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JMĚ o sv. PAVLE
Tato skladba , známá též pod názvem Vidění rcbo Apokalypsa sv. PaOIa' dochovala

se v ěeském zpracováď v souvislosti s t. zv. Listem s nebe' jenž důrazně přikazuje za-
chovávání nedělního klidu. Vzbuzuje zájem svým líčením muk očistcových a pekelných,
jež později u nás popularisovalo hlavně Jiříkovo vidění, a proto byla také zařazenajako
neistarší známý český text tohoto druhu, neboť pochází ještě ze 14. století. (Řecký origi-
nál vznikl snad iiž ve 3. století a v 6. byl přeložen do latiny.)

TUTo sE PoČÍNÁ JMĚ o svATÉM PAVLE A o svATÉrvr ̂ ,rrcrrAEl. l
ARCHANJELOVI

Tieže jeden mistr, kto j' najprvé vyprosil na boze' aby duše odpočinutie měly
u pekle. odpovieďí a řka: Svad Pavel a svatý Michal archanjel, kdyžto jsta přišla
do pekla. Nebo chtěl buoh' aby svaqý Pavel viděl muky pekelné, aby tiem viece
miloval radost nebeskú a rozkoš rajskú' ješto mu jest ukáána. Kdyžto jest vzdvižen
byl do třetieho nebe' potom ve hnutí oka tržen jest v strastné miesto, kdežto nebieše
světlo' jedno tma a truchlost a Žalost.

A tu bieše řeka ohněná wúcie, její klokoče vzvřiechu až do nebe, a ta slóve
Cochitus. Druhá slóve Bacheron' třetie Styx' čtvrt{í Flegeton. Potom viděl svad
Pavel před waty pekeln5hni dřievie ohněné a na tom biechu hřiešníci, někteří zaÍIo-
hy' někteří zatuce' někteří zajazyk, někteří zaÍaÍÍLeía, někteří za hrďo visiechu.
Potom viděl svatý Pavelv jinémmiestě oheň hořiece čtyřmi prameny a v tom ohni
mnoho dúš. Ty rozličné muky trpiechu, jedny horkost, druhé zimu, třetie oheň,
čtwté v horúcí pec sáziechu. To sú ty, ješto sú pokánie neplnily na tomto světě:
jedny pláčí, druhé se smějí, třetie smrti prosie a nemohú umřieti. A bieše tu jeden
ěrv' ten mnoho hlav mějieše' tisíc očí a tisíc zubóv' v každé hlavě mnoho očí a mno-
ho zubóv jako ostrých mečóv. A vše usta otvořiv, zlostných duše požieráše, zlých
rádec a proradec a zlodějóv a mnoho jiných. A v té řece ohněné jedni brodie
do kolenu' jiď do pása a jiní do hrďa a někteří do úst a jiru až do očí. I zaplaka svatý
Pavela vzdechna otáza anděla řka: ,,Kteří sú to, ješto do kolenú broďe?.. An jemu
odpovědě řka: ,,Tu jsú roz1ičď rrrísilníci a škodní pochlebníci a šeptači a lestní
řečníci a také lestní páni. Ti' ješto do pása stáchu, to sú smilníci, cizoložníci, a ti,
ješto němé hřiechy plodie, a také ti, ješto sú hřešili tělem božím a jeho krví, a ti,
ješto se nezpoviedali až do smrti... Vece iemu anjel: ,,Ti, ješto stojie do úst, to sú
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|tavě rnnoho očí a mno.
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ti, ješto plodie svárya svády mezi lidmi' a lžové a všeckni, ješto boŽieho slova neradi
poslúchají a jiným překážejí a ješto sú nepokojni.

Potom viděl jámu plnú muží a žen a jich jazyky hadové jediechu a vždy volá-
chu řkúce: ,,Smiluj se nad námi, synu Daviduov!.. I zaplaka svad Pavel a řka anje-
lovi: ,,Kteří sú toto páni?.. Anjelvece: ,,To sú ti, iešto nevěřie u buoh a milosrden-
swie nemají... I vece svatý Pavel ,,Kak je tato jáma hluboká?.. Anjel jemu odpo.
vědě: ,,Propast jest, nebo nikte jejie hlubokosti vypraviti nemóž... Když to uzře
svad Pavel, smúti se a zaplaka. Anjel jemu vece: ,,Proč pláčeš? Tito sú, ješto je
buoh vykúpil svú svatú krví a dal každému svobodnú vóli a čas pokánie... Potom
viděl řeku ohněnú a v ní biechu mužie a ženy, jedúce své jazyky, a črvie okolo
nich jedúce 1.e. Vece anjel Pavlovi: ,,Toto sú bohatci, ješto sú se nad chudinú
nesmilovali a plodili smilstvo a lichvu a cizoložstvo...Potom uzře v jiném miestě
zed ohněm horúcí a v ní biechu ženy, ještě jediechu své jazyky. To sú kú2gdlnicg
a svórlnice. opět viděl muže a ženy črné; i vece anjel: ,,To sú ti, ješto piodie hřiechy
proti přirození, muŽ s ženú poďé obyčeje skotského... Potom viděl ďevky &né
a poďé nich čtyří čerty s horúcími řetězy a těmi jich tělo tepiechu.I vece jemu
anjel: ,,To sú lstivé dievky, |ešto sú nechovaly čistoty... Potom viděl muže a žely,
a ti mějiechu krmi sladkú v ustech a nemožiechu |ie jiesti. I vece jemu anjel:

