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mtlřínshý moďenínský - |o4 ustaoičnos' pevnost' stálost; podvrha dřeao zůoživ' připraviv
k boji ďevce _ L05 poteče hnal útokem _ Lo7 spudi srazil - L|0 z: zahradu v ohradu - LL5 pro.
týkdše ptoboďal (nedokončená věta' chybí asi: k svému králi přijede Ryš) - L17 ač jesttže;
zuostat,i obstáti _ LL8 nezbudeš nezbavíš se - 120 neuhrozíš lezastrašíš - L22 pudieše hnal se,
běŽel - |24 přiboči se připojil se' přiiel _ |25 obrubóše osekď; protasi probodl _ L26 zltasi
se naseď _ L29 fiolný fialový - l3o promršči proboď _ |32 zdeř sedři; potaže vytáhl -
L33 roztaže roztáhl' rozvinul _ I35 vyda se vydal' vypravil sei na smrt oyda zabí| - I42
nezbude nezbavíse - 143 duše zbude Života pozbyl, zemřel _ L44 Nadršpdz vlast. jméno
z obecného nadršpán z maď. nadorispán (palatin, comes palatinus, slov. nádvorď župan) -
L47 srnieš.li odváŽíš-li se - 149 žiaiti, na Živu nechati, Život šetřiti _ L50 běh život

l54 nestojte běda-l55 ruožený mající růŽe ve znaku_L56 stanú přestanou-157
zuostaail nechal _ L6L přípraaně ládbetné'. jmějieše se veď si' žil _ 165 proděltiz:dno
prošlváuro; hynšt břebec - L68 spieše rychleji; ostatní posleílní _ L69 čtyřmecítma dva-
cet čryři -L7L nesměl neodváŽil se-L72 tebe dojíti dostati se na tebe, tobě na kt!ži_ l74
zboči se obrátil se bokem _ |77-L78 a hronadu se srazišta (duál) srazili se spolu _ L78 dřezlě
(duáJ) ďevce _ L80 poně snad - l85 oseděchu vydrželi, zůstali sedět - L87 zabodl bodl _ 190
jieti (za)jmoati _ 195 oprauiv se nabyv znovu síln zmuživ se - 196 počesta (duál) pďali
_200 ohlédaj prohlédni si _ 205 1lostúpati ustupovati; křepce st7ně' hbitě _ 206 přeběže pÍe-
běhl - 207 postiže dostihl - 2l4 zběř ďav _ 276-2L7 szlú milost s tebú učiniti vzíti tě na milost

226 bychť kdybych - 228 neoážil ji neváhď is:- - 23| klinoty klenoty _ 233 ozem vzav
_ 234 ozd&láše odevzdávď - 235 pod zd1tisem na zák|aďě plsemné smlouvy - 246 na pospěch
spěšně' rychle - 249 plnú potřebu vše čeho potřebujÍ (k výživě) _ 262 Te Deum laudatnus
Bože, chválíme tebe - 264 ctili pocty prokazovali _ 269 douar oolaný óieše slavnost (dvornÍ)
byla svolárra

KRoNIKA  TRoJÁNsKÁ

Nejrozsáhlejší dílo staročeské beletrie' Kronika Trojánská, podává obecně známou
látku v úpravě zcela středověké' iak ji poďe prozaického lrylíčení z pozdního starověku
vytvořil ve 12. století ve Francii Bénoit de Sainte-More a z něho do latiny převeď Ital
Guido de Columna (1287). Vlastní trojská válka ie tu rozšířena vyprávěním o plavbě
Argonautů zazlatým rorrnem a o prvém zboření Troie a doplněna vylíčením osudů blav.
ních hrdinů po návratu z války.

Dílo nabylo veliké obliby svou rozmanitostí obsahovou, obšírným líčením bojů
před Trojou i milostných episod, poiatých v duchu sďedověkého rytířswí, dobře vywo-
řenými portrétn hlavně Ženských hrďnek, Meden Briseidn popisy předmětů i míst.

Guido zachoval celkem věrně ráz starofrancouzského originálu, rozhojnil jen ně-
které učené výkladn jako na př. o původu pohansťví, což nepůsobí rušivě, protože
isou vždy vloženy na vhodném místě a zpestřuií obsah' Vyprávění ie plynulé' iistá mno.
homluvnost, vlastní Guidonovi a patrná i v českém překladě, nebyla ve středověku
nikterak na závadu.

o zájmu, kterému se Kronika Trojánská těšila u českých čtenářů, svědčí vedle hoj-
nosti starých rukopisů i dva rané tisky z 15. století. Kniha dovedla si udržovat zájem
&enářswa až do 19. století; v době obrozenské byla ještě třikrát vydána.
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Z obsahu vybrali jsme popis Troje, zajímavý pro nás zvlášť výčtem řemeslníku,
jejž český autor značně rozvedl, a líčení smrti Hektorovy.

