věky věkóm amen.

L Kairillus Cyril - 2 sloaenskému slovanskému _ 5 od přátel přirozených i dobytých od
příbuzných (pokrevných) a přátel _7 za dzsě maléj míli z;zddli ve vzdálenosti slabých dvou
mil _ 8-9 Szlětlo na sziecen pstazsené . . . poďe Mat. 5,15 - 10 pronesla sá rozšířila se _ || poru.
čějic sě modlitaě oďevzdávaiíce se do ochrany modlitby _ L2 milosrdie milosrdenství,, oezřěnie
vzhledu _ |5 aracoucichu sě vraceLi se - L6 ež že

20 ponučením vnuknutím; dělati kostela stavěti kostel _ 20-2l stlětiej królozlně Parr;rě
Marii _ 23 ztikon řeholi _ 25 nestatčila nestačila

26 ež že _ 27 mezi aelikú nocí mezi velikonocemi _27-28 po křižich chodiekonaj1kšižovotl
cestu, pobožnost křížové cesty - 30 nanu na onu, na druhou _ 3L nanéj na oné - 33 tlězieu
přivázanou -34 u prsí v prsa _ 36 k nriboženstzliknábožnév1řei onano loditamtaloď-37sí
tuto _ 39 netaže těch sloa dořéci' až sotva dopověděl tato slova - 40 ručesti rychlost|; aězieše
byla připevněna_44 roj'to jest

48 lomoziti lomcovati; poručizs svěřiv _ 50 po témdni po týdnu - 5| o črného puika
pastaoě v podobě černého ptáka _ 53 zmisa zmizelr

56 bydlmyž bydleme - 59 nepronrišěli neprozrazovati_ 61 Břětislaz (vládl v letech 1034 až
1055) - 63 s sta:řějšimi s rádci _ 64 ztidušie záduší, majetek na udrŽování kostela _ 67 sprosten.
slzle prostota _ 68 nadstúpi doléhal, naléhal; bezděky proti vůli

7o mlazšími podřízenými - 7| bratřie bratří _ 72 starosty představeného; zěaně zievně,
veřejně; obldšče zvlášé, odděleně, tajně, v skrytu _73 saú bratříci své bratří _76 přět:ěděa
předem zvěděv _ 78 syny md mild (duál) synové mo|i milí _ 79 zlzchozsal lrycbova|; oězta
(duál) vězte _ 80 smysl ťozum _ 8L nadjíti nadejíti, potkati _ 83 nerozpakujte sě nezoufeite,
neztrácejte naději * 89 Spytigneu.s Spytihněv (vládl v letech 1055-106l) - 90 Vratislao
(vláď v letech 10ó1-|092) - 92 propoaědě pověděl - 93 nazajtřia druhý den; anide vešel.
94 bera odpuščenie louče se - 96 skončenie smrt,i jakž brzo jakmi|e; skončěji skončím, zemru
_97 nešporni a komple,tní hodinu mod|itby, rrrčené pro podvečerní a večernÍ dobu - l00 Seoerils
Šebíi biskup praŽskn který byl nakloněn slovanské bohoslužbě _ Io2 sz;atý orec t. j. Prokop -
|o5 asa aspoň - Lo6 prodli sd bude trvatii prozřěl prohlédl, nabyl zraku _ I08 sezřěgše sě
přihlédnuvše (vzájemně) ki duchozsenství náboŽnost - Lo9 jenžto a ten _ I|o zlýšiti povznášeti

LL2 přědřečend předpověděné - 113 tiernto činem tímto způsobem; dúš duší - 114 sočóo
osočování _ I|5 uznamenao zpozoÍovav - 116 bral sě do jiné ziasti do Uher (v. níže o povo.
lání Víta Vratislavem zpět do Čech) - |l8 zlostí postihti zlými slovy postihuie _ l2L nešaar.
ad}o ošklivého

534

I22 na jitřní na rl
L28 za obludu přijem z
právem; ač tě ač ti je -

|35 zlost z|ý éin- 1'36

10

15

Tento spis Podr
přechází však někter
Kristově, sepsaných
zývající čtenáře k prl
doslovně s Passionálr
že autor obou těchto
svá díla nepochybně
kou vrstvu tehdejší n
ráda zapomíná na Bo
vÝznamně na další ro
v'nichž participiální
svých vzorů. Nepřidl
v přímou a naopak

První naše uká
apokryfů a Meditacíl

Potom přěbyvi
a s svatým Ozěpet
ď král Herodes to
nocí zčvil sě anděl
vystřiehaje jeho a i
des toho hleúl, ab
inhed sě vzchopil
sen jiej pověděl. Tl
vzchopila svatého
pryč běžěti pospiei

Tu móž každ
k děéátku Ježíšovi 1
pryč jíti. Na tom
i když sě nám dot
jemu zpievaním sl
jakžto plavému b(
y'Aždý hřiešný. Po
přěd ním poklekše
modlil;. A když od
chudé dietě pláčě.



pom€nul. Věz to, ežť sem já synóm
j...Hj:,*:.by.qry., "r. "" .oiqe tu moc dal, ale jáť ji tobě odjímají
lkop i.počě opata berlú biti prudcÉ.

:y ťt|ě"j počě praviti, k"i. b';ěvě sě užasl, ale ež v srdci zlost záčalň:j: :ue,' běhu kniežě spytien"us
TžŤ 9:Pb"jný, pravedlný, 

"ši" "tl]me KáŠtery klášter svatého Pro.UT:.:h bieše, své po,ty pot a po
1,watit. Tu sě wátiiše kniežětem
kivtrpěIi, to sú skrzě svatého Pro.
' bohu mnoho časóv slúžili a jeho
mamen.

l',-! |:!.,, 
přirozených i dobgtých od'n 

11ddli 
ve.vzdálenosti slabýcň dvou

:: |,::^:: sá rozšÍřila se _ t7 poni-- lz m,rcsrd,e milosrdenstv1; oezřěnie

lstel - 20-2l wětiej hrdloaně Paru-ň

|I.28'po hři žích chodíe konaj|křížovou
:.".. 

