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Abstrakt 

Tato práce představuje komentovanou kritickou edici skladby Hádání Chytrosti s Upřímností, 

která je součástí Jenského kodexu. První část obsahuje stručnou historii Jenského kodexu, 

shrnuje dosavadní poznatky jak o dataci, tak o jeho autorovi. V další části se zaměřuje na žánr 

hádání, představuje jej z několika hledisek, jednak z hlediska obsahu, jednak ukazuje jeho 

vývoj v průběhu staletí. Dále se pak práce zaměřuje na samotný text Hádání Chytrosti 

s Upřímností, nejprve analyzuje jeho obsah a dále navazuje pravopisným a jazykovým 

rozborem. Jazykový rozbor se zaměřuje na vybrané jazykové jevy, pro text nějakým 

způsobem charakteristické. Součástí práce je i nově vytvořená transkribovaná edice památky 

a také kritická transliterovaná edice, která slouží primárně jako podklad pro pravopisnou 

analýzu. 

Abstract 

The bachelor thesis introduces a glossed critical edition of Hádání Chytrosti s Upřímností 

(The Quarrel of Cleverness and Sincerity) which is a part of Jenský kodex (The Jena Codex). 

The first part contains a brief history of the Codex, summarizes findings about its dating and 

author. In the next part, the genre of hádání (quarrel) is presented from the point of its subject 

matter and its historical development. The thesis then analyzes the content, orthography and 

language of Hádání Chytrosti s Upřímností. The language analysis focuses on selected 

phenomena that are somehow characteristic of this text. Newly created transcribed edition of 

the text is a part of the thesis, as well as a critical transliterated edition for the purpose of the 

orthographic analysis.  
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Úvod 

Cílem této práce bude představit méně známý text Hádání Chytrosti s Upřímností, které je 

součástí Jenského kodexu z přelomu 15. a 16. století. Ačkoli byla Jenskému kodexu v průběhu 

jeho historie věnována velká pozornost, a to z mnoha hledisek – z hlediska historiografického, 

umělecko historického, literárního – nedočkal se většího lingvistického zpracování.  

Nejprve bychom rádi shrnuli dosavadní poznatky o Jenském kodexu, kterému je věnována 

soustavná pozornost již od doby Josefa Dobrovského. Zaměříme se na dobu a okolnosti vzniku 

kodexu, shrneme poznatky o jeho autorovi, dále se zaměříme na další literární život kodexu. 

Nakonec bychom rádi popsali okolnosti návratu kodexu do České republiky a průběh jeho 

restaurace. Dále bychom se chtěli zabývat žánrem hádání jako takovým, charakterizovat jeho 

specifika a také stručně shrnout vývoj žánru v průběhu staletí. Součástí práce je námi vytvořená 

transkribovaná edice, která vznikla v souladu se zásadami pro přípravu edic textů starší české 

literatury. Text jsme převedli do současného pravopisu při zachování všech jazykových 

zvláštností textu starší české literatury. Jako podklad nám sloužil jednak samotný rukopis, 

jednak transliterovaná edice připravená Miladou Homolkovou1, která nám slouží také jako 

podklad pro pravopisnou analýzu. V té bychom rádi popsali ortografické zvyklosti písaře textu, 

potažmo písařů v 15. století a zaměřili se na zvláštnosti, které jsou pro text charakteristické. 

V jazykovém rozboru se zaměříme na vybrané jevy z různých jazykových rovin – nejprve 

popíšeme stav hláskových změn, které v textu proběhly, v morfologii se zaměříme zejména na 

vybrané slovesné tvary, a nakonec vyzdvihneme několik specifik syntaktického plánu 

typických pro dialogy. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Homolková, Milada (2009b). 
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1. Jenský kodex 

Jenský kodex (dále jen JK) patří k nejcennějším dochovaným českým středověkým rukopisům. 

Bývá označován za jeden z pokladů Knihovny Národního muzea, kde je uložen od roku 1951 

pod signaturou IV B 24. Faksimile celého kodexu jsou dostupné online díky webové knihovně 

Manuscriptorium2, vyšla i faksimilovaná edice kodexu doplněná komentářem3. 

Kodex se skládá ze 120 listů, přičemž 9 listů je pergamenových a zbylých 111 je papírových. 

Právě papírové listy – a filigrány na nich – pomohly určit dobu vzniku kodexu (více v kapitole 

Historie bádání o Jenském kodexu). Jeho součástí jsou utrakvistické antiteze a jiné české 

a latinské skladby s prohusitskou tematikou, ale také celostránkové iluminace. Milada 

Studničková píše: „Kodex soustřeďuje texty a obrazy připomínající události takřka jednoho 

století, uchovává díla z počátku husitského hnutí, připomíná památku Jana Husa – mučedníka, 

jednání basilejského koncilu i dění z 2. pol. 15. století.“ 4 Dále uvádí, že JK měl memorativní 

úlohu a svému majiteli poskytoval rozsáhlý soubor argumentů. Karel Stejskal5 ve své studii 

tvrdí, že kodex navazuje na starší tradici snižování papežské autority a vznikl jako reakce 

na problémy, které v té době hýbaly Českými zeměmi, potažmo celou Evropou. Zdůrazňuje 

pak formální nejednotnost díla s ohledem na různé předlohy, ale i různé písaře a iluminátory 

(viz níže). Dle Václava Husy nejde o „konvenční náboženskou literaturu, ale o dílo bojovně 

satirické“, ve kterém jsou „zřejmé narážky na konkrétní historické postavy“.6 

 

V následující tabulce uvádíme výčet jednotlivých částí kodexu i s foliací.7 

Zlomek tzv. malé latinské antiteze 2r–6r 

Píseň Věrní křesťané, silně doufajme 8r–8v 

Město pozemské a Město nebeské 10v–11r 

Tabule veteris et novi coloris seu Cortina de Anticristo 12r–37r 

Utrakvistická příloha k Pasionálu – prvotisk z roku 1495 39r–54r 

Oldřich z Kalenic: Satirický list Luciperův Lvovi z Rožmitálu 57r–65r 

Časové obrazy 66r–79r 

Traktát O oklamání a zmámení křesťanstva skrze zlé kněžstvo 80r–85v 

                                                 
2 Manuscriptorium [online]. Dostupné z: http://www.manuscriptorium.com/cs [datum návštěvy 15. 7. 2018] 
3 Jenský kodex (2009) 
4 Studničková, Milada (2009b), s. 68. 
5 Stejskal, Karel (2009), s. 37. 
6 Husa, Václav (1957), s. 78. 
7 Vycházíme z obsahu edice Jenského kodexu, srov. Jenský kodex (2009). s. 5. 

http://www.manuscriptorium.com/cs
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Hádání Chytrosti s Upřímností 92r–97v 

Zrcadlo o posledních věcech člověka 103r–107r 

Tabulka 1 – Obsah Jenského kodexu 

Jak můžeme vidět v tabulce, ne všechna folia jsou popsána, 23 folií je prázdných, některá z nich 

mají narýsovaná textová zrcadla a jsou připravena k zapsání textu, na dalších jsou iluminace. 

Dle Michala Dragouna je JK dílem 6 písařů, přičemž největší část je psaná jednou rukou – 

rukou objednavatele kodexu Bohuslava z Čechtic.8 Kodex je bohatě ilustrovaný, obsahuje 

122 iluminací, které jsou dílem 5–6 iluminátorů, o kterých se předpokládá, že byli součástí 

pražské malířské dílny, v jejímž čele stál Janíček Zmilelý z Písku. Ten je také pokládán za 

malíře největších iluminací v kodexu – Časových obrazů a částečně také Tabulí staré a nové 

barvy (dále jen Tabule).9 Některá vyobrazení zabírají celé folio (jako je tomu například u Tabulí 

či Časových obrazů), některé jen doplňují text (jako je tomu například u Hádání Chytrosti 

s Upřímností). Běžný ilustrační postup, tedy to, že bylo písařem vynecháno místo pro iluminaci, 

byl zvolen jen u Hádání Chytrosti s Upřímností a u traktátu O oklamání křesťanstva. 

V ostatních případech bylo písmo dopsáno k rozpracovanému (jako se to přepokládá o u Tabulí 

a Časových obrazů) či již hotovému obrazu.10 

Celý kodex je psán česky kromě jedné krátké latinské antiteze (2r–6r). Původně se 

přepokládalo, že předlohou některých částí JK byl Göttingenský kodex, který pochází ze 60. či 

70. let 15. století, tato domněnka byla ale opuštěna a přepodkládá se, že oběma kodexům 

předcházela ještě jiná, původní předloha, která se nedochovala.11 Velkou část kodexu zabírají 

již výše zmíněné Tabule a Časové obrazy. Obě tyto složky kodexu jsou součástí také 

Göttingenského kodexu, kde jsou však zpracovány jiným způsobem a obě verze Tabulí 

a Časových obrazů nejspíše vznikaly na základě různých předloh.12 Tabule v JK se vztahují 

k českému překladu latinského traktátu Mikuláše z Drážďan Tabulae veteris et novi coloris, 

který pochází z období kolem roku 1412, a platí za nejdůležitější iluminace z celého kodexu.13 

1. 1. Historie bádání o Jenském kodexu  

O Jenský kodex se zajímají čeští jazykovědci už od Josefa Dobrovského, který se o něm 

dozvěděl od svého přítele Juraje Ribaye. Poprvé si jej v německé Jeně prohlédl během svých 

                                                 
8 Dragoun, Michal (2009), s. 82. 
9 Studničková, Milada (2009b), s. 61. 
10 Studničková, Milada (2009b), s. 65. 
11 K dataci nejnověji M. Dragoun (2016) s. 49, 51–53. 
12 Mutlová, Petra (2016), s. 33. 
13 Stejskal, Karel (2009), s. 38. 
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cest po Evropě v roce 1792 a okamžitě rozpoznal jeho mimořádný význam a považoval 

za vhodné, aby byly pořízeny opis a popis kodexu. I přes svůj krátký pobyt v Jeně došel 

Dobrovský k několika poznatkům, které si dodnes zachovaly svoji platnost. Například 

nepovažoval JK za dílo husitské doby, ale jeho vznikl kladl až na začátek 16. století. Jednotlivé 

části kodexu byly podle něj však napsány již v 15. století.14 Jak bylo řečeno, Dobrovský se sám 

kodexem uloženým v Univerzitní knihovně v Jeně nemohl podrobněji zabývat, a proto pověřil 

Pavla Josefa Šafaříka, který tam studoval, aby rukopis prozkoumal a pořídil jeho diplomatický 

přepis a podrobný popis. To se také skutečně stalo, konkrétně mezi lety 1815 a 1816. Šafaříkova 

zpráva a přepis některých částí kodexu však upadly v zapomnění a byly objeveny až Františkem 

Michálkem Bartošem.15 

Mezi lety 1901 a 1902 byl JK zapůjčen do Prahy. Této velké příležitosti, prozkoumat vzácný 

rukopis, se ujal tehdy dvacetiletý Zdeněk Nejedlý, který pořídil diplomatický přepis celého 

rukopisu a také popsal všechny iluminace, pořízeny byly i fotografie. Výsledky své práce 

představil v Královské české společnosti nauk v roce 1903, téhož roku vyšel jeho příspěvek 

i tiskem.16 Nejedlý zároveň při této příležitosti edičně zpracoval Satirický list Luciperův k Lvovi 

z Rožmitálu, který se na dlouhá léta stal jediným edičně zpracovaným textem z JK. Nejedlého 

popis a diplomatický přepis byly až do 50. let, kdy byl kodex navrácen do Prahy, 

neocenitelnými pomůckami k bádání o tomto díle. Zároveň jako první přišel s myšlenkou, že 

je Jenský kodex tzv. „kodex mixtus“. Rozlišil v rámci kodexu 13 samostatných částí, ze kterých 

je složen, a pokusil se ukázat poměr jednotlivých složek vůči údajné předloze, Göttingenskému 

rukopisu.17 

Za sestavovatele kodexu je již dlouhou dobu považován Bohuslav z Čechtic, jehož jméno je 

uvedeno na titulní straně (ačkoli je slovo Čechtic vyškrabané) a pak znovu tři folia od konce 

obrazové části, na foliu 76r. Problémem tohoto, na první pohled jednoduchého, určení autorství 

bylo, že o Bohuslavovi z Čechtic nebyly kromě jeho jména známé žádné další informace, které 

by pomohly odhalit jeho identitu. Nakonec se to podařilo až F. M. Bartošovi. Povšiml si, že 

v kodexu je u jedné iluminace nápis Magistra Albi a na základě tohoto se mu v dobových 

pramenech podařilo dopátrat, že Bohuslav z Čechtic byl členem Laudovy koleje při vysokém 

učení pražském. Tato kolej byla na přelomu 15. a 16. století významným pražským kulturním 

střediskem. Mezi její obyvatele patřil mimo jiné i Viktorin Kornel ze Všehrd, iluminátor 

Matouš, který se podílel na iluminaci tzv. Smíškovského kancionálu nebo i Šimon Hájek, otec 

                                                 
14 Husa, Václav (1957), s. 71.  
15 Bartoš, František Michálek (1952), s. 1. 
16 Husa, Václav (1957), s. 72.  
17 Nejedlý, Zdeněk (1903).  
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Tadeáše Hájka z Hájku.18 Zdá se, že Bohuslav z Čechtic je také hlavním písařem celého 

kodexu. Dále je označován za sestavovatele a prvního majitele kodexu. Dle nápisu na titulní 

straně jej nechal sestavit na svoji památku.19 O tom, kdy JK vznikl, se vedly a stále vedou 

diskuze. Jisté je, že terminus ante quem je rozmezí let 1532 a 1533, kdy Bohuslav z Čechtic 

zemřel. Terminem post quem je zase první bezpečné datum, kterého se v kodexu lze držet: za ně 

označuje Zoroslava Drobná20 rok 1495, kdy byla vytištěna utrakvistická příloha k Pasionálu – 

jediná tištěná část JK. K určení přibližného data vzniku kodexu pomáhají filigrány na papíře. 