(Řecká oojska se typrat)ila před Troju na ntaloasijském pobřeží, aby se trojskému krdli
Laomedontoai pomstila, že odmítl poskytnout pohostinstaí Argonautům, kteří se plaaili do
Kolchi$t zmocnit se zlatého rouna. V této starší arilce trojské bjll Laomedon zabit, jeho sestra
Exiona byla odalečena do Řecka a Troja byla zpustošena.)

V  té t o  k ap i t o l e  s e  č t e
o USTAVENÍ MĚsTA NovÉHo TRoJANSKÉHo

a o  hradu v  něm výborném a měšťany i  řemes lníky  usazeném
a o hrách d ivné zpuosoby v  tom městě  vymyšlených e tc .

A když bieše král Priamus s ženú, s dětmi i s lidmi svymi v uobležeď jednoho
hradu velmi tvrdého' i přijide jemu ta hroznrí i žalostivá novina o zabití otce jeho
Lamendonta, krále trojanského, i rytieřswa i jeho lidu a o zboření města Truoje
krásného a o sestře jeho Exioně tak řečené, že jest vzata od krále Telamonz zaže-
ninu. I užasl se jest Priamus z takové noviny' a přielišnú žalostí jsa tesklív, ústavně
žalostívě slzy vyléváše, lydávaie truchlivé hlasy s svymi věrnými. A hned káza
všem b1ti hotovu, a opustiv obleženie toho hradu, táhne s rychlostí se vším voj.
skem k Troji.

A když k ní přijede a uzře ji z kořen vyvrácenu a tak veliké škody své i svych'
velmi jest zaplakal a zatÍi dny v té žalosti ústavně trval. Ale po třech dnech sám se
k rozumu navrátiv, věda, že ižádnú žalostí škody nebyvají navrácenn ale viece
se jich přispořuje, mnoho s svú myslí i s sqfmi věrnými přejměv vážných potazuov'
i ustanovi, aby to město zase vzdělal a tak rozšířil, zveličil i uwrdil, aby se ižádné
moci nepřátelské nebálo a že by mohlo všem nepřátelóm sílno byti. A tak svolav
a shledav misterných kameníkuov a zedníkuov převeliké množswie ze mnohých
zemí ivlastí,ikáza ten rum vešken vyčistiti a na témž miestě město daleko většie
a širšie i delšie za|ožii ve jmě boha Neptunus řečeného a týmž iménem jakožto
i dřieve káz-zTroja menovati.

A bieše to město vzdéli pět dní púti a tolikéž vzšíři, tak že ani po ustavenÍ,
ani před ustavením toho města nečte se,bykteré město bylo kde tak veliké ustaveno
a tak výborným a pevným i opatrné zřiezenosti ustavením. Nebo najprvé bieše
ohrazeno zď přetlustú loket čtyřidceti a dvú stú vzvýši z kamene tesaného. Jichžto
swchek vešken ozdoben bieše rozličných barev mramorem' že bieše na ně se všech
stran mílo pohleděti. A v té zdi véŽi přemnoho; vŽdy věže bieše nedaleko jedna
od druhé, |ichžto výsost padesáte loket nad zď bieše vyzdvižena. Avšak mějieše
toliko šest bran ve vší ohradě, jichžto |edna slúla Dardanides, druhá Timbrea,
třetie Elias, čtwtá Cetas, pátá Trojana, šestá Antenorides. A každá z těch bran
bieše dvěma brannýma věžema osazena a ryrymi obrazy mramorovými okrášlena.
Z nichŽto každá svú krású přátelóm libé dáváše vcházenie a nepřátelóm hrozné
přistúpenie okazováše. Pak okolo všech zď bieše roveň všady přeutěšená a pro-
straná, trávníky rozkošnými a kvietím výborným i rozličným ozdobená; a okolo
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niežto všady biechu přiekopové hlubocí, širocí vyŽděď. Pak v těch zdech, totíž
v té veliké a wrdé ohradě, bylo bez čísla vzdělríno krásných a rozkošných domóv
ku přiebytku měšťanóm, jichžto město bylo ozdobeno množstvím ulicemi prostra.
nými a dlúhými. Také že s obú stranú každé ulice bieše lúbie vzděláno sklenuté
i před domy, aby v čas deště nebo nechvíle mohl každý jíti' kamž by chtěl' po suše.
A v tom městě bylo tak vysoké stavenie, že nebyl duom v něm nižší šedesáti lok.
tuov. A všickni domové biechu ozdobeni rytinami spředu rozličných osob lid.
ských i zvieřecích. A po těch uliciech biechu vzdělána bydla a stavaďa všeliktera-