- ,' nanéJ na oné - 33 oězieceoŽné vlře; onano lodí tamta Ioď - 37 síto slova - 40 ručestí tychlostl; aězieše

dzl po týdnu - 5| o čmého pttika

; 
6| Biělstao(vláď v letech 1034 ažxlaudržovánÍ kostela -67 sprosrcn.oU vuli

]li2llil".:eného; zěuně zjevně'
vu,.braffíci své bratří _ ?6 přěaěděa

Š :Jn 
azchoaal vych'o,val; z',ěztaau,- ó5 ||eroZPakujte sě nezoufeite,

retech 
-.1055.106l) - so Vratisi,Iaó

naz.aJtř,'e druhý den; anide veše| _

1l."T.; skončěji skončÍm, zemrulccernlavečernÍ dobu- |oo Seaerus
:1Ť:: 

-,l0.2 s,,1tý otec t. j.Prokop _
ueo5 nabyl zraku _ 7o8 sezřězsše sě
|enzb a ten- l10 z3íšla povznášeti
to,způsobem; dÚš dušÍ _ II4 sočba
r.',:^,t, do Uher (v. ďže o povo.
lym slovy postihuje _ 72| nešoar-

|22 na jitřní na ranní pobožnost - 723 dřaí dveří - L26 donidž dokud; ucti sě kliď se -
|28 za obludu přijem za klam, za přízrak přijav_ L3o přiezníuě přátelsky _ l32 neprtíaě ne-
právem; ač tě ač ti je _ L33 po dnešní den pto dnešní den, od dneška _ |34 s brzkostí rychle -

|35 zlost z|ý čilr _ t36 neostal neustoupil _ |37 praaedlný spravedlivý _ |39 poň pro něi

Žrvor KRIsTA PÁNA

Tento spis podává vylíčení života Kristova hlavně podle vypravování evangelií,
přechází však některými texty apokryfními a poďe vzoru latins\ich Meďtací o životě
fuistově, sepsaných neznámým františkánem v Italii koncem 13. století, v úvahy vy-
zývajicí čtenáře k prožívání a napodobení života spasitelova. Některé partie se shodují
doslovně s Passionálem; z toho, jakož i z celkové shody jazyka a slohu nutno soudit,
že autor obou těchto spisů je týž. Byl to dominikán žijící v době Karla IV. Ačkoli skládal
svá díla nepochybně především pro poďebu kazatelskou, měl přitom na mysli i šlechtic.
kou vrstvu tehdeiší naší společnosti' kteÍá poďe jeho mínění pro světská zaneprázdnění
ráda zapomíná na Boha. Vynikaiící slohové a jazykové vlastnosti obou děl působily patrně

ýnamně na další rozvoi české prózy. Autor dovedl napodobit rozsáhlá latinská souvětí,
v nichž participiální věty přívlastkové blíže určují podmět, a často i rýmovanou prózu
sých vzorů. Nepřidržuje se však otrocky slovního výrazu přeďohn mění nepřímou řeč
v přímou a naopak často klade výnzné konkretní české obraty za latinská abstrakta.

První naše ukázka je vzata z líčení útěku Kristooa do Eglpta, jež je pod vlivem
apokryfů a Meďtací; text o větie Ttojici je společný Živou Krista Pána a Passionálu.

o PoSTÚPENÍ JEŽÍŠovu Do EJIPTA

Potom přěbyvši matka božie u svaté Alžběty několiko dní, odtad sě s děéátkem
a s svatým ozěpem povzdvihše, do města Nazareta sě wátišta, toho nevědúce,
ež král Herodes toho činu hledá, kak by mohl to svaté děťátko zahubiti. Tehda
nocí zěvil sě anděl svatému ozěpovi ve sně' iakžto píše svaý Matěi evanjelista,
vystřiehaje jeho a řka: ,,Vezma děťátko a matku jeho, uteciŽ do Eiipta' neb Hero.
des toho hledrí, aby to svaté dietě zahubil... Z toho sě snu svatý ozěp probrav'
inhed sě vzchopil a šed tu, kdež matka božie otpočíváše, ji ubudiv toho viděnie
sen jie! pověděl. To matka božie uslyšěvši, velmi sě za své děťátko užasši, inhed sě
rzchopila svatého ozěpa ponúcějíc, abn kakžkoli tma a v noci bylo, s dietětem
pryč běžěti pospiešili.

Tu móž |,aždý pomysliti, kak jest to žalostivé bylo' když matka božie tíšě
k děťátku Ježíšovi přistúpivši, povzdvihši jeho znenáhla, ano spí, musila s ním v noci
pryč jíti. Na tom nrím všěm jest příklad ostaven' kak sě ním jest u protivenství,
i když sě nám dobřě vede, imieti. Ai toé, když sě syn boží narodil, veliká sě čest
jemu zpievaním slavným ote všie říšě nebeské dríla, a tu sě jemu pastyři mqdlili
jakžto pravému bohu. A potom osmý den obřězán poďé Starého ziíkona iakŽto
každý hřiešný. Potom po některych dnech třie svatí králi přišedše, s velikú ctí
přěd ním poklekše, drahé dary jemu ofěrovali a jemu sě lako pravému bohu po.
modlili. A když odtad pryč šli, ostalo děéátko Ježíš mezi volkem a oslíkem iako jiné
chudé ďetě pláčě. Potom v chrrímě bohu otci byl obětován, z něhožto jest byla
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