Ty ukazují, že byl použit papír vyrobený mezi koncem 15. století a během první čtvrtiny 

16. století v německých zemích. Michal Dragoun, který se problematikou datování kodexu 

zabýval jako poslední, zpřesnil dobu vzniku JK do období kolem roku 1500.21 

Další otázkou je také, kdy a jak se JK dostal z Čech do německých zemí, konkrétně 

do Wittenbergu, odkud byl převezen do Univerzitní knihovny v Jeně, kde byl uložen několik 

staletí. Bartoš se domníval, že se tak stalo už kolem let 1519 a 1520. Proti tomuto tvrzení však 

stojí fakt, že na jednom z listů prvotisku je přípisek o upálení dvou přívrženců Kalencovy Malé 

stránky Jednoty bratrské v Praze. Toto upálení je datováno k 19. 12. 1526 a Husa na základě 

tohoto dochází k závěru, že kodex touto dobou ještě musel být v Praze, kde byla tato aktuální 

událost do kodexu zapsána.22 O tom, jak se kodex dostal do jenské knihovny, existuje několik 

teorií. Dle Bartošova původního názoru byl kodex věnován knihovně buď jejím zakladatelem, 

kurfiřtem Janem Fridrichem, nebo Filipem Melantrichem, který jej měl získat jako dar od svých 

českých žáků.23 Později Bartoš změnil názor a uvedl, že se JK dostal do německých zemí díky 

Hynku Perkovskému, který jej odvezl do Wittenbergu, kam se roku 1530 zapsal na univerzitu 

společně s Bořivojem z Donína. Rukopis měli darovat Martinu Lutherovi jako dar za to, že 

u něj byli strávníky po dobu svých studií na univerzitě. Podle Bartoše je Hynek Perkovský také 

autorem již zmiňované poznámky o upálení českých přívrženců Jednoty bratrské.24 Toto tvrzení 

však nebylo potvrzeno. Nevíme tedy jistě, kdy přesně byl kodex odvezen z českých zemí, ani 

kde se nacházel mezi lety 1527 a 1548. Co však víme s jistotou, je, že roku 1548 byl převezen 

z Wittenbergu do knihovny v Jeně jako součást pozůstalosti Martina Luthera.25 Tam zůstal až 

do roku 1951, kdy byl převezen natrvalo do Prahy. 

                                                 
18 Husa, Václav (1957), s. 4. 
19 Drobná, Zoroslava (1970), s. 52. 
20 Drobná, Zoroslava (1970), s. 35. 
21 Dragoun, Michal (2016), s. 55. 
22 Husa, Václav (1957), s. 75. 
23 Brodský, Pavel (2009), s. 44.  
24 Brodský, Pavel (2009), s. 44.  
25 Brodský, Pavel (2009), s. 44. 
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Největší rozmach bádání o JK nastal v 50. letech 20. století poté, co byl kodex roku 1951 

navrácen do Prahy jako státní dar prezidenta NDR Wilhelma Piecka prezidentu ČSSR 

Klementu Gottwaldovi. Tento dar měl symbolizovat dobré vztahy mezi oběma národy po 

2. světové válce.26 Právě z této doby pochází množství studií, zkoumajících JK z pohledu 

různých vědeckých disciplín – umělecko-historického, historického, literárního apod. Kodex 

byl také velmi populární u široké veřejnosti, byly pořizovány fotografie a vznikl 

i jedenáctiminutový film popisující historii kodexu27. Vycházely pohlednice s nejoblíbenějšími 

motivy a byla pořízena i ručně malovaná kopie dvoustrany s ilustracemi, která byla přístupná 

v Muzeu knihy ve Žďáru nad Sázavou. O tom, jak byl JK populární svědčí i to, že se jedna 

z ilustrací – Jan Žižka v čele husitských vojsk – dostala v upravené podobě na československou 

dvacetikorunovou bankovku (tato bankovka byla v oběhu od 1. dubna 1971 do 30. června 

1991). Tento obrovský zájem a fakt, že byl kodex neustále otevírán, focen a natáčen, zhoršil už 

tak špatný stav, ve kterém se do Prahy dostal. Kvůli nasvěcování reflektory při natáčení a focení 

se vlivem vysoké teploty přepalovala psací látka a také začaly praskat barvy ilustrací a ve 

velkých plochách se odlupovat, téměř všechna folia byla vytržena z vazby. Trhliny v psací látce 

byly vyspraveny v různých dobách různou technikou a materiály a tato nestejná vyspravení 

vedla k nerovnoměrnému pnutí a praskání folií. Tento havarijní stav byl konstatován v roce 

1973 při revizi muzejní rukopisné sbírky.28 Na základě tohoto konstatování se pak ředitel 

Knihovny Národního muzea Jaroslav Vrchotka postavil proti plánovanému převozu JK do 

Moskvy na výstavu. Bylo tedy rozhodnuto, že je potřeba zahájit proces konzervace a vydání 

edice JK. V roce 1975 byla ustanovena komise, která rozhodla o vhodném postupu. Opravné 

práce však trvaly jen dva roky, kdy byly z ekonomických důvodů zastaveny. Obnoveny byly 

až v roce 1980, kdy se podařilo najít vhodné restaurátory i vydavatele faksimilované edice, 

nakladatelství Panorama. Restaurátory se stali Milan Kodejš a Jaromír Lauda. Kodejš zpracoval 

rámcový konzervační záměr – jednalo se zejména o odstranění starých přelepů a scelení 

stránek.29 Všechny práce byly dokončeny 28. 11. 1983, nakladatelství Panorama však nakonec 

od záměru vydat faksimilované vydání z ekonomických důvodů odstoupilo. V roce 1985 byly 

tedy aspoň pořízeny fotografie všech stran kodexu. K vydání faksimilovaného vydání došlo až 

roku 2009 v nakladatelství Gallery, pod vedením Marty Vaculíkové byla připravena faksimile 

všech stran rukopisu doplněná odborným komentářem a transliterací všech textů.30 

                                                 
26 Brodský, Pavel (2009), s. 45. 
27 Dostupné z: https://www.csfd.cz/film/222995-jensky-kodex/komentare/ [datum návštěvy 15. 7. 2018] 
28 Brodský, Pavel (2009), s. 49. 
29 Brodský, Pavel (2009), s. 51. 
30 Jenský kodex (2009). 

https://www.csfd.cz/film/222995-jensky-kodex/komentare/
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1. 2. Hádání Chytrosti s Upřímností 

Skladba Hádání Chytrosti s Upřímností je v rámci JK zařazena ke konci, konkrétně je druhá od 

konce. Celkem se jedná o 12 stran rukopisu, psaných nekaligrafickou bastardou a skladba je 

jako jediná psaná písařskou rukou F31. Text je psán ve dvou sloupcích a je doplněn 

20 iluminacemi, které se vztahují k obsahu textu. 

Dle Miloslava Vlka bylo Hádání opsáno někdy „mezi začátkem opisování kodexu a před 

připojením traktátu Zrcadlo“, které bylo připojeno někdy kolem roku 1505.32 Michal Dragoun 

na to má jiný názor, podle něj byly všechny součásti JK opsány nejpozději kolem roku 1500.33 

Za autora Hádání bývá považován Vavřinec z Březové, autorství mu přiřkli Bartoš i Rudolf 

Urbánek, Vavřincovo autorství však nebylo nikdy úplně potvrzeno.34 Text reaguje na dění 

kolem basilejských kompaktát, která jsou v textu přímo tematizovaná a terminus post quem je 

tedy 1436, což je rok, kdy byla kompaktáta potvrzena basilejským koncilem. Dalším terminem 

post quem je 21. října 1435, kdy český sněm zvolil Jana Rokycanu za arcibiskupa (toto zvolení 

nebylo ze strany oficiální katolické církve potvrzeno), které je v textu také nepřímo zmiňováno. 

Jistým terminem ante quem je pak období kolem roku 1500, kdy bylo Hádání opsáno do JK. 

Bartoš s Urbánkem doporučili jako vhodný název pro tento text O kompaktátech, ten se ale 

neujal, a tak skladba zůstává nadále známá pod názvem Hádání Chytrosti s Upřímností.35 

2. Hádání jako žánr 

Ačkoli je žánr sporu neboli hádání v literatuře 14. a 15. století oblíbený a těší se čtenářské oblibě 

i v dnešních dnech, v českém prostředí se jako takový nedočkal do dnešních dnů větší literárně 

teoretické reflexe. Máme k dispozici slovníková hesla36 a také několik studií37, zabývajících se 

konkrétními památkami, obsáhlejší studie zabývající se žánrem hádání však chybí. Na tuto 

situaci reagoval Jan Červenka svou studií Hranice mezi polemikou a dialogem na příkladu 

literárních sporů 15. století38, ve které se sice nezabýval žánrem sporu obecně, ale spíše se 

soustředil na vymezení literárních forem polemiky a dialogu. Poukazuje v ní právě na 

nedostatečné teoretické zpracování žánru a také na rozkolísanou terminologii, která je při 

popisu používána. Chceme-li se na spory podívat konkrétněji, máme k dispozici několik 

                                                 
31 Dragoun, Michal (2009), s. 83. 
32 Dragoun, Michal (2009), s. 85. 
33 Dragoun, Michal (2016), s. 58. 
34 Homolková, Milada (2009b), s. 181.  
35 Homolková, Milada (2009b), s. 181. 
36 Čornej, Petr (2004); Lexikon české literatury (2008), s. 309–311, 430.  
37 Jakobson, Roman (1995), Kolár, Jaroslav (1999), Svejkovský, František (1963). 
38 Červenka, Jan (2017). 
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hledisek. Můžeme se zabývat tím, na jakou problematiku se spory zaměřují, jaké argumentační 

prostředky jejich autoři používají, ale také na proměnu žánru v průběhu dějin. 

V této práci se nejprve zaměříme na samotný obsah sporů. Jejich tematikou byly jak stěžejní 

filozofické problémy, existenciální a morální otázky, tak i otázky věroučné nebo sociální. 

Jiným, specifickým typem byly spory satirické, kdy byl klasický spor snížen dosazením postav 

z nižších sociálních vrstev či snížením závažnosti předmětu hádání.39 Ačkoli se obsah sporů 

v průběhu dějin měnil, můžeme říct, že se vždy zabývaly právě důležitými otázkami lidské 

existence, případně aktuálními problémy doby. 

Spor má svou typickou kompozici, kdy na začátku stojí předmluva, po ní následuje expozice, 

ve které autor většinou představí jednotlivé postavy a prostředí, kde se daný spor odehrává 

(může se jednat např. o soud nebo o rozbořený kostel). Po tomto úvodu následuje vlastní spor, 

který je často zakončen tak, že do hádky vkročí uznávaná autorita a spor rozsoudí.40 

Co se týče postav sporu, často se jedná o alegoricky zobrazené vlastnosti, případně 

personifikované věci a jevy, ale také reálné historické osobnosti. Už popisem těchto postav nám 

dává autor často najevo, ke které straně se přiklání. Bývá nezřídka bývá užívána vnější 

charakteristika postav, jako je popis oblečení, věk či vzhled.41 Postavám jsou však také 

přisouzeny vlastnosti, které mají čtenáři naznačit, která strana je favorizovaná (srov. Hádání 

Prahy s Kutnou Horou níže). Spory z období středověku na rozdíl od humanistických sporů 

nectily zásadu komunikační rovnováhy42 a větší prostor byl věnován straně, se kterou autor 

souhlasí, a protistrana často fungovala jen jako prostředek (nebo cíl) argumentace. 

Žánr má své kořeny již v antické literatuře, kde je reprezentován například v platonských 

dialozích, které byly součástí Aristofanových komedií, dále v Ciceronových dialozích nebo ve 

Vergiliových eklogách. Poslední jmenovaný byl díky svým výjimečným argumentačním 

schopnostem považován za antického mistra dialogu.43 Na tradici sporů pak navazuje 

středověká literatura, kdy se díla mění ve slovní klání mezi hříchem a ctností (často 

zobrazovanými jako duše a tělo) a zaměřují se zejména na náboženská témata. Nejprve byly 

spory tvořeny zejména pro potřeby univerzit – tzn. podporovaly umění učené disputace, byly 

psány latinsky a kladly důraz na důslednou argumentaci podpořenou citáty autorit a Bible. 

                                                 
39 Čornej, Petr (2004), s. 225. 
40 Čornej, Petr (2004), s. 225. 
41 Čornej, Petr (2004), s. 225. 
42 Čornej, Petr (2004), s. 225. 
43 Čornej, Petr (2004), s. 226. 
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Situace se změnila ve vrcholném a pozdním středověku, kdy do žánru začínají pronikat 

vernakulární jazyky.44 

V době husitské měla literatura nejen zábavnou funkci, ale byla také souborem ideálů své doby. 

Soudobá literatura omezila své zájmy na vybrané literární žánry, hlavně na takové, které jsou 

zaměřeny na co nejbližší kontakt se adresátem.45 Toto poslání nejvíce naplňovaly právě 

veršované polemiky a satiry, ale také popěvky a traktáty.46 Literatura se snažila dostat ke všem 

možným adresátům – učeným kněžím a šlechticům byly určeny traktáty a polemiky, pro prostý 

lid byly určeny zejména písně a kázání. Důležitým prvkem byla názornost a snaha předat obsah 

srozumitelně a výrazně.47 Spor často obsáhne podobná témata jako například kázání, polemika 

nebo manifest, ale na rozdíl od nich je dynamičtější díky své dialogické formě, která je 

přitažlivější, protože svou formou více připomíná drama.48 Názorové rozdělení české 

společnosti před husitskou revolucí a zejména během ní vytvořilo ideální podmínky pro rozvoj 

tohoto žánru a jeho modifikaci pro potřeby doby. Místo obecných otázek lidské existence se 

spory zaměřily na konkrétní problémy, které hýbaly tehdejší společností. Aktualizace děl 

probíhala hlavně prostřednictvím zapojení konkrétních (soudobých) historických postav (jako 

je postava Jana Žižky v Rozmlouvání člověka se smrtí) nebo odkazy k aktuálním politickým 

událostem.49 Hlavními nepřátely v prohusitsky orientovaných sporech byly „nejvyšší pozemské 

autority, které rozpoutaly válku proti husitům – římský král, papežská kurie a kostnický 

koncil“50. Čornej51 si všímá, že forma těchto sporů je podřízena jejich agitační funkci. Je 

upuštěno od užívání složitých stylistických figur a důraz je dán na srozumitelnost a apelativnost. 