\ým řemeslníkuom.
ondeť byďéchu kameníci, onde zedníci, onde obrazníci, onde maléři, onde

mramorníci, onde truhláři, onde stolaři, onde ložináři' onde vozníci, onde koláři'
onde tesaři, onde lopatníci' onde neckaři, onde tvořiďníci, onde ámečníci, onde
jehláři' onde hřebenáři, onde zlatníci, onde kováři, onde flašnéři, onde zvonaři,
onde kotláři, onde renďíkáři' onde šípaři' onde sviecnáři, onde platnéři' onde
přielbičníci' onde pancieřníci, onde brnieři' onde ostrožníci, onde šínaři, onde se-
kerníci, onde mečieři, onde nožieři, onde šiďáři, onde hrotníci, onde puklaři,
onde kotevníci, onde sviecníci, onde kolebečďci, onde češieři, onde mísaři, onde
metlaři, onde viďáři, onde struhaři, onde prknáři, onde plotnáři' onde kúdelníci,
onde provazníci, onde nevodáři, onde sítaři, onde řešetaři, onde bubeníci, onde
tenetáři' onde sieéaři, onde bednáři' onde pluhaří, onde ratištďci' onde lavičníci,
onde lžícaři, onde korytďci, onde súkeníci, onde hedvábníci' onde zlatohlavníci,
onde pláteníci, onde barevníci, onde valcháři, onde krajčenci, onde kabátníci,
onde hacníci, onde koželuzi, onde ševci, onde kožišníci, onde igmgnnígi' onde prrá-
ci, onde tobolečníci, onde měšecníci, onde pasieři, onde uzdaři, onde púzdrníci,
onde střemenáří, onde pošváři, onde podkladníci, onde seďáři; a tak o všelikém
řemesle, jenž muož jmenováno b1ýti.

A pak skrze město řeka veliká, bystrá, črswá a rybná tečieše, majíci přiekop
mÍamorem vyžděný' jejiežto jméno bieše Xantus; a po březiech s obú stranú rrlý-
nóv přemnoho vtipného stavenie. A z té řeky po trubách mosazných bieše vedena
voda do všech ulic, v nichžto biechu studnice rnramoÍem vydělané' do nichž voda
ústavně tečieše ku potřebě všem byďitelóm a přebyvačóm města trojanského.

Pak do toho města král Priamus všeho svého královsťvie lid uvede k osazení
města tak velikého, jimžto rozda domy hodné vedlé duostojnosti, povahy a stavu
každého. I by město lidmi urozenynni velmi ozdobeno i také vtipnými. A protoŽ
v tom městě lrymyšleny isú rozličné hry k kratochvilnosti lidské. Tué jest vy-
myšlena ta hra šachová divné vtipnosti, tu hra vrhcábnie a také dvú neb tří kostek
náhodným metríním vedená. Tu také i jiné hry kostečné. Tu chvalná i hanlivá skláda-
nie zamyšlena jsú vtipných řečí, jakžkoli druzí pravie, že chvalná skládanie zamy-
šlena jsú dřieve v uostrově sicilském. Tuť jest také mnoho her osobných zamyšle-
no, jimižto těla lidská rozličným hýbaním, běháním, skákaním rychlosti navykají
ke všem skutkuom i pracem rytieřským, s velikú libostí těch, ješto je páchají, i kra-
tochvílí, a také všem přihlédajícím.
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Potom pak král Priamus ustavi sobě duom na vysoké skále, se všech stran přie.
liš příkré' v miestě vyskočilém, překrásný a všie ozdoby plní pěti set loket zvýši
kromě okolních věží hustě ustavenýcb"iichžto vysokost k oblakóm sáháše, s nichžto
všeckny okolnie krajiny mohly opatřeny byu. A toho všeho hradu biechu zď mra.
morové rozličných barev ďvně dělány a rytinami obraznými ozdobeny, žekaždé.
mu divaďo z sebe přeutěšené dáváchu. A toho domu okna křištalem vydělána
v zlatě osazeném. Sien pak na tom hradě dlúhá a prostraná, čistým mramorem
vyžděná' ale sklenutie jejie bieše z dřievie a prken uhlazených, cedrových a ja.
voroqf'ch, zlaqými skobami opažených, a všichni bokové vnitř stkviechu se dra.
hým malováním ďvných obrazuov. A v hlavách té sieni bieše stolice královská,
předivným mistrovským řemeslem z slonoqých kostí, z z|ata a z cedrového dřievie
ustavená, k nížto bieše sedm stupňóv z alabastru a z drahého kamenie uděláno,
po nichž bieše vzchod na tu stolici k sedění. Před ní stáše stuol drahý' qfmž ďelem
swořenn a pak na každém boce velrni drazí stolové a lavice alabastrové k seďání
čeleď královské. A u protičelí bieše usaven oltář zaftrový, k němužto bieše stup.
ňóv na dvadceti z alabastru a z ametystu a z jiného kamenie drahého. Na kterémž
oltríři stáše obraz, vešken z čistého zlaa sliý, patnádct loket vzqýší, mnohým i roz-
ličným kameďm drahým okrášlený; boha řečeného Jupiter, v kterémžto král
Priamus jmějieše veliké doufánie, že by měl iím býti dlúho zachován v ďúhém zdra.
ví a štěstí i se všemi svymi i to město před každým násilím nepřátelským.