,,To sú ti, ješto postóv nedrželi. A opět v jiném miestě viděl ženy' ješto mějiechu
rúcho z smoly a z síry,a hadové a červie dráchu je svými paznohty.I vece anjel:

,,To sú ty ženy, ješto sú své děti zatratily nebo zdávily nebo utopily... A čtyřie
ďábli okolo nich, lajíce jim a řkúce: ,,Hoře vám, jež ste pohrděly synem božim,

ienž vy svú krví vykúpil...
I zaplaka svatý Pavel a řka: ,,Hoře hřiešníkóm! Čemu ste se narodili?.. Anjel

vece: ,,Co pláčeš, Pavle? Zdas nevídal věčích múk pekelných? Pojď za mnu' uzříš
sedrrkrát věčie těchto... I pokáza jemu kád sedmi pečeti zapečetěnú. I owoři
anjel tu kad i vynide z té kádi smrad velik;ý' horší pekla. I vece jemu anděL ,,Ktož-
kolivěk bude puštěn v tuto kád viec nebude ieho pamět před bohem... A to sú d
ješto nejsú křtěni a ješto nevěřie v otce' v syna i v ducha svatého a ješto nevěřie,
by buoh člověčstvie přijal, a nevěřie, by jim bylo z mrtqých vstáti. A jest ta kád
tak hluboka, jako ot nebe až do země. A když by ta kád otvořena, uslyšán jest zvuk
veliký jako hřímota.

Svaty Michal a svatý Pavel vezřesta vzhóru i uzřesta, ande sedm ďáblóv
nesú hřiešnú duši s velikým pláčem a všickni anděli voláchu řkúce: ,,Vé, vé, vé,
hubená duše, ežs činila zlé na zemi!.. Potom vzemše ii dábli' uwhu ji u věčnú
tmu, kdežto jest pláč a skřípěnie zubóm. Anjel vece: ,,věříš-li, Pavle, že kak člověk
činí, takúž odplatu vezme?.. Pavel vece: ,,věři... Potom anjeli boží ponesú duši
pravú do nebes, zpievajíce a veseléce se a řkúce: ,,Ó blahoslavená duše, ó šěastná
choti božie, vesel se dnes s hospodinem, n'ebos plnila vóli boži.,, Potom uslyšechu
křik veliký, jako by se veš svět bořil. A syn boží sstupuje s nebe a na něm drahá
koruna. Tehdy vše duše vzvolachu řkúce: ,'Ach, srniluj se nad námi, nebo jest

nám probytečno příštie tvé!.. Vece jim hospodin: ,,Proč prosíte ote mne odpočinr.l.
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tie, a vy ste nic dobrého neučinily? Co ste pro mě trpěly? Já sem za vy ukřižován,
kopím proklán, hřebími provrtrán umřel. Nevykúpil sem vás střiebrem ani zlatem,
ale svú vlastní krví. Vy ste byli zloději' lakomí, PYšď' závistiví, lžové, smilníci,
a svú vóli ste měli v své žádosti... Tehdy opět duše vzvolachu řkúcq ,,Smilujte se
nad nrími, svaty Michďe a svad Pavle, prosta za ny hospor]ina!(. Tehdy vece svaqi
Michal ,,Nenie plačte a já budu plakati s vámi a všickni anjeli a s vámi Pavel,
aby se buoh smilovala dalvám polehčenie... Uslyšavše to duše, ješto biechu v mu-
kách, vzvolachu jerlniem hlasem řkúce: ,,Smiluj se nad námi, synu Davidóv!..
Hosporíin vece: ,,Co ste dobrého učinily?.. Tehdy ihned svaty Michal a svad
Pavel a tisíc tisícóv andělóv padnú před synem božím prosiec, aby duše měly
odpočinutie v neděli. Tehdy vece hospoclin: ,,Naiviece pro Michala a pro Pavla,
a pro vše svaté, iižto mi ofěrují obět na zemizaživé i za mrtvé, ďávaji odpočinutie
také, aby odpočívali u mukách v sobotu od poledne až u pondělí do slunce vzchoda.
Tehdy počechu se veseliti a volati ti, ješto biechu u pekle, a řkúce: ,,Požehnán jsi,
Kriste, synu boží, žes ráčilrrrím dráti odpočinutie! Viece jest nám probytečen jeden
den neděle, než všichni časové, co sme jich měli na zemi...