Zároveň byla pro soudobé potřeby upravena i samotná podoba sporů, kdy byla jejich syntax 

zjednodušena a podřízena veršované podobě – mezi takto upravená díla patří Žaloba Koruny 

české i Porok Koruny české.52 Jedním z nejznámějších sporů husitské doby je Hádání Prahy 

s Kutnou Horou. Tato skladba vznikla v roce 1420 a je součástí Budyšínského rukopisu, patří 

k typickým představitelům husitských sporů. Na jedné straně stojí utrakvistická strana, 

ztělesněná Prahou, krásnou ženou. Na druhé straně stojí strana papežské kurie, ztělesněná 

Kutnou Horou, starou ženou krčící se v koutě. V souladu s výše řečeným je dominantní straně 

                                                 
44 Čornej, Petr (2004), s. 226. 
45 Kolár, Jaroslav (1999), s. 35. 
46 Svejkovský, František (1963), s. 8. 
47 Svejkovský, František (1963), s. 8. 
48 Čornej, Petr (2004), s. 225. 
49 Svejkovský, František (1963), s. 8. 
50 Čornej, Petr (2011), s. 30. 
51 Čornej, Petr (2011), s. 33. 
52 Čornej, Petr (2011), s. 36. 
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– Praze – věnován mnohonásobně větší prostor než její soupeřce – Kutné Hoře53. Praha má také 

jen ty nejlepší vlastnosti – zasvěceně diskutuje a oplývá množstvím argumentů, své soupeřce 

vysvětluje 15 stěžejních bodů husitského programu. Oproti tomu Kutná Hora se během sporu 

nezmůže k žádnému většímu výkonu. Skladba Václav, Havel a Tábor je dalším představitelem 

sporu, tentokrát však podporuje druhou, katolickou stranu. Autor vsadil na „osvědčenou formu 

pře“54 a také na dramatičtější zpracování děje – dvě postavy Václav (představitel papežské 

strany) a Tábor (představitel utrakvistické strany) přesvědčují nerozhodného Havla, aby se 

připojil na jejich stranu.55 

Součástí JK jsou dva spory, již zmiňované Hádání Chytrosti s Upřímností a Tabule staré a nové 

barvy. Druhý z nich je zvláštním typem učeného sporu převedeného do podoby obrazů, které 

znázorňují učenou disputaci a ryze vizuálními prostředky znázorňují rozdíl mezi pravou 

a nepravou církví.56 Předlohou jim byly latinské Tabule veteris et novi coloris Mikuláše 

z Drážďan, které byly určeny primárně učencům. Tabule staré a nové barvy vyšly 

v transkribované kritické edici v roce 2016.57 

Žánr hádání není rozhodně omezen jen na středověkou literaturu. Tradice tohoto žánru 

pokračuje i v humanismu, kdy prototypickým dílem humanistického dialogu je Dialogus Jana 

z Rabštějna. V tomto dialogu proti sobě stojí čtyři reálné historické postavy, a ačkoli je 

důsledně zachován princip komunikační rovnováhy, tím, že se autor textu se sám stylizuje do 

jedné z postav dialogu, je zřejmé, která strana bude mít navrch. Žánr sporu dále v různých 

modifikacích pokračuje až do počátku 20. století (mezi díla novější doby můžeme řadit 

například Rozmlouvání o jazyku českém od Josefa Jungmanna z roku 1806, kde spolu 

o současném stavu češtiny rokují Daniel Adam z Veleslavína a „soudobý Čech“, nebo Nad 

městem od Miloše Martena z roku 1917, kde spolu promlouvá cizinec a našinec o smyslu 

českých dějin). 

3. Hádání Chytrosti s Upřímností z hlediska obsahu 

V Hádání Chytrosti s Upřímností proti sobě stojí dvě strany – katolická církev, papežská strana, 

která je reprezentována Chytrostí, a utrakvistická strana, kterou zastupuje Upřímnost. Skladba 

není hádáním dvou postav, ve sporu vystupuje více aktérů za každou stranu. Upřímnost si 

                                                 
53 Čornej, Petr (2011), s. 43. 
54 Svejkovský, František (1963), s. 31. 
55 Čornej, Petr (2009), s. 228. 
56 Bártlová, Milena (2011), s. 259. 
57 Homolková, Milada, Dragoun, Michal (2016). 
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povolá na pomoc Pravdu, což je ztělesnění Ježíše Krista58, Chytrost pak Neupřímnost. Obě 

strany jsou podporovány svými následovníky. 

3. 1. Charakteristika postav 

Jak již bylo řečeno výše, volbou jazykových prostředků dává autor najevo, ke které straně se 

kloní. A nejinak je tomu v případě Hádání Chytrosti s Upřímností. Vnější charakteristika 

postav sice v díle zcela chybí, v této funkci ji však zastupují iluminace, které text doplňují. Na 

nich je Chytrost zobrazena jako papež v bohatém rouchu (symbol pýchy a bohatství) 

a Upřímnost jako kališník v prostém „apoštolském šatu“59 (symbol skromnosti a pokory). 

Prostředí, ve kterém se spor odehrává, není blíže specifikováno, jen ke konci skladby se 

dozvídáme, že Chytrost svolá znamenitý sněm, což by se dalo považovat za popis prostředí. 

Ačkoli chybí vnější charakteristika, popis vlastností jednotlivých postav je naopak velmi 

bohatý. Už samotná pojmenování postav jsou popisná, dle Elektronického slovníku starší 

češtiny je jedním z významů slova chytrost vychytralost či lstivost60, upřímnost zase může 

znamenat jistotu či čistou víru61. Ve spojení s Chytrostí jsou užívána jen přízviska označující 

negativní vlastnosti. Můžeme se tedy dočíst, že Chytrost je přebiedná, nešlechetná, pyšná, 

ulísavá či lichá. Je nazvána macechou či maceškou, ale také chytrou liškou. Také činnosti, které 

Chytrost vykonává, mají negativní konotace – Chytrost písmo převrátivše, navedla své 

milovníky, aby odpadli od prvotní církve apod. U milovníků Chytrosti (jak jsou nazývání 

biskupové, arcibiskupové či papež) jsou zmiňovány jak pozitivní, tak negativní vlastnosti, 

záleží vždy na tom, zda je oslovuje jejich „matka“ Chytrost nebo jejich protivnice Upřímnost. 

Mluví-li ke svým přívržencům Chytrost, označuje je jako urozené, učené, osviecené muže; 

papeže pak zase jako najjasnějšího, svatého či najsvětlejšího. Pokud však k následovníkům 

Chytrosti mluví jejich sokyně Upřímnost, nazývá je polízači pochlebnými, ale také pyšnými 

a nadutými. Říká, že jsou nakloněni k lakomství a libostem tělesným. S Upřímností se pojí jen 

několik málo přízvisek, všechna však vyzdvihují její pozitivní vlastnosti. Je nazývána jako 

pravá, ctihodná a utěšená. S milovníky Upřímnosti a Pravdy (jak jsou nazýváni utrakvističtí 

kněží i český lid) je pojeno velké množství přízvisek, která jsou jak pozitivní, tak negativní. 

Situace je stejná jako u přívrženců Chytrosti, to znamená, že negativní vlastnosti zdůrazňuje 

jejich nepřítelkyně Chytrost, pozitivní pak Upřímnost a Pravda. Pravda a Upřímnost své 

následovníky označují jako učené, pevné, velebné, mocné či snažné, ale také je nazývá náměstky 

                                                 
58 srov. Já jsem pravda, Jan 14,6 
59 Studničková, Milada (2009a). 
60 Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx?hw=chytrost, poslední přístup [4. 8. 2018] 
61 Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx?hw=up%C5%99iemnost, poslední přístup [4. 8. 2018] 

http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx?hw=chytrost
http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx?hw=up%C5%99iemnost
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apoštolskými. Pokud o nich však mluví Chytrost, jsou jí označováni za novověrce a lehké, kteří 

jsou Upřímností oslepeni. Je zdůrazňován jejich nízký původ, jsou nazýváni jako neurození, 

kteří nižádnou moc nemají. Poslední z trojice hlavních postav je Pravda, která je stejně jako 

Upřímnost spojována jen s kladnými vlastnostmi. Je označována jako drahá, milá, nemylná 

i neomylná, světlá a čistá. Právě touto volbou jazykových prostředků, ale také tím, že Pravdě 

a Upřímnosti je věnován trojnásobně větší prostor (strana Upřímnosti – tzn. včetně Pravdy 

a jejích milovníků – má v rámci svých promluv k dispozici více než 2700 slov, kdežto Chytrost 

a její milovníci jen něco kolem 900 slov) dává autor najevo, která strana bude mít na vrch. 

3. 2. Odkazy na konkrétní historické osoby a události 

Ve skladbě se nachází poměrně velké množství odkazů na soudobé politické události, které 

hýbaly soudobou společností, objevují se zejména ke konci skladby. Několik odkazů se týká 

basilejského koncilu, které probíhal v letech 1431–1445 v Basileji (později byl přesunut do 

Florencie), kde se mimo jiné řešila i basilejská kompaktáta, smlouva mezi katolickou církví 

a husity. Husité zde představili své požadavky, tzv. čtyři pražské artikuly. Nakonec byl ze čtyř 

požadavků husitům přiznán jen jeden, a to přijímání z kalicha. Basilejský koncil je v rámci textu 

zmíněn, i když jen nepřímo: Nemohúci tomu nic učiniti, učinila jest své svolánie a tak znamenitý 

sněm, svolavši své pyšné a naduté doktory a mistry 95vb. Zmíněno je i ono přijímání podobojí: 

ostaviv nám k své paměti, všem věrným křesťanóm své drahé tělo pod spuosobú chleba jiesti 

a svú čistú drahú krev v nápoji pod spuosobú vína píti 95rb. A v neposlední řadě je v textu 

i přímá zmínka o kompaktátech jako takových: ať by na tom nepřestávali, což kompaktáta 

svědčie 97ra. Další konkrétní historickou událostí, která je v textu zmíněna, je problém se 

svěcením utrakvistických kněží, konkrétně biskupa Jana Rokycany: ty Chytrosti, nedopúštěj 

světiti arcibiskupa jim jich strany 97ra. Ostatní odkazy již nejsou na konkrétní události, ale spíš 

na celkový husitský program, jako je překlad Bible do češtiny: A výklady činie z latinské řeči 

v českú řeč, otevřevše jim všechna písma zákona nového i starého 95vb; nebo uznávání Bible 

jako jediné autority: nechtie nižádného súdce k slyšení mieti než toliko zákon boží a písmo svaté 

95vb. 

3. 3. Biblické odkazy 

Text je proložen nejen odkazy na události a osobnosti, ale také biblickými citáty a odkazy. 

V textu jsme identifikovali čtyři přímé biblické citáty, přičemž všechny jsou součástí promluvy 

Upřímnosti a slouží jako autoritativní podpora jejích argumentů. Konkrétně se jedná o dva 
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citáty z evangelií (Jan 8,32 a Lukáš 10,21) a dva citáty ze žalmů (Ž 1,1 a Ž 134,1662). Jejich 

staročeské znění jsme porovnali s 5 různými biblemi, které představují jednotlivé redakce 

staročeského překladu Bible. Vybrali jsme Bibli drážďanskou a Bibli olomouckou jako 

zástupce první redakce (kolem roku 1360), Bibli litoměřickou jako zástupce druhé redakce 

(začátek 15. století), Bibli padeřovskou jako zástupce třetí redakce (kolem roku 1410) a Bibli 

pražskou jako zástupce čtvrté redakce (80. léta 15. století).63 Z níže přiložené tabulky64 vychází, 

že tři ze čtyř biblických odkazů v Hádání Chytrosti s Upřímností nejsou doslovným citátem z 

žádné z uvedených biblí, ačkoli jsou v některých případech citáty velmi podobné. Výrazné 

shody z lexikální stránky můžeme pozorovat zejména s třetí a čtvrtou redakcí staročeské Bible. 

Veškeré lexikální shody jsme vyznačili v tabulce tučně. Jeden z citátů (Jan 8,32) se sice zcela 

shoduje s biblemi všech redakcí, jedná se však o velmi krátký citát (jen tři slova), a tudíž z toho 

nemůžeme vyvozovat žádné závěry. 

 Lukáš 10,21 Jan 8,32 Žalm 1,1 Žalm 134,16 

Jenský kodex ale pán náš Ježíš 

Kristus pochválil 

z toho boha otce 

svého řka: 

„Chválím tebe 

otče nebe, země, 

že si ty věci skryl 

před múdrými a 

opatrnými tohoto 

světa a zjevil si je 

maličkým.“ 

pravdať vás 

vysvobodí 

blahoslavený muž, 

kterýžto nevšel 

jest v radu 

nemilostivých 

oči majíci i 

nevidíš a uši 

majíci i 

neslyšíš 

BiblDrážď v túž hodinu 

utěši sě v dušě 

svatém i vecě: 

„Přiznávaji sě 

tobě, otče, 

pravda vás 

osvobodí 

blažený muž, jenž 

nepostúpil po radě 

nemilostivých 

oči jmají a 

nebudú viděti, 

uši jmají a 

neuslyšie 

                                                 
62 Číslováno podle středověké latinské Vulgáty. 
63 Více o tématu viz Kyas, Vladimír (1997). Kniha je naším prvním podrobným a soustavným zpracováním dějin 
českého biblického překladu v souvislostech literárního vývoje. 
64 V tabulce užíváme zkratky biblí, které jsou užívány při tvorbě Elektronického slovníku staré češtiny. Havránek, 
Bohuslav (1968). 
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hospodine nebě i 

země, že jsi to 

zatajil přěd 

smyslnými i 

múdrými a to jsi 

zjěvil malitkým.“ 

BiblOl V túž hodinu těši 

sě Ježíš v duchu 

svatém i vecě: 

„Vyznávaji sě 

tobě, otče 

hospodine nebe i 

země, že si to 

zatajil před 

smyslnými a 

múdrými, a to si 

zjěvil malitkým.“ 

pravda vás 

vysvobodí 

blažený muž, jenž 

nepostúpil po radě 

nemilostivých 

 

 

 

oči mají a 

neuzřie, uši 

mají a 

neuslyšie 

BiblLit A v túž hodinu 

radovavše se v 

duchu svatém a 

řekl: „Chválím 

tě, pane, otče 

nebe i země, že 

si skryl ty věci 

od mudrcóv a 

opatrných a 

zjevil si je 

maličkým.“ 

pravda 

vysvobodí vás 

blažený muž, jenž 

jest neodšel v radě 

nemilostivých 

oči mají a 

nebudúť viděti, 

uši mají a 

nebudúť slyšeti 

BiblPad V túž hodinu 

vzradovavsě v 

duchu svatém a 

řekl: „Chválím 

tě, pane, otče 

pravda 

vysvobodí vás 

blažený muž, 

kterýž jest neotšel 

v radě 

nemilostivých 

oči mají a 

neuzřie, uši 

mají a nebudú 

slyšeti 
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nebe i země, žes 

skryl tyto věci ot 

múdrých a 

opatrných a 

zjěvil si jě 

maličkým.“ 

BiblPraž V tu hodinu 

rozveselil se jest 

v duchu svatém a 

řekl: „Chválím 

tě otče, pane 

nebe i země, že 

si skryl tyto věci 

před múdrými a 

opatrnými a 

zjevil si je 

maličkým.“ 

pravdať vás 

vysvobodí 

blahoslavený 

muž, kterýž 

neodšel v radě 

nevěrných 

oči mají a 

nebudúť viděti, 

uši mají a 

nebudúť slyšeti 

Tabulka 2 – Biblické citáty v Jenském kodexu 

Dále jsou v textu nepřímé biblické odkazy, které odkazují buď na určitou pasáž Bible či na 

biblickou postavu. Tyto odkazy, na rozdíl od biblických citátů, v textu neznačíme. Mezi odkazy 

na biblické pasáže patří téma dělníků na vinici, kteří jsou častým podobenstvím v Novém 

zákoně: dělníkóm, jenž sú k vuoli páně na té vinnici pracovali vedlé rozkázanie jeho, a také 

pracovali sú na vinnici boží, a vzali sú odplatu aneb nájem jednostajný od hospodina tak jakož 

i první (srov. Mt 20,1–16), příběh o potopě světa a Noemově arše: tam v starém zákoně ďábel 

svedl jest byl lid od toho času Noe, jediné toliko osm zachovalo se bylo v korábě (srov. Gn 7,13) 

a další biblické podobenství o koukolu: odkryje všeliká pokrytstvie a pohoršenie všěcka z sebe 

vyvrže jako od pšenice na řešetě kúkol, aby kúkol z nie vypadl (srov. Mt 13,24–30). 