Nadpis: ustavenie za|oženl _ 3 Lamendont Laomedon _ 4 ženinu souloŽnici, družku
_ 5 užasl se 7esr ulekl se; ustaaně neustárle, ustavičně

L0 za tři dna po tři dny - Ll ižádnú žádnou - 12 přispořuje se rozhojňuje se' přibývá;
přejměv potazuou poraďv se - 13 zueličil zvětšil; utardil opevnil _ L7 ae jmě ve jméno'
iménem; Neptuilus Neptun, bůh moře

t9 zlzďéli dlouhé; púti cesty; ozšíři štroké _ 2o by bylo že by bylo _ 2L zřiezenost
uspořádanost, uspořádání _ 22 zlztlýši vysokou _ 23 sorchek swšek _ 25 aýsost výška
_ 26-27 jména trojských bran jsou patrně utvořena nríhodně; Dardanides souvisí s Dar-
danem, praotcem královského rodu trojského' Timbrea snad s římslqým vojevůdcem
C. Flaviem Fimbriou, který pokořil obnovenou Troju, Elias může souviset s Hellas (Řecko)
nebo Hélios (bůh slunce), Cetas je snad porušený název Skaiské brány zlámé z Homéra
(řec. skaios, lat. scaevus : levý), Trojana lat. Trojská, Antenorides souvisí s Antenorem,
Trojanem, kteý raďl, aby Helena byla wácena Řekům _ 28 brannýma (duál) ochrannými;
rytými obrazy sochami, reliefy - 29 z nichžto a z nich; libé přLjemné' pěkné _ 30 okazoatiše
ukazovala; rooeň tovina _ 32 ayžděnt vyzdění _ 33 bez člsla bez počtu, mnohoi zlzděláno
vystavěno _ 35 lúbie poďoubí - 36 nechaile nepohody _ 38 rytinami sochami, reliefy _ 39
b9 dl a př1bytky' byty i st av adla stánky

4L obrazníci sochaři _ 42 stolaři qirobci stolů, truhláři; ložindři qirobci |ož1; oozníci
výrobci vozů _ 43 nořidlníci qýrobci wořidel, kaďubů _ 44 flašnéři výrobci flaší, t. j.
dut.ých nádob - 45 platnéři qfrobci plátů pro brnění - 46 brnieři qirobci brnění; ostrožníci
výrobci ostruh; šínaři ýrobct tyčL _ 47 šidldři výrobci šídel; hrotníci qýrobci btottli puklaři
qýrobci okrouhlých štltů a vůbec okrouhlých vypouklých předmětů - 48 kolebečníci
vjrobci kolébek; češieři výrobci číší - 50 neooddři drobci nevodů, t. j. rybářských
sítí - 51 tenetáři výrobci tenat; ratištníci ýrobct ratišú, t. j. rukojetí ke kopim _53val.
chdři ti, kdo valchují ual<ola; krajčenci krejčÍ, střihači _ 54 hacníci qfrobci nohavic (spodního
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oděvu); prtdci ševci - 55 pasiďi qfrobci pasii púzdrníci drobci pouzder _ 56 střemenriři vý-
robci třmenů; pošaářivýrobci pochev,pouzder nakordy anožeipodkladníciýrobcipodkladků