A proto blahoslaveni sú všickni, kteříž ctie neděli; ti budú čiest mieti v nebe-
siech s hosporíinem věky věkoma. Amen.

Nadpis:7zě vypravování (slovo) _ L tieže táže se; na boze na bohu _ 2 jsta přišla (duáI)
přišli _ 5 zse hnutí oŘa v okamžiku; tržen jest wžen jest; strastné plrré útrap' strašné (tenibi.
lem)-6 jedno jetom

7 ohněná ohnivá; klokoče vlny; zlzořiechu vaři|y se, s lŤením vystřikovaly _8 Cochius'
Bacheron, Styx, Flegeton v řeckém bájesloví čtyři řeky protékající podsvětÍm _ L2 dúš dušL
_ L5 črv &ak - 16 ott.lořio otevřev - L7 rddec a proradec rádců a proradných lidí' zrádců - 20
šeptač našeptavač _ 22 plodie čtn1 _ 24 lžoú |háři

26 muži mužů - 28 u buoh v boha _ 30 nikte ntkdo; lsypraoili vypověděti _ 3L smúti se
zarmoutil se; ješto které - 33 čnsie četvi, draci _ 38 podlé obyčeje skotského zylřeclm způsobem
_ 39 podlé veďe _ 40 nechovaly nezachovávaly _ 46 z.ly vás

47 čemu proč - 49 aěčie těchto větší nad tyto - 53 by přijal Že přiial; by jim bylo astdti že
jim jest vstáti - 55 hřímota hřmění

56 aezřesta (dual) vezřeli, vzhlédli; uzřesta (duál) uzřeli; ande jak _ 57 z:é běďa _ 58 ežs
žes; ozemše vzavše- 59 kak jak_65 probytečno prospěšné; příštie př1ebod-67 hřebíni
hřeby* 68 lžoaé lhďi_70 prosta (duál) proste _7L nenie nynť -77 ofěruji obětuj1-78
také takové; z:zchod východ _ 82 čiest rnieti část, podíl míti, účastniti se

ASENETH

Literatura náboženská neomezovala se ve středověku jen na díla vzdělavatelná
a poučná, nýbržzpracovávala horlivě i náměty rázuzábavného. K nim patří především
rozmanitá apokryfní vyprávění o osobnostech známých se Starého i Nového Zákon,
jež se snaží podat souvislé vylíčení jejich života a zejména doplnit mezern iimiž se vyzna.
čují zprávy Písma o nich. Tak byl zpracován Život Adama a Evy po jejich vyhnáni z ráje,
život Josefa Egyptského, mládí P. Marie i mládí Ježíšovo. Ve všech těchto povídkách, jež
většinou vznikly již v prvých stoletích křeséanskýcb , nacházime prosté ovzduší všedního
života, ale i zálibu v záztacíchaladpřirozených zjevech, což nás leckdy přibližuje ovzduší
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našich pohádek. Je proto
četba udržely se někdy a:

Aseneth, vyprávějící
textu' ieiž po prvé nachál
Vincencia Bellovackého.
neboé překladatel se dri

ieho jazyk nikdy nepůso

Prvnie tehdy léto '

obilé. I příiel do kraji

a rada faraonova. Jehož
všie věci podobná dcer

5 Žem,iieŽto také nížádn.
Bieše věže spojen

mající pokojóv přehrac

hým poďažený' stěny
bohové zlati a střiebrn

10 Druhý pokoi drŽieše'
a od kamene drahého
země; tu bieše útočišt
krásné přieliš, s nimižt

V Pokoii Aseneth
15 druhé ku poledni a ti

zlatohlavovými' ozdot
spáše Aseneth sama. }

vókol domu toho, kar

čwři brány že|ezné l

20 naisilněiších mÍadých
dúcie a vezpod čistet
sieni vzplozené a vyv

velika iako Sára, výtt
Posla Jozefk Put

25 se Putifar a řekl ke d

dáti... A ona rozhněv
synu královici.(. A kc

I prchla Aseneth na s
I přijel Jozef sec

30 chu čtyřie koni bieH
bielúvelmi drahúap
bieše dvaqádst kamt

a berla králová v ru

ažela |eho proti něr

35 dveře sieni.