3. 4. Průběh samotného sporu 

Spor začíná promluvou Chytrosti k utrakvistickým mistrům, které obviňuje z toho, že opustili 

římskou církev, vzbouřili obecný lid a jsou důvodem, proč je v zemi mnoho bludů a kacířstva. 

Mistři se brání, že je to Chytrost, kdo je vším vinen, protože svedla lid od prvotní církve, a je 

tak zodpovědná za všechny války a vraždy, které se dějí. Chytrost se poté obrací na šlechtice 

a ptá se jich, proč nenásledují papeže, který je mocný a bohatý, a místo toho se rozhodli 
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následovat lid, který je neurozený a nemá žádnou moc. Šlechtici žádají Pravdu, aby za ně 

Chytrosti odpověděla, ale ta odmítá, protože již vstoupila na nebesa za svým Otcem a na zemi 

ustavila Upřímnost, aby za ni odpovídala a bránila lid. Upřímnost tedy odpovídá a vyzdvihuje 

své milovníky pro jejich neurozený původ a za jejich boj proti liché Chytrosti, která pro svou 

pýchu ani nemůže vejít do nebe. Chytrost se brání a nazývá utrakvisty novověrci, kteří ze své 

víry nemají žádný prospěch, jen umírají a přichází o své statky, a přitom by následováním 

římské kurie mohli přijít ke štěstí a bohatství. Upřímnost naopak označuje za novověrce 

katolíky, protože nenásledují prvotní církev a jsou oslepeni Antikristem, který lid zrazuje od 

přijímání podobojí. Když Chytrost vidí, že prohrává, svolá sněm, na kterém se snaží přesvědčit 

své následovníky, že utrakvisté i přes vůli sněmu navádějí lid, aby přijímal podobojí, překládají 

Bibli do češtiny a neuznávají žádnou autoritu, jen Písmo svaté. Upřímnost pak odpovídá, že 

bohatství a pozemské statky, které nabízí svým milovníkům, nejsou ničím proti věčnému 

životu, který čeká na ty, kteří budou následovat ji. Nakonec Chytrost prostřednictvím 

Neupřímnosti podepisuje smlouvu s Čechy, že můžou přijímat podobojí, je to však jen záminka 

pro to, aby se k nim mohla později znovu vloudit a odvést je zpět k sobě. Utrakvističtí mistři se 

bojí úkladů od Chytrosti a obrací se proto k Upřímnosti s prosbou o pomoc. Ta jim říká, že se 

nemají čeho bát, protože pravda, resp. Pravda, vždy zvítězí a své milovníky ze všeho vyvede, 

a tím celý spor končí. Ve sporu tedy vítězí Upřímnost, dílčí vítězství si však připisuje i Chytrost, 

kompaktáta využívá jako nástroj pro svou lest a nejsou interpretována jako zisk pro Upřímnost 

zcela výhodný. 

4. Ediční poznámka 

Text Hádání Chytrosti s Upřímností představujeme ve dvojím typu přepisu – jako 

transliterovanou a transkribovanou edici. V případě transliterované edice vycházíme z vydání, 

které připravila Milada Homolková65, tato edice nám slouží jako podklad pro pravopisnou 

analýzu památky a také jako jedno z východisek pro přípravu transkribované edice. 

Transkribovanou edici jsme připravili ze dvou důvodů – zaprvé vytvořením této edice jsme 

chtěli zpřístupnit památku pro širší (odbornou i laickou) veřejnost, která se převedením do 

současného pravopisného systému stává srozumitelnější pro současného čtenáře; zadruhé slouží 

nám jako podklad pro jazykový rozbor, protože i přes převedení do současného pravopisu 

v textu zachováváme jeho jazyková specifika. Oba typy přepisu jsme doplnili ediční 

poznámkou, kde popisujeme naše ediční zásady, a kritickým aparátem. 

                                                 
65 Homolková, Milada (2009b). 
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4. 1. Ediční zásady transliterované edice 

4. 1. 1. Cíl a metoda 

Transliterovaná edice nám slouží jako podklad pro pravopisnou analýzu a také pro tvorbu 

transkribované edice. Vycházeli jsme z transliterované edice, kterou připravila Milada 

Homolková.66 Tento přepis jsme porovnali s rukopisem, opravili jsme zjištěné chyby, doplnili 

interpunkci a dále jsme také podrobili kritice poznámky pod čarou. 

Při tvorbě transliterované edice jsme vycházeli ze Směrnic pro vydávání starších textů Jiřího 

Daňhelky67. Text přepisujeme co nejvěrněji, zachováváme veškeré pravopisné odchylky i 

písařské chyby, na které upozorňujeme v poznámce pod čarou. Respektujeme variantní zápis 

jednotlivých hlásek (např. zápis hlásky j ve formě y/g/i). 

4. 1. 2. Úprava textu 

V edici nerespektujeme původní dělení na řádky, text opisujeme in continuo a neznačíme konce 

původních řádků. Dělení textu přebíráme z transliterované edice, vytvořené Homolkovou, to 

znamená, že každé folio, resp. sloupec každého folia, zapisujeme zvlášť ve formě nového 

odstavce. Původní stránkování uvádíme ve špičatých závorkách ve formátu <90ra>, přičemž 

číslo označuje původní číslování stránek; litera r/v označuje, zda se jedná o recto či verso folia; 

litera a/b psaná horním indexem označuje, o jaký sloupec v rámci daného folia se jedná – zda 

o pravý označený a, nebo o levý označený b. Do textu doplňujeme údaj o tom, kde se v textu 

nacházejí obrázky, a to zápisem do špičatých závorek ve formátu <obrázek>. Text přepisujeme 

nekurzivně stylem Times New Roman velikosti 12 a text, který je v rukopise psán červenou 

barvou (většinou se vztahuje k obrázkům, viz kapitola 4. 2. 3. Obrazový doprovod) značíme 

tučně. Pro přepis textu používáme tyto grafy: b, c, č, d, ď, g, h, k, l, m, n, ň, p, r, ř, s, ſ, t, v, w, 

y, z, ž, ź, B, C, D, G, H, K, M, N, P, R, S, T, W, Z, a, á, e, é, ě, i, o, u, A, E, I, Y, O, U (pro 

některé hlásky pak případně příslušné digrafy dle Tabulky 4 a Tabulky 9). 

4. 1. 3. Interpunkce 

V transliterované edici připravené Homolkovou není doplněna interpunkce, i když v rukopise 

je jí hojně užíváno. Interpunkci jsme proto v edici doplnili dle rukopisu. Nejčastěji bývá užívána 

v rukopise virgule (/). Protože v mnoha případech bylo těžké rozlišit, zda se jedná o protaženou 

čárku nebo virguli, rozhodli jsme se tato sporná znaménka standardizovat na virguli. 

                                                 
66 Homolková, Milada (2009b). 
67 Jiří Daňhelka, Jiří (2013). 
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V transliteraci se vyskytuje jen jedna tečka, a to za zkratkou etc., kterou do transliterace doplnila 

i Homolková. Interpunkční členění textu odpovídá dobovému úzu, kde „se kladení čárek řídí 

pauzovým principem (tzv. výdechová interpunkce). Obvykle se neoddělují krátké vložené věty 

(např. vztažné), větné členy se zdůrazňují pomocí interpunkce, východisko a jádro je rozděleno 

čárkou, častěji než dnes se klade čárka před a.“68 

4. 1. 4. Velká písmena 

Dodržujeme psaní velkých písmen dle rukopisu. Velká písmena zde značí jednak začátek 

nového odstavce, který následuje vždy po obrázku a je uveden iniciálou, jednak začátky 

jednotlivých výpovědí a další připojené větné členy (mluwi k ſwym  

milownikom / A polizaczom pochlebnym 95vb). Vlastní jména ani názvy národů nejsou 

v rukopise psána velkými písmeny, výjimečně však začínají velkým písmenem některá 

apelativa (Arczybiſkupuow 93rb) 

4. 1. 5. Zkratky 

V transliteraci rozepisujeme slova zkrácená v rukopise obvyklou písařskou zkratkou, tzv. titlou, 

a to tak, že námi doplněný text vpisujeme do kulatých závorek na příslušeném místě v rámci 

slova, zapisujeme například: ſwy(m) 92ra, g(eſ)t) 92rb). 

4. 1. 6. Hranice slov 

Při přepisu respektujeme hranice slov tak, jak je nacházíme v rukopise. Výjimku tvoří zápis 

předložek dohromady s následujícím slovem, kterou rozdělujeme na dvě samostatná slova 

(např. původní zatiechto přepisujeme jako za tiechto 92vb). 

4. 1. 7. Písařské opravy 

Opravy a škrty provedené písařem zaznamenáváme v hranatých závorkách a komentujeme ve 

formě poznámky pod čarou, např. procz ſte [drzali] 92ra. 

 4. 1. 8. Soupis emendací transliterované edice 

92ra ſe geſt] omylem opakováno | drzali] škrtnuto | | 92rb ty li ſwymi milowniky] zrušeno 

nadepsaným tečkováním | | 92va wymierzeno] m. wymierzenie (?) | | piſmo] m. piſmu | | 

nemohlo] m. nemohla | | 92vb prawdy] -a- nadepsáno | | tee ... hagili] omylem z následujícího 

textu / neopraveno | | a ſtawila a rozaka] m. vſtawila a rozkazala (?) | | 93rb nebagicze] m. 

netbagicze | | ſtogie] -e škrtnuto | | 93va pro] m. proti | | vprziennoſt] m. vprziemnoſt | | giz] -z 

                                                 
68 Martínek, František (2010), s. 450. 



26 

 

přepsáno z -c | | 94ra moczy] škrtnuto | | 94rb ſpaſenie] škrtnuto | | wynawagi] m. wyznawagi | 

| 94vb zhynula] škrtnuto | | wptipnym] m. wtipnym | | 95ra protiwnie ] podrženo, na okraji 

připsáno jinou rukou prwotni | | 95rb nerziaduow] -i- přepsáno z -e- | | przi] podtrženo, na okraji 

připsáno jinou rukou pro | | 95va pad] -d na konci řádku nedotaženo | | 95vb pozdiwihli] -i- 

škrtnuto | | 96ra zuoſtaliwili] -li- škrtnuto | | zenie] m. zemie; nelze vyloučit zápis -m- s tečkou 

|  srov. následující ňe | | a] škrtnuto | | roztrhv] škrtnuto | | 96rb czynnny] prostřední -n- zrušeno 

nadepsanými tečkami (?) | | czynnny tymiz] m. tymiz czynnny; dvojtečky značí přehozený 

slovosled | | 96va luczyperowi] škrtnuto | | ne-] vyradováno | | Ale proti niemu ... powolili] 

škrtnuto | | 97ra druhehe] m. druheho | | neprzeſtawali] ne- dopsáno na konci řádku | | 

kompactata ſwiedczie] vlevo in marg. upozorňující znaménko a pod sloupcem pozdější přípisek 

jinou rukou: Zachowag Pan Buoh Acz ſe giz druhdy k to(m)u podoba | | arczypbiſkupa] -p- 

škrtnuto | | 97va prawda] -d- škrtnuto | | pokrytſtwie] první -t- nadepsáno | | ocz te] m. ocz ſte 

4. 2. Ediční zásady transkribované edice 

4. 2. 1. Cíl a metoda 

Jak již bylo řečeno výše, cílem tohoto edičního zpracování je zpřístupnění textu a příprava 

podkladů pro jazykový rozbor. Při transkripci textu jsme vycházeli ze zásad pro přípravu 

Staročeského slovníku69, ze Směrnic pro vydávání starších textů Jiřího Daňhelky70 

a z Obecných zásad edičních a poučení o češtině 15. století71 a dále jsme pak využívali 

historických mluvnic72. Užitečné a inspirativní pro nás byli i ediční poznámky jiných edic, 

zejména pak ediční poznámka Tabulí staré a nové barvy73. 

4. 2. 2. Členění textu 

Při členění textu jsem se rozhodli pro řešení, kdy je text rozdělen do dvou sloupců. Poskytuje 

nám to možnost přehledně připojit k textu i obrazový doprovod, který v rukopise jistým 

způsobem narušuje plynulost textu Hádání. V prvním sloupci je námi transkribovaný text 

památky, ve kterém zachováváme značení původní foliace. Původní stránkování uvádíme ve 

špičatých závorkách ve formátu <90ra>, přičemž číslo označuje původní číslování stránek; 

litera r/v označuje, zda se jedná o recto či verso folia; litera a/b psaná horním indexem označuje, 

                                                 
69 Dostupné online: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edicni-zasady [poslední přístup 20. 7. 2018]. 
70 Daňhelka, Jiří (2013).  
71 Daňhelka, Jiří (1963). 
72 Gebauer, Jan (1958); Gebauer, Jan (1960); Gebauer, Jan (1963); Gebauer, Jan (2007); Komárek, Miroslav 
(1969); Vážný, Václav (1964); Dostál, Antonín (1967); Trávníček, František (1956). 
73 Homolková, Milada, Dragoun, Michal (2016), s. 143–145. 

http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edicni-zasady
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o jaký sloupec v rámci daného folia se jedná – zda o pravý označený a, nebo o levý označený 

b. V druhém sloupci jsou pak obrázky doplněné původním popisem obrázku (v rukopise 

červeně) psaným tučně a odborným komentářem, který vytvořila Milada Studničková, a který 

přebíráme z edice Jenského kodexu74 a uvádíme jej kurzivně, oboje vždy přímo pod obrázkem, 

ke kterému náleží.  

4. 2. 3. Obrazový doprovod 

Do transkribované edice jsme se rozhodli začlenit také iluminace, které text v rukopise 

doplňují, protože je považujeme za nedílnou součást díla. Na iluminace je v textu odkazováno, 

každý obraz má svůj komentář psaný červenou barvou. Kopie iluminací jsme převzali z webové 

knihovny Manuscriptorium75 a doplnili jsme je o komentář Milady Studničkové (viz výše). 

4. 2. 4. Velká písmena 

Zápis velkých písmen, který se objevuje v rukopise, nerespektujeme. Velká písmena jsou užita 

při členění jednotlivých výpovědí a neodpovídají rozdělení do větných celků. Velkých písmen 

užíváme na začátcích větných celků, u názvů národů (Čechóm), u vlastních jmen (Noe, Elíša, 

Ježíš Kristus) i u názvů jednotlivých alegorických postav dialogu, jako je Chytrost či 

Upřímnost. Malá písmena naopak zachováváme při psaní náboženských výrazů jako je buoh 

nebo syn boží. 