58 črsttsá čerstvá _ 60 atipného staoenie důmyslného zařizerrí _ 6L t'lydělané zltoto-
vené z čeho, vykládané čim

64 zledlé podle - 66 k kratochl'lilnosti k zábavě _ 67 hra zlrhcdbnie hra v kostky - 68
hry kostečné hry v kostky _ 69 zamyšlena vymyšlena

?5 a miestě oyskočilém na rryr4ýšeném místě _ 77 opatřeny spatřeny _ 78 rgtina.rni obraz-
nýmisochami,reliefy _79 dioadlopoďvaná-86 zlzchodpřilstup (vzhůru) _88čeledkrdlooskó

družina králova; u protičeli na pÍotěiší straně; zafiroaý safíroqý _ 90 obraz socha _ 91

Jupiter nejvyšší bůh v řeckém (Zeus) i v římském náboženství

(I(dyž byla hlatní škoda proni oálky trojské odstraněna a Troja znorsu oybudoodna,
Priamůz; syn Paris se oydal do Řecka, aby osaoboťlil saou tetu Exionu, Unesl manželku spart-
skéko krtile Menelaa Helenu' a tah dal podnět k nozlé atilce. V řeckérn zlojsku bojotsala řada

krtilů a šlechticů, z nichž silou nejoice aynikal Achilles' Na trojské straně oynikali zejména sy.
noaé krtile Priama a z nich předeaším Hektor. Za bojů bylo sjedndno příměři na čtyřicet dni.)

o ZABITÍ HEKToRA, NAJSILNĚJŠIEHo oBRÁNCE TRoJANSKÝcH

A když minu těch třidceti dní toho příměřie, obě strany stÍoiíta se k boji.
A té noci před bojováním Andrometa, žena Hektorova' ienž bieše dva syny s Hek-
torem již měla, jeden slúlLamendont po pradědu a druhý Idiocianakta, kteréhožto

|eště chovačka milováše, ta Andrometa ve snách viděla hrozné viděnie' v němž
jest bylo řečeno, vyjede-li nazajtÍíe Hektor, že smrti neujde, ale zabit bude. A tiem
snem Andrometa jsúci uděšena ležiec s Hektorem na loži, oznámi jej jemu' pro.
sieci jeho velice i s pláčem žalostivým, aby zajna do boie nevyjiežděl. Ale Hektor
na ni se rozhněvav, zláv ji,i zbil ji k tomu a řka, že na múdré lidi neslušie snovým
marnostem věřiti, neb často iimi bývaií zklamáni. A když by na udnění' Hektor
vstav' poče se v uoděnie obláčiti. Ale Andrometa o ieho zdravi jsúci pečlíva, jide

ku Priamovi králi a k Hekubě králově jeho a jim vypravi sen svói pokorně, i s plá-

čem jich prosieci, aby Hektoroví ten den nedali do boie vyletí.
A když by den, zpuosobi Hektor všecka voiska trojanská, tak aby Troilus

bylv prvníem hluku, Paris v druhém, Eneáš v třetiem. Potom Pollidama vypravi;
po něm Sarpedon, potom král Epistorus' potom král Exios, pak král Fortuis a král

Filimenis a po něm jiní králi, kteříž biechu na pomoc Trojanským přitáhli. Jichžto'
totíž všech králuov i vojsk, požehna král Priamus. A |iž biechu Řekové na pole

vytáhli z sqých stanuov. A tu přikáza králPriamus Hektorovi přísně, aby ten den
do boje nevjiežděl. A Hektor se z toho velice rozhněva' Ínnoho žalostí bezprávných
své ženě učini, že ona to zpuosobila' aby k boji nebyl vypuštěn, a že rozkázaním
otcovyrn sluhy jeho biechu oděnie schovaly, na nichžto Hektor vymluviv' obleče se.

A vidúc to AndÍometa' s velikú žalostí poch}'tivši mlazšieho syna svého na ruku'
sběže k Hektorovi a padši k nohám jeho s náramným lkáním prosieše pokorně, aby

sloŽil oděnie. A když Hektor nechtě toho učiniti, Andrometačasto padaiíc omďéváše
před ním a prosieci žalostívě, nechtěl-li by se nad ní smilovati, aby se aspoň nad
dietětem sqým slitoval, ,,ať by synové tvoii i jich mátě hroznú smrtí nezahynuli
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aneb v službu cizích v chudobě nebyli podrobeni... Pak Hekuba, mátě jeho, Ka.
sandra i Polixena, sestry jeho, i Elena, padše k nohám ieho' plačtívě prosichu, aby
nelyjiežděl a oděnie aby s sebe složil. Ale on ani byl pohnut jich prosbami' ani
slzami, než v uodění siide s sieni své, a vsed na kuoň, chvátáše vyjeti k boji. Ale
věrná a ctná Andrometa' žena jeho, ku Priamovi králi, roztrhši rúcho na sobě
a zedravši líce svoje až do krve, všecka v slzách, že jie nesnadno bieše poznati,
jako vzteklá přiběhši a padši u veliké žalosti k nohám krále Priamovým, žalostívě
prosieše, aby kvapně sšel s sieni a Hektora odvolal, dokudž by do boje nevyjel.
A král naručest sšed s sieni a vsed na kuoň, hna po něm, a dostih jeho, horlívě
uchváti kuoň za uzdu, prose ieho i napomínaje s pláčem pro bohy, aby se wátil
a dále ne|el. A kterakž koli Hektor odpor mnohý v tom jmějieše' však otce v tom
nemohl oslyšeti, vráti se s ním do hradu i iide na sien s králem. Než oděnie nechtie.
še s sebe složiti. Vědomo iest tuto' že súdové božští veďé řádu skrze boha jim ulo-
ženého nemohú býti nikoli změněni lidskú mocí ani opatrností' tak že se to vždy
musí státi člověku, což jest jemu bohem usúzeno, iakž bylo i tomuto Hektorovi,
stďo se.

A mezi tiem nasta boi velmi w aŽed|ný mezi Řeky a Trojanskynni. A tu Diomedes
a Troilus udatně se sběžesta kopími a potom meči tak lítě na se sečiesta, jako by
jeden druhého nemieníl živiti. I bylo by se to bez pochyby stalo, by byl král
Menelaus s vojskem svým nepřispěl, jeď je rozvadil. Pak král Menelaus hna
na krále Mizeron syrského, |ehoŽ sbuode s koně; a jmú iej Řekové a chtiechu vésti
do stanuov sqich. Ale Eneáš u valném hluku hrrlinsky přihnav, neda ho vésti
Řekórn, a Řekové vidúce, že ho uvésti nemohú' chtiechu jemu hlavu stieti. A zatiem
přitěže udatný Troilus s rotú svú, a mnoho zbiv Řekuov' krále Mizeron z jich rukú
vysvoboď. V ta doby Telamon Aiax se třmi tisíci mužuov boiovných do boie
vjede, a hnav na Polidama, s koně ho sbuode. Ale Troilus rychle přispě na pomoc
Polidamovi a jemu nesnadně na kuoň spomože. Pak Paris v boj vjede s sqými střelci
a mnoho škody a žalosti Řekóm učini. A pak Achiles s svými Myrmidony proti
Trojanským sílně poče tisknúti. A tak zrotivše se Řekové, statečně bojují, žeTro-
janští musichu obrátiti chřbet, k městu chvátaiíce. A mezi tiem Achiles usiluje,
aby jal jednoho syna přirozeného krále Priamova, Margariton řečeného. A když se

iemu statečně Margariton brání, Achiles zabie jeho. A křík tu bude veliký od Tro.

ianských pro jeho ukrutné zahubenie. A v ta doby Telamonus sílně tiskne na ně.
Ale Paris jich hrdinsky bráď i jiní synové krále Priamovi, avšak nemohú přielišné
moci odolati, než musejí postúpati do města před Řekn nesúce s sebú mrwé
tělo Margaritovo.