4. 2. 5. Hranice slov 

V přepise oddělujeme samostatná slova, většinou respektujeme stav, jaký nacházíme v rukopise 

(hlavně co se týká příslovečných spřežek), až na výjimky, které jsou uvedeny v kapitole Ediční 

zásady transliterované edice. Spojka li je vždy důsledně oddělována, a to bez spojovníku, stojí 

tedy samostatně (A puojde li podlé toho 96ra). 

4. 2. 6. Zkratky 

V rukopise je hojně užíváno písařské zkratky – tzv. titly. Slova takto zkrácená v transkripci 

rozepisujeme bez dalšího upozornění. Jejich původní podoba (tedy která část byla zapsána a 

která naznačena zkrácením) je rekonstruovatelná z transliterované edice (viz Příloha 1). Dále 

je v rukopise jednou užita latinská zkratka etc., kterou ponecháváme nerozepsanou. 

 

                                                 
74 Studničková, Milada (2009a). 
75 Manuscriptorium [online]. Dostupné z: http://www.manuscriptorium.com/cs [datum návštěvy 18. 7. 2018] 

http://www.manuscriptorium.com/cs
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4. 2. 7. Interpunkce 

Původní dochované interpunkce z rukopisu se nedržíme, interpunkční členění je převedeno na 

dnešní úzus, tento postup doporučuje jak Daňhelka76, tak Martínek77. My jsme se pro tento 

postup rozhodli také s ohledem na to, že by zachování původní interpunkce mohlo negativně 

ovlivnit srozumitelnost textu. Zároveň se však snažíme brát zřetel na dobové zvyklosti, 

například u kladení čárky mezi dvě spojky. Do transkripce jsme doplnili tato interpunkční 

znaménka: čárky, tečky, otazníky, dvojtečky, středníky a uvozovky. K označení přímé řeči – 

tj. replik postav, které v Hádání vystupují – případně toho, co za přímou řeč považujeme, 

užíváme uvozovek. Uvědomujeme si, že námi zvolené užití interpunkce může být v některých 

případech diskutabilní, zejména proto, že text členíme do delších souvětí. 

4. 2. 8. Chyby v rukopise 

Písařské opravy a škrty v transkripci přijímáme bez upozornění. Zjevné (a neopravené) písařské 

chyby opravujeme a na tuto skutečnost upozorňujeme v poznámce pod čarou, kde uvádíme 

v emendaci také původní, transliterovanou podobu (viz oddíl Emendace). Dále upozorňujeme 

na zjevně vynechaný či nesouvislý text, a to doplněním textu ve špičatých závorkách přímo do 

textu <doplněný text>. Vzhledem k tomu, že se jedná o jediný známý dochovaný opis památky 

a není známa žádná předloha, nemůžeme původní podobu textu nijak rekonstruovat. 

4. 2. 9. Slova cizího původu 

Většina slov cizího původu je již zcela počeštěna, kromě výrazu kompaktáta, který je částečně 

zapsán latinským pravopisem kompactata 97ra, a které jsme se rozhodli transkribovat podle 

dnešního úzu, tj. nezachovávat původní zápis s c. 

4. 2. 10. Jotace 

Jotaci v dlouhých slabikách přepisujeme podle stavu v rukopisu, diftong ie je již několikrát 

monoftongizován v í (např. Neupřiemnost × Neupřímnost). Poněkud problematický je zápis 

jotace v krátkých slabikách. Výjimečně zaznamenanou náležitou jotaci v krátkých slabikách 

opomíjíme bez poznámky (např. zvratné zájmeno ſie přepisujeme se). Nenáležitou jotaci 

emendujeme, avšak pouze tam, kde nelze vysvětlit jako součást spřežky pro palatální hlásky, 

protože pravidelně je např. pro zápis hlásky ž ve spojce že užívána spřežka zi (více viz 

Pravopisná analýza). 

                                                 
76 Daňhelka, Jiří (2013) 
77 Martínek, František (2010), s. 450. 
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4. 2. 11. Emendace 

Textově kritické poznámky o úpravách jednotlivých tvarů v textu proti rukopisu zapisujeme 

formou dvoudílné poznámky rozdělené hranatou závorkou. První část před závorkou značí 

námi zapsanou podobu v edici, v druhé části je pak rukopisné čtení, které je v původní 

pravopisné podobě, kurzivně doplňujeme případné komentáře k emendaci (např. vyměřenie] 

wymierzeno rkp.). Tyto poznámky jsou zapsány ve formě poznámky pod čarou na každé 

jednotlivé stránce a jejich kompletní soupis se nachází na straně 30. 

V následující tabulce uvádíme způsob přepisu jednotlivých liter, jejichž zápis se napříč 

pravopisnými systémy liší. 

Transliterace Transkripce Příklady 

cz, č c otczowe > otcové 

moč > moc 

cz, cž, czi, č č cziſte > čisté 

obycžeyom > obyčejom 

vczieni > učeni 

očite > očité 

di ď diablowe > ďáblové 

g, y, i j przigimagi > přijímají 

duoſtoyneho > duostojného 

iako > jako 

ni ň pilniuge > pilňuje 

rz, rzi, rž ř rzka > řka 

prziatel > přátel 

pržedkuow > předkuov 

ſ, s s ſlozili > složili 

pan kryſtus > pán Kristus 

ſſ, ſſi, ſs š naſſi > naši 
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panoſſie > panoše 

prawiſs > pravíš 

ti ť krzeſtianſtwu > křesťanstvu 

w v milowniky > milovníky 

zi ž zie > že 

ee é tee drahee > té drahé 

ie ě 

ie 

tiechto > těchto 

rytierzſtwo > rytieřstvo 

ii í zakon bozii > zákon boží 

y (spojka) i prziſſli y ſ wami > přišli i 

s vámi 

au ou maczechau > macechou 

v u, ú vprziemnoſt > upřiemnost 

vrzad > úřad 

Tabulka 3 – Přepis liter v transkripci 

 

 4. 2. 12. Soupis emendací transkribované edice 

92rb matka] matky rkp. | | 92va vyměřenie] wymierzeno rkp. | | písmu] piſmo rkp. | | nemohla] 

nemohlo rkp. | | 92vb ustavila] ſtawila rkp. | | rozkázala] rozaka rkp. | | 93rb netbajíce] nebagicze 

rkp. | | 93va proti] pro rkp. | | upřiemnost] uprziennost rkp. | | 94ra vydali] wydal rkp. | | očitými] 

ocziſſtimy rkp. | | duostojenství] duoſtogenſtwie rkp. | | ustavení] vſtawenie rkp. | | 94rb ty] tii 

rkp. | ji] gii rkp. | vyznávají] wynawagi rkp. | 94vb vtipným] wptipnym rkp. | 95ra slovú] ſlowe 

rkp. | prvotní] protiwnie v rkp. opraveno mladší rukou na okraji na prwotni | 95rb pro] przi v 

rkp. podtrženo, in marg. dopsáno jinou rukou pro | 96ra země] zenie rkp. | 96rb týmiž činy] 

czynny tymiz rkp. | osidla] oſedla rkp. | 96vb slíbichu] ſlibiechu rkp. | 97ra druhého] druhehe 

rkp. | nepřestávali] pzeſtawali | ne- v rkp. dopsáno mladší rukou na okraji | 97rb sebravše] 

sebrawſſie rkp. | 97va ste] te rkp. 
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5. Pravopisná analýza 

Cílem této kapitoly bude vytvořit ortografický rozbor rukopisné památky z přelomu 

15. a 16. století. K našim potřebám jsme použili námi upravenou78 transliteraci textu, kterou 

vytvořila Milada Homolková79. Text obsahuje množství písařských chyb, z nichž některé jsou 

samotným písařem opraveny, některé nikoli.80 

5. 1. Typ pravopisu a vzhled památky 

Text je zapsán částečně mladším spřežkovým a částečně diakritickým pravopisem. V textu se 

nejednou setkáváme se situací, kdy je jedna hláska zapsána více způsoby. Text je zapisován do 

předem narýsovaného textového zrcadla, a to ve dvou sloupcích. Slova na koncích řádků jsou 

rozdělována rozdělovníky, písař rozměry zrcadla respektuje, ale nedrží se jich důsledně 

(v některých případech jsou písmena přetažena i mimo zrcadlo). 

Byly použity tři barvy inkoustu – černá, červená a žlutá. Většina textu je zapsána černou barvou; 

červenou jsou zapsán text, vztahující se k obrázkům a žlutou jsou pak rubrikována velká 

písmena. Při zápisu ozdobných iniciál písař pravidelně střídal modrý a červený inkoust.  

Nejprve představíme zápis veškerých konsonantů v tabulce a poté okomentujeme vybrané jevy. 

Veškeré námi okomentované jevy doprovázíme i příklady z textu. V případech, kdy to 

považujeme za užitečné, připojujeme k textu i tabulky pro větší přehlednost. 

5. 2. Zápis konsonantů 

V tabulce uvádíme zápis veškerých konsonantů, jak se vyskytují v textu. 

Konsonant Minuskulní 

graf 

Majuskulní 

graf 

Příklad 

b b B nebeſyech, Blahoſlaweny 

c cz, č Cz praczowali, Czoz 

matče 

č cz, cž, czi, č Cz ſtrczeni, Czili 

vcžene 

                                                 
78 více viz kapitola Ediční zásady transliterované edice 
79 Homolková, Milada (2009a). 
80 Homolková, Milada (2009b), s. 181. 
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vczieni 

očite 

d d D zawedenie, Dokudz 

ď d, di D budme 

diabel, DIe prawda 

h h - hleda 

ch ch Ch tiecht, Chitroſti 

j g, y, i G, I geziſſe, Genz 

nayprw 

iakoz, Iakoz 

k k, c K przikazani, KRzieſtiane 

kompactata 

l l - naſylnikom 

m m M matku, MIlii 

n n N naſſie, Nebo 

ň n, ni - poſylnuge  

pilniuge 

p p P poſluſſenſtwie, Protoz 

r r - prwnie 

ř rz, rž, rzi - patrziti 

pržedkuow 

prziatel 

s s, ſ S kryſtus, SEbrawſſie 

koſtel 

š ſſ, ſs, ſſi - pyſſné 

chczeſs 
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panoſſie 

t t T oſtudil, Tuto 

ť t, ti T nevſſkodit, Tielo 

krzeſtianſtwu 

v w W tepruw, WEcze 

z z Z zburziwſſe, ZNamenagiczy 

ž z, zi, ź - protoz 

zialtarz  

źiwi 

Tabulka 4 – Zápis konsonantů 

5. 2. 1. Zápis hlásky c 

Ve většině případů je hláska c zapsána spřežkou cz (obeczni 94vb, kaczierzſtwa 92ra). V textu 

se však vyskytují dva případy jiného zápisu, a to pomocí litery č a to u slov moč 93rb a matče 

92va. Tento zápis se vyskytuje vždy na konci řádku a domníváme se, že vznikl kvůli snaze 

písaře vměstnat text do narýsovaného textového zrcadla. Háček tu pak nemá diakritickou 

funkci, ale funkci zvýrazňovací. 

5. 2. 2. Zápis hlásky č 

Hláska č je zapisována několika způsoby. Buď zapsána jako spřežka, a to jako cz, cž či czi, nebo 

je značena pomocí diakritiky č. Výrazně nejčastější zápis je pomocí spřežky cz. Zápis pomocí 

spřežky cž je použit jen ve dvou případech, a to u slov obycžeyom 95ra a vcžene 97rb. Zápis 

pomocí trojspřežky czi jen ve slově cziechy 97ra. Zápis hlásky č pomocí grafému č se v textu 

vyskytuje jen v jednom případě, a to u slova očite 92va. 

5. 2. 3. Zápis hlásky ř 

Hláska ř je zapisována pomocí trojice spřežek rz, rž a rzi. Celkově se hláska v textu vyskytuje 

238× a z toho je zapsána 203× pomocí spřežky rz (zburzili 92ra), 7× pomocí spřežky rž (piſmo 

gegie pržewratiwſſe 92va) a 28× pomocí spřežky rzi (w urziadu przigimagi 94ra). Následuje-li 

po hlásce ř samohláska e či a, písař často volí zápis hlásky ř pomocí spřežky rzi. V následující 

tabulce uvádíme počet výskytů spřežky rzi a rz v závislosti na pozici ve slově. 
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 rzia rza rzie rze 

na začátku slova 1× 3× 0× 8× 

uprostřed slova 4× 8× 23× 34× 

na konci slova 0× 0× 0× 2× 

celkem 5× 11× 23× 44× 

Tabulka 5 – Zápis hlásky ř 

5. 2. 4. Zápis hlásky s 

Hlásku s nalezneme v textu značenou dvěma způsoby, pokud se jedná o minuskuli, tedy s a ſ, 

a jedním způsobem, pokud se jedná o majuskuli, tedy S. Distribuce s/ſ je ovlivněna pozicí 

v rámci slova. Na začátku slova se zápis ſ objevuje v 527 případech (ſwym 94va, ſtarſſim 92ra), 

zápis s ani jednou. Stejně tak je zápis hlásky s uprostřed slova dominantní pozicí pro zápis ſ, 

který se objevuje v textu 511× (naſledowanie 92vb, krzieſtianſtwo 93rb) a zápis s ani jednou. 

Situace se obrací, pokud se hláska s nachází na konci slova, to převažuje zápis s, který je ve 

funkci hlásky s zapsán 28× (kryſtus 92vb, Iakoz ſau od nas prwe byli nawedeni 97ra). Zápis ſ je 

použit jen jednou (przieſ 95vb). Dalším typem zápisu je, pokud hláska s stojí samostatně a plní 

funkci spojky s. Distribuce s/ſ je v zápisu tohoto slova je téměř vyrovnaná, 11× je spojka 

zapsána jako s, 10× jako ſ. Celkově můžeme konstatovat, že je zápis ſ v textu více než 20× 

častější než zápis s. Grafém s se v textu vyskytuje celkem 69×, z toho je však 30× součástí 

spřežky ſs, označující hlásku š (viz níže). 

V tabulce přehledně uvádíme počet výskytů s/ſ v závislosti na pozici v rámci slova. 

 s ſ 

na začátku slova 0× 527× 

uprostřed slova 0× 511× 

na konci slova 28× 1× 

samostatně 11× 10× 

celkem 39× 1049× 

Tabulka 6 – Zápis hlásky s 
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5. 2. 5. Zápis hlásky š 

Hláska š je zapisována vždy jako spřežka, v textu nenalezneme zápis s diakritickým 

znaménkem. Spřežky, užívané pro minuskulní zápis, jsou ſſ a ſs. V celém textu se nenachází 

ani jeden případ majuskulního zápisu. Distribuce spřežek pro zápis š je zcela závislá na pozici 

ve slově. Zápis ſſ se v textu vyskytuje celkem 233× a z toho 6× na začátku slova (ſſtieſti 94vb, 

ſſlakem 96rb) a 227× uprostřed slova (wſſechna 96ra, horſſieho 96rb). Tento zápis se nikdy 

nenalézá na konci slova, což je majoritní pozice pro zápis ſs. Zápis ſs se v textu vyskytuje 

celkem 30x, a to vždy pouze na konci slova (vhledaſs 92va, prawiſs 92rb). Zápis zdvojeného šš 

je v textu ve všech případech zapsán pomocí ſſ, tedy jako jednoduché š (naywyſſi 93vb, wyſſich 

92ra).  