A když |eho Hektor opatři' s velikú žalostí pta se snažně, kdo by to učinil.
A zvěděv, Že Achiles to učinil, jako vzteklý ntázav na se štít svój a přielbici vsta.
viv, bez vědomie králova se všemi vojsky vyhna na Řeky a v náhlosti své dva vé.
vody řecká na potkání zabi, tottž Trofila a Hospidia, a potom rozrážeje vojska
řecká' tepe, seče i morduje napořád, ktož se jemu koli naměte, tak že před ním

iako před jistú smrtí utíekáchu. Avšak druhá vojska řecká jachu Polidama a jatého
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chtie vyvésti z boje a poslati do stanuov. Ale Hektor, hnav na ně, dvě stě rytieřóv
rekovsky a rychle zabi, kteříŽto Polídama veďechu, a iej vysvoboď. A to vida je-
den Řek, najvětší z Řekuov, jménem Lechides, hna na Hektora chtě jei vždy za-
biti. Ale Hektor, vešken plápolaje v hněvě, přihnav se k němu, ihned jej zabi po.
valem. A Achiles vida, že Hektor toliko urozených a jiných bez čísla zbil, uloži
na mysli své, že leč by rychle iej s světa zprovodil, že by nelze bylo Řekóm proti
Trojansk1fm svítěziti pro moc' udatnost a statečnost samého Hektora. I pomysli,
kterak by to mohl k miestu přivésti.

A v ta doby přivinu se k Hektorovi vévoda Policeus, kterýž bieše přijel do
vojska pro Achile, naděje se, že by jednu sestru Achilovu za želu měl pojieti.
A tak bieše bohatě přiiel u velkém množswí lidu. A když mezi voisky s Hektorem
se ten vévoda potka, Hektor hned bnav naň' zabi jeho, a Achiles hnav na Hektora,
s velikú horlivostí chtě Policena pomstiti. Ale Hektor' maie v ruce některaké ostré
kopie' jírrržto udeři Achile v třiesla, rani jej velmi. Protož vyjede Achiles z boje,
a dav sobě ránu uvázati, vráti se do boje, zdaby se mohl nad Hektorem pomstiti,
by pak i sám měl zabit byti.

A v ta doby Hektor odda se na jednoho krále řeckého, a toho jav' chtieše jei
z vojsky vyvésti, zavrh za se štít svój na pleci' aby snáze mohl toho krále z vojsky
vyvésti. A to zvěděv Achiles, že Hektor štítu před sebú nemá a toho krále vede,
vzem hrubé a přeostré kopie, sevřev kuoň ostrohalna a všecky své moci sebrav,
an Hektor toho nevidí, hna úprkem na něho i pobuode jej smrtedlně v prsi, tak
Že mra s koně spade. Ale král odemon, jakž uzÍe Hektora umrlého, želeje smrti
jeho' hna na Achile, a raniv ho velmi kopím, s koně sbuode, tak že Achile iako mrwé-
ho vzchopivše, na pavéze nesechu do stanuov. A Troianští svého hrďnu najsil.
nějšieho a naiudatnějšieho vidúce tnrtva, silnú a statečnú sečí těla jeho dobyvše'
vjedechu s ním do města s velikým pláčem, lkáďm i Žalostí, kteréžto ne|ze i Žád-
nému vypraviti ani vypsati.

Nadpis: Hektornejlďatnější z padesáti synů Priamoqých - I strojítase (duál) strojí se,
chystají se _ 2 Andrometo u Homéra Andromaché _ 3 Lamendozt Laomedon; Idiocianahta
u Homéra Astyanax _4 chozlačka chůva_ 5 nazajtřie zltra_9 by na udněnl svÍtalo - 10
obldčiti se oblékati se

L3 zpuosobi zříďl, sešikoval _ 13n Troilus, Enedš... nejznámější uojští bojovníci'
k nimž se v textu druŽí řada dalších' jejichž jména jsou různě komolena _ L4 a hluhu v zá-
$tupu, v houfu - 2I lsytnluzlits mluvením vymámiv _ 22 mlazší mladší, nejmladší _ 23 sběže
seběhla _ 35 naručest bez proďeď _ 38 oslyšeti nevyslyšeti _ 4L jahž bylo... Hektorooi
doplrň: usúzeno

43 Diomedes a dále pak v textu Telatnon, Lechides' Achiles atd. jména boiovníků' kteří
stáli proti Trojanům _ 44 sběžesta se (aor. drr.íl) srazili sq sečiesta (impf. duál) sekali - 45
žiaiti na živu zachovati _ 46 nepřispěl nepřispěchal; rozzladil od sebe odtrhl - 47 Mize-
ron 4. pád,' sóuode bodnutlm swhl _ 48 u aalném ve velkém, v silném _ 50 přitěže přitáhl -
5L o ta doby tebdy _ 53 spomože pomohl _ 54 Myrmidoni řecký kmen v Thesalii a na Aigině
_ 55 zrotioše se sešikovavše se _ 61 postúpati ustupovati

63 opatři uviděl _ 65 oyhna vytrhl - 67 naměte se namátl se _72 p@alem sochorem,
kýem - 76 h miestu přiaésti uskutečniti
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77 přbinu se připoiil se _ 82 třiesla tř1s!a, slabiny, část těla mezi břichem a stehnem
86 z oojsky z voiska, z šiklj zalrh aa se přehoďv _ 88 azem vzavi moci síly _ 89 pobuade

boď - 90 Odemon míněn snad Memnón, ktený napaď Achilla, aby pomstil smrt Hektorovu,
ale byl od něho rovněŽ zabit _ 92 na pauéze na štítě _ 95 tsypraviti vypověděti

TKADLEČEK

Staročeská beletrie dosáhla uměleckého vyvrcholení v Tkadlečkovi; tak naz1fváme
poďe hlavního hrďny dialogický spor mezi žalobcem _Tkaďečkem a zosobněným Ne.
štěstím, které žalobce připravilo o milou. Dílo je nepochybně myšleno alegoricky; v ná.
mětu i v obou hlavních postavách třeba spatřovat symboln iichž nedovedeme jednoznačně
vyložit, protože patrně nejsou ani jednoznačně myšleny. Ze sporu, začatého pro ztracenou
milou, rozvine se mezi žalobcem, jejž|ze chápati jako představitele citové složky člověka,
a Neštěstím, zosobňujícím rozum' obšírná disputace o otázce'zda může člověk svobodně
určovat svůj osud a do jaké míry je přitom omezen vulí boží. Spor se končí zřejmě ví.
tězstvím Neštěstí, na iehož poslední řeč nedovede Tkadleček již odpovědět, snad i proto,
že jeho citové vzrušení utichlo.

Podnět a částečně i vzor k sepsání skladby dala neznámému autoru německá skladba
Ackermann aus BÓhmen' líčící soudní spor Rolníka-písaře proti smrti' jež mu odňala
menžglku. Změla základní situace dává však českému sporu daleko širší rámec, neboť
žalobce se tu vzpírá proti všemu, co brání člověku utvářeti život podle své vlastní vůle.
od německé skladby liší se Tkadleček i způsobem' jakým se pokouší řešit daný problém
použitím vědeckých důvodů v oné době platných' to jest užitím vhodných citátů z Písma
a staňích spisovatelů církevních i starověkých. Používá k tomu aparátu soudobé schola.
stiky' ale také prostředků praktické theologie, jak ji představuje zejména kazatelswí;
z kazatelského materiálu přebírá přímo některé motivn užívá shodně s ním taki,,Příkladů
drobných.. a anekdot s mravoučným zaměřením.

Jako ukázku uvádíňe kapitolu 11. a 14. Kapitola ll. je zajímavá použitím přísloví
i jiných lidových prvků (jméno Veles), slohově partií o sirobě. Kapitola 14' zau|me užitím
barevné symboliky (str. szs), popisem obrazu Neštěstí, jakož i nahromaděním různých
metafor pro opis slova Neštěstí; zároveň ukáže způsob užívání citátů a odkazů, které však
není třeba hledat přímo v původních ďlech, nýbrž často v různých středověkých sbírkách
příběhů a citátu (takovým zdrojem pro autora Tkadlečka bylo především dílo Valtera
Burleye De vita et moribus philosophorum_ o životě a mravech filosofů).

TEĎ  ŽALoBNÍK MLUVÍ K  NEŠTĚSTÍ A  JE  ZASE  HANIE

a praví, že nenie na něm a v něm nic dobrého,aniž se na něm kto co dobrého do.
čaká. A že pro ně jest rozlíčně v sirobu podďán ažeby je rád haněl, ale pro rozličnú
věc jeho haněti nesmie. Avšak proto vždy Žalobďk lkáti, truchleti a smútiti se
chce pro svú chot a tej s mysli spustiti nemiení.

Po ztrátě posmievanie častokrát člověk mievá. Cizie hoře mnohými časy
lidem smiech bývá' jakož sem iá již došel od tebe, neščastné Neštěstie, i mně se to
již od tebe nešéastnému a přesmutnému Tkaďečku děje. Toť znaji i čiji, úplně
tomu rozoměji. Nebos samo dřieve pravilo a nad hlas si to dřieve vyzÍáva|o'že
má přeutěšenrí, má převyborná topička jest rozličnými dary, a toŽ šéastnými a pře.
vybranými obdařena; a viece' neŽli kterého člověka přirozenie mieti móže, měla
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