 ſſ ſs 

na začátku slova 6× 0× 

uprostřed slova 227× 0× 

na konci slova 0× 30× 

celkem 233× 30× 

Tabulka 7 – Zápis hlásky š 

5. 2. 6. Zápis hlásky ž 

Hláska ž je v textu zapsána třemi způsoby, jednak (a v naprosté většině případů) pomocí litery z, 

jednak pomocí litery ź, která se v textu vyskytuje jen jednou, a to ve slově źiwi (tak źiwi byli 

iakz 92va), jednak pomocí spřežky zi. Poslední varianta zápisu se objevuje, pokud po hlásce ž 

následuje vokál a, a to jen jednou u slova žaltář (zialtarz wypiſuge genz tie piſmo w uoczy bode 

94rb), či e, a to nejčastěji při zápisu spojky že (diwim ſe wam zie ſte ſe dali ſweſti 93rb). Zápis ze 

se na rozdíl od zápisu za objevuje ve všech pozicích ve slově (to muoz wſſiechno ſlozeno byti 

96va; take prawili naziwagicze ſwuodczemi / a zebraky 93vb). 

V následující tabulce uvádíme počet výskytů spřežky zi a grafu z v platnosti hlásky ž 

v závislosti na pozici ve slově. 
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 zia za zie ze 

na začátku 

slova 

1× 1× 0× 1× 

uprostřed slova 0× 9× 2× 4× 

na konci slova 0× 0× 0× 2× 

samostatně 0x 0x 21x 16x 

celkem 1x 10x 23x 23x 

Tabulka 8 – Zápis hlásky ž 

5. 3. Zápis vokálů 

V následující tabulce uvádíme zápis veškerých vokálů, jak se vyskytují v textu. 

Vokál Minuskulní 

graf 

Majuskulní 

graf 

Příklad 

a a A zadrzieti, Awſſak, netbagicze 

á a, á - przikazanie, ſhledate 

zákonie 

e e E nechczete, TEhdy 

é e, é, ee - prohlednuti 

pyſſné, bohatſtvé 

tee drahee, nemylnee pravdie 

ě ie - naywyſſieho 

i i, y Y byli 

prawdy, Y ginymi ſwatymi 

í i, ii, ie, ý - naymileyſſi 

oczii 

pieſmo 

ſwých 
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o o O newdiecznoſt, Odwaziwſſe 

u u, v U ſwietu, URozeni 

vmuczenie 

ú u, v - rzuczy 

vduow 

ou au - maczechau 

Tabulka 9 – Zápis vokálů 

5. 3. 1. Zápis hlásky u 

Pokud se hláska u vyskytuje na začátku slova, je zapisována dvěma způsoby – buď grafem u 

a to 10× (uſtawenie 93rb, uprziemnoſti 97rb) nebo grafem v a to 101× (vziwati 93vb, vczeni 93va). 

Pokud se hláska u vyskytuje uprostřed nebo na konci slova (ne tedy na jeho začátku), je 

zapisována jako u, až na dvě výjimky: a) pokud se jedná o přeponu neu-, která je ve 14 

případech zapsána jako nev- (nevſſkodit 94va) a v 7 případech jako neu- (neurozeni 93vb); 

b) u slova ſwietſke(m)v 93ra. Litera u se v textu vyskytuje 606×, ve více než 80 případech je 

součástí diftongu – buď uo nebo au. 

5. 3. 2. Kvantita samohlásek 

Kvantita samohlásek je značena v některých případech diakriticky, v některých zdvojením 

písmen, ale ve většině případů není značena vůbec. Daňhelka81 píše, že způsob značení kvantity 

zdvojením písmene se objevuje hlavně v textech velmi starobylých, Porák82 poukazuje na to, 

že je tohoto způsobu užíváno i v textech 16. století. Zdvojením znaku je zapisována délka 

u hlásky é, a to ve 25 případech a u hlásky í, kdy v textu nalezneme 29 případů tohoto zápisu. 

Diakriticky je délka značena jen ve třech případech, které jsou patrné z tabulky – 2× je značeno 

dlouhé é a 1× dlouhé á. 

6. Rozbor vybraných jazykových jevů 

V této kapitole se budeme zabývat vybranými jazykovými jevy. Rozhodli jsme se soustředit na 

jevy, které jsou pro text či dobu jeho vzniku charakteristické, a uvědomujeme si, že zdaleka 

nepokrýváme všechny jevy. V první části popisujeme stav hláskosloví, ve druhé se soustředíme 

                                                 
81 Daňhelka, Jiří (2013), s. 118. 
82 Porák, Jaroslav (1983), s. 49. 
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na vybrané jevy ohebných slovních druhů z hlediska morfologie a ve třetí části se zabýváme 

syntaxí. Neocenitelnou pomůckou k jazykovému rozboru nám byly všechny čtyři díly 

Gebauerovy Mluvnice83 a také všechny čtyři díly Historické mluvnice české84. 

6. 1. Hláskové změny 

6. 1. 1. Asimilace znělosti 

Asimilace znělosti je zachycena v památkách od počátku 14. století. V textu se vyskytuje 

několik případů asimilace znělosti – například regresivní asimilace ve slově zbor (tvého zboru 

92va). V některých případech asimilace ještě neproběhla, jako je tomu například u slova 

netbajíce (netbajíce nic na naši kletbu 93rb). 

6. 1. 2. Změna šč > šť 

Od 14. století se hlásková skupina šč mění v šť. V textu se nenalézá ani jeden výskyt šč, ve 

všech případech byla již provedena změna v šť (Tuto odpoviedají mistří čeští 92ra; sú byli, 

a ještě i podnes sú údové 92rb; Tuto světští s každého řádu 93rb). 

6. 1. 3. Změna ó > uo 

Změna ó v uo začala v průběhu 14. století a můžeme ji pozorovat až do 15. století, kdy varianta 

uo převládá (kromě opisů starších textů, kde bývá zachována varianta s ó). Zároveň se 

v 15. století začala objevovat změna uo v ů, kterou však v našem textu (ačkoli byl zapsán 

na konci 15. století) pozorovat nemůžeme. V textu se zápis s ó vyskytuje ve 31 případech, a to 

zejména v koncovkách substantiv (biskupóv a přátelóv 93rb; na odpuštěnie hřiechóm 95va), ale 

také v předponách (z svého domyšlenie a dómyslu chytrého 93vb), nikdy se nevyskytuje 

v kořeni slova. Zápis s uo je více než dvakrát častější a v textu se vyskytuje 75× (za těchto 

časuov 92vb; jenž tě písmo v uoči bode 94rb; drahé tělo pod spuosobú chleba jiesti 95rb). Ve 

všech případech necháváme stav podle rukopisu. 

6. 1. 4. Změna ú > ou 

Diftongizace ú v ou začala ve 14. století a probíhala až do počátku 16. století. Až do roku 1849 

byl tento diftong zapisován jako au. V textu sice nalézáme 10 výskytů diftongu ou, a to 

v pádových a osobních koncovkách (jednou, budou) a v kořeni jednoslabičného slova (soud), 

                                                 
83 Gebauer, Jan (1958); Gebauer, Jan (1960); Gebauer, Jan (1963); Gebauer, Jan (2007). 
84 Komárek, Miroslav (1969); Vážný, Václav (1964); Dostál, Antonín (1967); Trávníček, František (1956). 
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ve většině případů však změna neproběhla, v textu se vyskytuje 176 případů zápisu ú na místě, 

kde by v dnešním úzu bylo ou (svú vtipnú chytrostí 92vb; nás svú drahú krví vykúpil 95rb). 

6. 1. 5. Jotace 

Zachovávání jotace i po její ztrátě ve 14. století v historicky náležitých případech (tj. kdekoli 

kromě po retnicích) až do přelomu 15. a 16. století je ovlivněno starou grafikou (starým 

zápisem), která následně ovlivňovala i grafiku novější (opisováním).85 V textu se setkáme 

s případy jotace v pozicích, které jsou z historického hlediska nenáležité. Často však jde o 

sporná místa, kde lze písmeno i vysvětlit i jako součást spřežky pro označení palatály. Např. 

slovo požehnánie je zapsáno jako poziehnanie 97va, zápis -zie- lze proto interpretovat, že písař 

měl na mysli -žě-, v této pozici je však krátké jať (jotace) nenáležité. Pravděpodobnější výklad 

je ten, že písař palatální hlásku ž zapsal spřežkou zi, kterou použil i na jiných místech 

(pravidelně například píše spojku že jako zie). Sporným případem je slovo křesťan a jeho 

odvozeniny (křesťanský, křesťanstvo…), kde odborná literatura86 připouští také ě. Tyto případy 

lze tedy hodnotit buď jako pozdní zápis náležité jotace, nebo chybný zápis nenáležité jotace, 

případně zápis speciální, trojmístné spřežky, který však není vyloučen vzhledem k celkové 

grafice textu a užití spřežek pro palatály. My se přikláníme variantě, že se jedná o zápis 

trojmístné spřežky rzi. 

6. 1. 6. Protetické v- a diftong -ej 

V textu není dochován ani jeden zápis protetického v- či zápis diftongizace ý v ej, což jsou jevy, 

které se v češtině vyskytují již od 14. století, a i přes to, že nikdy úplně nepronikly do kulturního 

jazyka, vyskytují se v mnoha textech. 

6. 1. 7. Úžení é > í 

V textu se vyskytuje několik případů úžení é v í, což je změna, která se v češtině vyskytuje od 

15. století a do spisovného jazyka pronikla nerovnoměrně – nejčastěji se zakotvila po měkkých 

souhláskách, v ostatních případech nepravidelně. V textu můžeme tuto změnu pozorovat 

zejména u adjektiva obecný (viz níže). 

 

 

                                                 
85 Daňhelka, Jiří (1963), s. 35. 
86 srov. Vyhledávání [křesťan]. Vokabulář webový. Dostupné z: 
http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx?hw=k%C5%99es%C5%A5an [poslední přístup 5. 8. 2018] 

http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx?hw=k%C5%99es%C5%A5an
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6. 1. 8. Náslovné j- ve tvarech sloves býti a jmieti 

V textu se nevyskytuje ani jeden případ prézentního tvaru sloves býti a jmieti s náslovným j-, 

srov. pozdvihli ste se proti všemu křesťanstvu 92ra; on má klíče královstvie nebeského a má moc 

odpustiti hřiechy 93rb. 

6. 2. Morfologie 

6. 2. 1. Slovesa 

Přechodníky 

V textu můžeme napočítat 68 výskytů sloves ve tvaru přechodníku přítomného. Mnohá slovesa 

se v textu opakují, jedná se tedy o 35 lexikálních jednotek. Nejčastěji se v textu vyskytují 

přechodníky přítomné, které nějakým způsobem komentují probíhající spor – sloveso řéci se 

v textu vyskytuje v přechodníkovém tvaru 9×, sloveso viděti pak 8×. Mezi slovesa vyskytující 

se v textu 3× patří jmieti, chtieti a sloveso tbáti v záporném tvaru (netbáti). Ostatní slovesa se 

vyskytují buď jednou nebo dvakrát. Vyšší výskyt slovesa řéci v přechodníkovém tvaru souvisí 

s žánrem dialogu, kdy tvar řka, řkúci, řkúce bývá prostředkem pro signalizaci přímé řeči, 

zvláště v takových případech, když následuje po slovese mluvení a bezprostředně za ním 

následuje přímá řeč (i die takto a řka: „Urození páni [...]“ 93ra). Nejčastěji se s přechodníky 

přítomnými v textu setkáme ve tvaru 2. osoby singuláru ženského jmenného rodu, což 

nepochybně souvisí s tím, že většina postav v dialogu je ženského rodu (Chytrost, Upřímnost, 

Pravda atd.). Většina přechodníkových participií, které se vyskytují v textu, až na některé níže 

uvedené výjimky, jsou kongruentní – tzn. že si zachovávají kongruenci s rodem a číslem 

podmětu. Mezi tyto výjimky patří tyto tři výskyty: mnohemť by lépe křesťanstvo stálo, hlediece 

ku prvniemu následování 92vb; najlépe věděl; znamenajíce, kterak sú v hrozný hněv boží 

a pomstu věčnú upadli andělé v nebi a potvrzení ďáblové 94rb; Upřiemnost posilňuje svých 

pravých a věrných milovníkuov, řkúc 94va. Dvořák tyto případy nazývá přechodníkové 

konstrukce různopodmětné87 a vyděluje zde několik typů: kdy původce přechodníkového děje 

může být konkretizovaný nebo nekonkretizovaný, případně zda jde o neosobní přechodníkovou 

formu. 

V textu se vyskytuje jeden novotvar nt-ového participia zakončeného na -c (řkúc). Tento tvar 

je dochován již v nejstarších textech a bývá užíván v platnosti plurálového tvaru a singuláru 

                                                 
87 Dvořák, Emil (1970), s. 68. 
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feminina (vznikl odsunutím koncovek -e a -i)88, jeho distribuce se mění v závislosti na čase 

(nejvíce byl užíván ve 14. století) i typu památky89. 

Dále se v textu nachází 24 sloves ve tvaru přechodníku minulém a veškeré výskyty jsou 

kongruentní (obrátivši se pak Upřiemnost k svým věrným milovníkóm pravdy 94va; na té vinnici 

pracovali vedlé rozkázanie jeho, vedlé libosti, a posadivše se v uobranu proti násilníkóm 95va). 

Minulé časy: aorist, imperfektum a složené préteritum 

V textu se téměř nevyskytují jednouché minulé časy. V textu se vyskytuje několik případů 

aoristu, jedná se o tvar slovesa vecěti, který se v textu vyskytuje vždy ve třetí osobě jednotného 

čísla, tedy vece a to čtyřikrát (I vece Upřiemnost 93vb); Tehdy Chytrost obrátivši se k lidu 

obecnému, vece jim 94va; svolavši své pyšné a naduté doktory a mistry, i vece k nim 95vb; Vece 

k nim Upřiemnost: „Však jest to pravda [...]“ 97va, dále o tvar slovesa učiniti také vždy ve třetí 

osobě jednotného čísla, tedy učini (Tehdy Neupřiemnost pojemši s sebú učené z té rady, i učini 

své svolánie, aby tu také byli čeští mistři a provedli to, o čež sú se zasadili, a lid obecní k tomu 

navedli. 97rb). Posledním případem aoristu je sloveso slíbichu (I slíbichu jí všichni ve spolek 

svých zboží nelitovati 96vb), které je v textu zapsáno chybně (srov. ſlibiechu 96vb), což by mohl 

být důkaz pro to, že písař již nebyl zvyklý aoristů užívat. V textu se vyskytuje jeden případ 

imperfekta a to sloveso bieše (jenž v zástavách bieše pro upokojenie 97ra). 

Nejčastěji bývá minulost vyjádřena pomocí složeného minulého času. Spona býti se vyskytuje 

u všech slovesných osob včetně třetí osoby singuláru (držalo jest, jest pošlo). 

Imperativ 

V textu se vyskytuje 18 dokladů slovesného tvaru v imperativu. Žádné ze sloves se neopakuje, 

jedná se tedy o 18 různých lexikálních jednotek. Slovesa se vyskytují ve všech osobách 

množného čísla a ve druhé (potažmo třetí90) osobě jednotného čísla. 

V následující tabulce uvádíme tvary tak, jak se vyskytují v textu. Můžeme vidět, že sečteme-li 

tvary plurálu i singuláru, zdaleka nejčastější jde o tvary druhé (a třetí) osoby. 

 

 

                                                 
88 Dvořák, Emil (1970), s. 68. 
89 Dvořák, Emil (1970), s. 69. 
90 Tvary druhé a třetí osoby imperativu jsou ve staré češtině shodné a rozlišit se dají jen podle smyslu. Srov. 
Gebauer, Jan (1958), s. 38. 
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 singulár plurál 

1. osoba  polepšme se, buďme, 

hleďmež 

2. (resp. 3.) osoba suď, odpověz, prospějž, 

beřiž, konaj, dajž 

znamenajte, vizte, věřte, 

držte se, uveďte, raďtež, 

srozumějte, nebojte se, 

stuojte 

Tabulka 10 - Imperativ 

U tvaru beřiž 97rb můžeme pozorovat, že bylo k běžnému tvaru přidáno -i. Toto koncové -i 

zaniká u 2. i 3. osoby všude tam, kde jeho odstranění nijak nekomplikuje výslovnost (srov. vedi, 

trpi). Pokud je však k imperativu připojeno i enklitické -ž´, -i zůstává zachováno kvůli snazší 

výslovnosti.91 Vynechávání pomocné hlásky -i- nebo -ě- můžeme pozorovat také u dalšího 

tvaru a to u polepšme se, kde toto vynechání nebrání výslovnosti. 

6. 2. 2.  Přídavná jména 

V textu se vyskytuje množství deverbativních adjektiv jako například osviecený, zatvrzený, 

zavřený či velebný. Dále se v textu vyskytuje adjektivum páně, což je reliktní pozůstatek 

jmenných adjektiv typu pěš, pěšě, pěše. Ustrnulost tohoto tvaru je doložena už od sklonku 

14. století92 a tvar se hojně užíval ještě v 16. a 17. století. 

V textu můžeme pozorovat kolísání distribuce koncovek u adjektiva obecný/obecní. Toto 

kolísání může být v některých případech způsobeno zúžením é > í.93 V textu můžeme toto 

kolísání pozorovat u singuláru dativu, který je zapisován jako obecnímu/obecnému. 

V textu se vyskytuje několik komparativů (vyšší 92ra, horší 96rb, náchylnější 97ra) a také 

několik superlativů (najzředlnější 92rb, najmúdřejší 92ra). Zároveň se v něm nalézá několik 

výskytů adjektiv se zápornou předponou ne- (neurozený 93vb, neřádný 96va). 

6. 2. 3. Podstatná jména 

U podstatných jmen v nominativu plurálu a-kmenů můžeme pozorovat variabilitu v distribuci 

koncovek -i a -í (< -ie). Tato situace odpovídá dobovému úzu. V textu tento jev můžeme 

                                                 
91 Gebauer, Jan (1958), s. 39. 
92 Gebauer, Jan (1960), s. 314. 
93 Gebauer, Jan (1960), s. 542. 
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pozorovat u slova mistři/mistří, které se ve variantě s krátkým -i v textu vyskytuje 4×, varianta 

s dlouhým -í pak 2× (a to navíc pouze na prvním foliu). 

V textu se vyskytuje množství náboženských výrazů (pána Ježíše Krista a jeho apoštoluov, 

kacieřstvo, matky našie cierkve svaté), častá je synonymie (hospodin, bóh, pán). Hojná je také 

enumerace nejrůznějších titulů a hodností (urození páni, rytieřstvo, panoše, zemané), což je 

oblíbený stylistický prostředek doby.94 

 6. 2. 4. Neohebné slovní druhy 

Příklonná částice -ť 

V textu se celkem 61× vyskytuje příklonná částice -ť. Tato částice je běžnou součástí textové 

produkce 14.–18. století, od 19. století ustupuje a archaizuje. Kosák vyčleňuje 4 funkce, které 

tato částice může plnit: a) má funkci zesilovací/zdůrazňovací; b) je to prostředek textové 

koherence; c) má funkci spojovací funkce důvodového konektoru); d) má funkci rematizátoru 

či fokalizátoru.95 V našem textu se příklonná částice -ť vyskytuje nejčastěji ve funkci 

zdůrazňovací či zesilovací (zajisté nebyloť by o to od křesťanóv žádných válek 92vb; Zvědíť to 

na tebe bohdá i v jiných zemiech 93ra). Tato situace koresponduje s tím, co říká Stluka96, který 

zjistil, že v jím zkoumaném materiálu97 má příklonná částice -ť funkci zesilování významu 

v 67 % případů. 

Níže přikládáme tabulku, ve které je naznačeno, s jakými slovními druhy se příklonná částice  

-ť nejčastěji pojí. 

slovní druh počet výskytů 

substantiva 3 

adjektiva 4 

zájmena 16 

slovesa 11 

adverbia 8 

spojky 15 

                                                 
94 Čornej, Petr (2011), s. 32. 
95 Stluka, Martin (2017), s. 144. 
96 Stluka, Martin (2017), s. 147. 
97 Autor zkoumal texty z korpusů Diakon a Diakorp. Dostupné z: http://ucnk.korpus.cz/diakorp.php [datum 
návštěvy 5. 8. 2018] 

http://ucnk.korpus.cz/diakorp.php
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částice 4 

Tabulka 11 – Příklonná částice -ť 

6. 3. Syntax 

6. 3. 1. Hromadění větných členů 

Velké množství přívlastků se vyskytuje v postpozici, zejména jedná-li se o rozvitý přívlastek 

shodný, což koresponduje se synchronním užitím98 (což od pána boha na stolici duostojné v 

úřadu přijímají dobrého a upřímého 94ra; nazývajíce svuodcemi a žebráky neurozenými a 

lehkými 93vb). S tím souvisí i již zmiňované hromadění synonym a synonymní výčty, které jsou 

pro text typické (v tom všickni s Chytrostí zuostávají a na tom přestávají 96vb; trpiece od nich 

protivné věci, utrhánie a kaceřovánie a jiné mnohé protivnosti na tomto světě 94v1). 

6. 3. 2. Dialogické prvky 

Text, který máme k dispozici, je dialogem. Tento žánr s sebou nese určité znaky. Jedním z nich 

jsou například přímé řeči, které jsou uvozovány větami se slovesy promluvy (Obrátivše se pak 

ku Pravdě páni, rytieřstvo, zemané i města, řekli sú jí tiše a pokorně, takto řkúce: „Pravdo milá, 

podlé tebeť sme proti té lstivé Chytrosti... 93rb; svolavši své pyšné a naduté doktory a mistry, i 

vece k nim: „Ó ctní a osviecení mužie, vidíte to, kterak se nám odjímají ti mistři a učenie 95vb). 

Dalším typickým znakem dialogické formy jsou častá (rozvitá) oslovení účastníků sporu 

(Chytrosti chytrá 92rb; Urození páni, rytieřstvo, panoše, zemané i města 93rb; Ó ctní a osviecení 

mužie 95vb; Ó chytrá liško 96ra) či řečnické otázky (I zdali to slepota nenie, ješto v jich 

poslušenství všecko téměř křesťanstvo stojí? 93rb). Celý text je psán formou delších souvětí 

s množstvím vět vedlejších. 

6. 3. 3. Vyjadřování záporu 

Větný zápor je v textu vyjádřen několika způsoby, buď připojením předpony ne- před sloveso 

(aby se tepruv všechna královstvie křesťanská obecnie na nás nezbúřily 96ra) nebo pomocí 

dvojitého záporu, který je vyjádřen kombinací zájmena, číslovky či příslovce s univerzální 

negativní předponou ni- a slovesa s předponou ne- (jenž nižádné moci nemají 93rb; nic 

scestného neučinili 92ra), přičemž ve většině případů je vyjádřen právě dvojitým záporem. 

Starší způsob vyjadřování záporu, tedy jednoduchý zápor, který je vyjádřen pouze pomocí 

                                                 
98 Nový encyklopedický slovník češtiny online. Dostupné z: 
https://www.czechency.org/slovnik/P%C5%98%C3%8DVLASTEK [datum návštěvy 16. 7. 2018] 

https://www.czechency.org/slovnik/P%C5%98%C3%8DVLASTEK
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jednoho záporného výrazu, např. spojky ani je v textu užit také: tať ani zachovají. Ani se co 

duostojenstvie upřímému protivie 94rb 

 6. 4. Závěr 

V textu proběhly všechny hláskové změny typické pro období konce 15. století, kromě změny 

uo v ů, kterou v textu pozorovat nemůžeme. Zároveň je v souladu s vývojem v textu omezeno 

užívání jednoduchých minulých časů, které jsou nahrazeny složeným minulým časem. V rámci 

složeného minulého času je užíváno pomocné sloveso být u všech osob včetně 3. osoby 

singuláru. Text obsahuje určité syntaktické prostředky, typické pro žánr dialogu, ať už se jedná 

o přímou řeč nebo o častá oslovení postav dialogu. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo vytvoření kritické transkribované edice Hádání Chytrosti s Upřímností a 

dále pak jazyková a pravopisná analýza textu. Přípravou edice jsme text zpřístupnili širší 

veřejnosti, který je nyní díky převodu do současného pravopisu srozumitelný i laikům. Text je 

připraven pro další výzkum jazyka přelomu 15. a 16. století a mohl by být zařazen do 

diachronních korpusů99 či by se mohl stát součástí Staročeské textové banky100. 

Nejprve jsme nabídli stručné shrnutí historie Jenského kodexu jako celku, popsali bádání o jeho 

autorovi i stáří a dále jsme se věnovali dějinám uchování kodexu a jeho restaurace. Dále jsme 

popsali žánr hádání a snažili se ukázat jeho charakteristické projevy, které jsme poté 

demonstrovali přímo na Hádání Chytrosti s Upřímností. 

Provedli jsme pravopisnou analýzu, která postihla ortografické zvyklosti jednoho písaře 

přelomu 15. a 16. století. Zaměřili jsme se na zápis jednotlivých hlásek, detailněji popsali 

problematické či specifické jevy – například zápis šš jako ſſ, ale zejména zápis spřežek rzi a zi 

v platnosti hlásek ř a ž, což patří mezi nejvýraznější písařské odchylky tohoto textu.   

Zpracováním jazykového rozboru jsme upozornili na několik výrazných jevů, které se v textu 

vyskytují, a mohl by sloužit jako východisko pro další výzkum jazykových jevů z tohoto textu. 

Zaměřili jsme se na hláskosloví, morfologii a syntax. V hláskosloví jsme popsali změny, které 

v textu proběhly nebo probíhají a doplnili je příklady z textu. V morfologii jsme se zaměřili 

zejména na slovesa (a to konkrétně na vyjadřování minulého času a dále pak na přechodníkové 

tvary a imperativ). V syntaxi jsme se pokusili ukázat typické prvky dialogu, které se v textu 

vyskytují. Jazykové aspekty, kterými se text vyznačuje, jsou typické pro text 15. století, ačkoli 

některé jevy (například neprovedená změna uo v ů) pochází z období staršího než z přelomu 

15. a 16. století, kdy byl text opsán do JK. 

Při dalším výzkumu by bylo možné zaměřit se na několik jevů, které jsme v naší práci jen 

naznačili. Text by si například zasloužil důkladnou jazykovou analýzu, která by jej 

prozkoumala zejména z hlediska morfologie a syntaxe. Tato analýza je však nad rámec naší 

práce, v které jsme jen upozornili na několik zajímavých jevů, které si zaslouží pozornost. Dále 

by bylo možné se pokusit o určení autorství – které je, jak bylo řečeno, připisováno Vavřincovi 

z Březové – a to například porovnáním slovní zásoby s několika Vavřincovými texty. Naše 

transkribovaná edice a ediční poznámka by pak dále mohla sloužit jako pomůcka při tvorbě 

                                                 
99 Dostupné z: http://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:diakorp [poslední přístup 5. 8. 2018] 
100 Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/banka.aspx?idz=STB [poslední přístup 5. 8. 2018] 

http://wiki.korpus.cz/doku.php/cnk:diakorp
http://vokabular.ujc.cas.cz/banka.aspx?idz=STB
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kritických transkribovaných edic ostatních, dosud nevydaných, textů z JK, které by si zajisté 

také zasloužily pozornost. 
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Příloha 1 – Transliterovaná edice 
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<92ra> 

Tuto otecz ſwym ſynom oznamuge to kterak ſe geſt prawda bozieho kalicha w czechach 

wyzdwihla ſe geſt101 A kterak geſt zakon ſyna bozieho czechom wiernym oznamen Budiz 

panu bohu chwala a czeſt amen / 

 <obrázek> 

MIlii miſtrzii procz ſte [drzali]102 ſe odtrhli a odrzězali od ſwe matky koſtela rzimſkeho / od 

czierkwe ſwate / wyſtupiwſſe z poſluſſenſtwie ſwých wyſſich / a pozdwihli ſte ſe proti wſſiemu 

krzieſtianſtwu ſwy(m) vczenim Y zdali wy tepruw chczete naymudrzeyſſi a nayopatrnieyſſi byti 

ſwych pržedkuow Nebot by byli ſwe vczenie pozdwihli iako y wy Ale w tom ſu opatrnoſt mieli 

/ tak ze ſu proti ſwym wyſſym a ſtarſſim nicz ſczeſtneho neuczinili / iako ſte wy ſe giz wſſetecznie 

nad nie wyzdwihli A lid obeczni ſte zburzili w waſſi zemi / geſſto ſu ſe pak mordowali / a mnoho 

zleho z toho geſt poſſlo bluduow a kaczierzſtwa / 

Tuto odpowiedagi miſtrzii czeſſti proti chitroſti na gegi rzecz ſwrchu pſanu rzkucze takto 

/ 

<92rb>  

<obrázek> 

CHytroſti chytra czimz nas winiſs ty ſy tiem wſſim ſama winna naywiecze Nebot my wedle 

prawdy a vprziemnoſti ſtogime / znagicze to z piſma zie ſy mnoho zle(h)o vczinila / poczewſſi 

od poczatku ſwieta ſtworzenie / az y w tiechto czaſech wludiwſſi ſe do ſwatych ſtanow A wrzadu 

wyſoke a duoſtoyne ſtolicze na kterezto nayrzedlnieyſſi ziwot pana geziſſe kryſta / a geho 

apoſſtoluow ma okazan byti k naſledowani wſſiemu krzieſtianſtwu kam ſy piſmo diela 

poniewadz prawiſs / že ſmy ſe odrzezali [ty li ſwymi milowniky]103 od matky czierkwe ſwate 

Sud nas zakon bozii a piſma ſwata / a ſhledame to kto / aneb kterak ſu ſe odrzězali / ty li ſwymi 

milowniky czyli my genz o panie prawdu ſtogime / a gi chtiecze oznamiti wſſemu krzeſtianſtwu 

Nebot geſt pan kryſtus prawda a matky hlawy naſſie czierkwe ſwate ge(h)o apoſſtole / a po nich 

mnoho otczuow y doktoruow ſwatych / genz ſu byli a geſſtie y podnes ſu vdowe pana naſſeho 

geziſſe kryſta geſſto ſu ſe ſrownali s zakonem bozim czoz g(eſ)t gim rozkazano / a vſtanoweno 

drzeti od ſame hlawy pana gezi 

<92va> 

                                                 
101 ſe geſt] omylem opakováno 
102 drzali] škrtnuto 
103 ty li ſwymi milowniky] zrušeno nadepsaným tečkováním 
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ſſe kryſta A protoz y podnes geſt matka czierkew ſwata kterziz tak w naſledowani prwotnych 

ſwatych ſtogie k niezto hledime podle rozkazanie a wymierzeno104 zakona bozieho A kdyz by 

ty nebyla ſwedla od toho naſledowanie prwotniho ſwych milownikuow a ſtali tak iako prwni 

namieſtkowe w zákonie boziem na to(m) vržadie duoſtoynem hledieli bychom k nim / iako ku 

prwni matcze na poczatku wiery krzeſtianſke poſluchagicze gich / iako ſynowe matky ſwe Ale 

ty ſy gie nawedla / ze ſu ſe odrzezali od toho prwotniho naſledowanie czierkwe ſwate piſmo 

gegie pržewratiwſſe zpiet aby tak źiwi byli iakz ty vhledaſs geſſto geſt proti piſmo105 / a 

obyczegom prwnich ſwatych namieſtkow A my pak tak widucze to ze by ſe te duoſtoyne 

prawdie kratko dielo od tebe a od tweho zboru nechczeme w waſſem poſluſſenſtwi proti drahe 

p(ra)wdie očite ſtati / ale hledime ku prawdie A ku prwni ſtale hodno wierne a wiernee matče 

czirkwe ſwate Ale ne k tobie geſſto ſy maczechau zprawugicze ſe y ginee zakonem bozim a 

piſmem geho ſwatych / Az do bozie(h)o zgednanie / genz wzdy ſwu prawdu zewne a ſwietle od 

kryge wſſemu ſwietu A prawiſs ze ſme ſe pozdwihli proti wſſemu ſwietu / a wſſemu krzeſtianſtwu 

wſſak neprawie mluwiſs neb to nowa wiecz nenie / ale ſrownat ſe ſ tiem geſſtot g(eſ)t od 

bozie(h)o vmuczenie do tiſycze let / wſſeczko krzieſtianſtwo drzalo nad kterymiz ſy ty moczy 

nemohlo106 mieti geſſtot ſe geſt mnozſtwie lidu krzieſtianuow dobrych w tiech  

<92vb>  

letech oſwietilo gichzto pamatku y dodnes mame gich ſwatych ziwotuow / geſſto prawiſs ze ſme 

wſſetecznie wyzdwihli Neb ſme bohda na to ſwuoy vmyſl obratili / abychom tee drahee giſte a 

cziſte prawdy107 hagili108 z ſweho vmienie od pana boha wzali / abychom tee czyſte prawdy 

pana naſſeho geziſſe kryſta hagili A pro ni bude lit toho potrzebie y ſmrt wzali Nebot ſme to giz 

ſhledali / ze p(ra)wda mieſta a ſwobody od tebe nema / krziwdu trpiſs a gii ſy napomoczna O 

przebiedna a neſſlechetna maczeſſko / a ty ſy wſſudy przikazala aby ſte ſe nikdiez wyzdwihnuti 

nedali ani kleytow drzeczy ſwu wtipnu chitroſti k ſlyſſeni prawdy Protoz byli lit ſu wſſeteczni 

prwni ſwieti / geſſto gim zapowiedali biſkupowe a kniezata wyznawati a kazati prawdu A oni 

przeſto wzdy kazali / wedle tiech bohda ſme nazwani A take prawiſs ze ſu ſe mordowe a bludowe 

pro to wyzdwizenie rozmohli a wznikli / wſſeczko ſy ty tiem winna Nebo kdyby ty nebyla 

ſwedla lidu od tehoz prwnieho naſledowanie czierkwe ſwate matky naſſie / czoz geſt pan kryſtus 

a hlawa gegie a ſtawila / a rozaka109 zagiſte nebylot by o to od krzieſtianow zadnych walek ani 

                                                 
104 wymierzeno] m. wymierzenie (?) 
105 piſmo] m. piſmu 
106 nemohlo] m. nemohla 
107 prawdy] -a- nadepsáno 
108 tee ... hagili] omylem z následujícího textu / neopraveno 
109 a ſtawila a rozaka] m. vſtawila a rozkazala (?) 
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morduow Ale mnohemt by lepe krzeſtianſtwo ſtalo / hlediecze ku prwniemu naſledowani 

prwotnie czierkwe ſwate nezt nynie ſtogii za tiechto czaſuow genz ſy ge od toho dobreho 

odwedla / A nebo pro twu chitroſt a weliku neuprzimnoſt / a odſtupenie od prwnieho 

naſledowanie prawe a wierne matky naſſie czierkwe ſwate welika  

<93ra> 

ſu ſe pohorſſenie ſtala / a podnes ſe diegi w czierkwi ſwate A protoz o chytroſti / a neuprzimnoſti 

na tomt doſti nebude / zie ſy giz w czechach ohlaſſena zwieďit to na tebe bohda y w ginych 

zemiech / k kterakemu konczy ge wedeſs tepruw ſobie ſteſkneſs / kdyzto od nich prawie w tom 

poznana budeſs / 

Tuto pak k lidem rziadu ſwietſkeho obratila ſe g(eſ)t chitroſt 

 <obrázek> 

WIduczi chytroſt / zie newezme proſpiechu na miſtrziech Ale brz dale byla by oznamena od 

nich Nechawſſi gich y odwratila ſe g(eſ)t k ſwietſkym / genz p(ra)wdu a vprziemnoſt milugi / a 

wedle nie ſtogie liſagicze ſe k ni y die takto a rzka /  

Tuto chytroſt ſe wſſi pilnoſti a ſnaznoſti hledii / kterak by miſtrzi oſtuditi mohla 

ſwietſke(m)v ſtawu a tak lidu obeczniemu / 

 <obrázek> 

<93rb>  

URozeni pani rytierzſtwo / panoſſie zemane y mieſta / diwim ſe wam zie ſte ſe dali ſweſti tak 

neurozeny(m) a lehkym lidem / tak zie ſte poſtupili po gich vczeni a kazani / nebagicze110 na 

ſlawnoſt nayiaſnieyſſieho nayſwietieyſſie(h)o a oſwieczene(h)o otcze ſwateho papeze a geho 

kardinalow Arczybiſkupuow a biſkupow A przatelow / genz ſu ſwietlo ſwieta tohoto Y zdali to 

ſlepota nenie geſſto w gich poſluſſenſtwi wſſeczko temierz krzieſtianſtwo ſtogi[e]111 A wy pak 

hledite radcze w tom k tiem genz nizadne moczi nemagi / awſſak gim pomahate / netbagicze 

nicz na naſſi kletbu ani na uſtawenie papezſke wſſak mam za to zie wiete / ziet on ma klicze 

kralowſtwie nebeſkeho A ma moč odpuſtiti hrziechy a ſwazati A ma mocz take zadrzieti Awſſak 

wzdy proto netbagicze na to nechczete prohlednuti / 

Tuto ſwietſſti s kazdeho rzadu k tee drahee a ſwietle nemylnee prawdie hlediecze y proſy 

a gie mluwiecze etc. 

                                                 
110 nebagicze] m. netbagicze 
111 ſtogie] -e škrtnuto 
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 <obrázek> 

OBratiwſſe ſe pak ku prawdie pani rytierzſtwo zemane y mieſta / rzekli ſu gii tiſſe a pokornie 

takto rzkucze Prawdo mila podle tebet ſme proti tee lſtiwe chytroſti A k tobiet hledime y 

wſſiczku nadiegi w  

<93va>  

tobie mame / a wzdyt k tobie zrzienie chczeme mieti A za tot tebe proſyme racziz ty tu praczy 

ſama na ſe wzieti / a za nas odpowiedieti 

Tuto ſwietla prawda hledi k uprzimnoſti poruczegiczy gii ſwe milowniky / 

 <obrázek> 

DIe prawda k uprziemnoſti prawe Dokudz ſem na ſwietie chodila ſ tebu wzdyczkyt ſe(m) tie 

praczugiczy zaſtawala / a za tie ſem odpowiedala proti chytroſti a neuprziemnoſti A protoz giz 

ſem na nebeſa k ſwemu otczy wſtupila / a tebe ſem na ſwietie zuoſtawila aby byla ſnazna 

pomocznicze mych milownikow az do ſkonanie ſwieta A kterzizt budu ziwi w tobie meho 

przikazanie poſluchagicze / a vczeni twemu poddani ſucze budut ſe mnu kralowati na wieky 

Protoz ty ſama odpowiez za me milowniky pro112 tee lſtiwe chitroſti Genz die hotowa ſem to 

vcziniti / y wecze vprziennoſt113 / 

Tuto vprziemnoſt zaſtawa ſwe milowniky rzuczy / 

<93vb>  

<obrázek> 

Chitroſti giſtie diwim ſie tobie že piſma ſwateho nechczeſs zdrawie vziwati / gedno czoz tobie 

libo geſt z ſweho domyſſlenie / a domyſlu chitreho a tiem chczeſs ziwa byti Chtieczy tudy 

oſtuditi vczene milowniky prawdy p(ra)wieczy zie ſu neurozeni a lehczy lidee / kteraczy ſu to 

lidee byli ſwieti apoſſtole geſſto p(ra)wdu milowali a po ni chodili Ge(n)z ſu ſe gich vczeni / a 

geſſtie naywyſſi kniezata a biſkupowe protiwili Awſſak ſe g(eſ)t od nich rozſſirzila a rozmohla 

prawda bozie wiery krzieſtianſke po wſſem ſwietie Genz ſu ge take prawili naziwagicze 

ſwuodczemi / a zebraky nevrozenimi a lehkymi ale pan naſs geziſs kryſtus pochwalil z toho 

boha otcze ſweho a rzka Chwalim tebe otcze nebe zemie / že ſy ty wieczy ſkryl przed mudrymi 

a opatrnymi tohoto ſwieta / a zgewil ſy ge maliczkym Awſſak kterziz ſu k mudroſti prawe a ku 

poznani od pana boha prziſſli / dali ſu ſe odweſti od zleho obyczege / a dobry a ſpaſytedlny ſu 

                                                 
112 pro] m. proti 
113 vprziennoſt] m. vprziemnoſt 
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prziyali / Odwaziwſſe ſe wſſiech biſkupow a kleteb gich neprawych / nechtie giz114 w gich 

poſluſſenſtwi ſtati proti zakonu boziemu / 

<94ra>  

A tak geho przikazanie Tak ti milowniczy ſwietſſti tee czyſte prawdy tiechto czaſuow wydal 

tyto vczitele a kazatele vprzieme prawdy / ani to wedau a kazi tak iakoz geſt za ſwatych 

apoſſtolow ſtalo A po nich tiſycze let a wiecze / geſſto toho giſta piſma ſu drzie ſe toho vczenie 

prawe(h)o a ſtaleho Ale tot geſt brz ſlepota gmenem gey ſluti oſwieczenym a nayſwietieyſſim 

wržadu czierkwe ſwate A pak ſkutky toho ocziſſtimy zapieragicze ſucze proti prawdie cztenie a 

piſma ſwateho A proti naſledowani prwnich namieſtkow apoſſtolſkych A iakoz prawiſs ze moczi 

nemagi [moczy]115 naſſi milowniczi Snad proto prawiſs / zie ſe s twymi milowniky w ſkutczyech 

neſrownawagi Ale kdyz by ſe ſ wami ſrownali welikymi a welebnymi a mocznymi by byli od 

was hlaſſeni Proniezto ty gich moczy neduogdeſs kdyzt gich hniew bozi od ſebe neoddieli / 

kdyz geſt ge pan buoh k tomu powolal ſkrze vrzad genz ſu gey przigali z umyſla vprzimeho od 

vrzadu duoſtoyneho na ſtoliczy moyzieſſowie / Ale od tiech ſkutkuow ſe zdalugicze czoz by na 

te ſtoliczy newidieli ktere weſti neprawoſti Protoz czoz od pana boha na ſtoliczy duoſtoyne w 

urziadu przigimagi dobreho a vprzimeho / a ſpaſytedlnych wieczy milowniczy prawdy tot oni 

zachowagi Ani ſe czo duoſtogenſtwie vprzimemu protiwie Ale czemu ſe protiwie / tomu ſe 

protiwie nechtiecze powoliti ſwemu wyſſiemu Czoz by bylo proti wuoli bozi / zakona geho 

przeſwietle(h)o a vſtawenie genz nema zmienieno byti nizadnym obyczege(m) Ginak genz 

g(eſ)t ſam pan buoh ſwrchowana mudroſt vſtanowila a chtiela tak mieti Iakoz  

<94rb>  

geſt on naſſe [ſpaſenie]116 dobre naylepe wiediel znamenagicze kterak ſu w hrozny hniew bozii 

a pomſtu wiecznu vpadli Andiele w nebi a potwrzeni diablowe / geſſto byli w umyſlu zlem proti 

wuoli bozii naywyſſiemu andielowi luczyperowi A tent geſt take ſlul ſwietlo ſwieta A giz ſlowe 

knieze temnoſti / a muk pekelnich Protoz ſe geſt byl ſepnul ſwu pychau / proti wuoli bozii y 

propychal g(eſ)t nebeſke kralowſtwie ſ tiemi ſe wſſemi kterziz gemu w ge(h)o nerziadnem 

vmyſle powolugi / A protoz o chytroſti ty dawaſs nam zie ſme oſlepeni / a ſama ſuczy na wrch 

oſlepena / a gine ſebu oſlepugiczy Nebot prawda oczii otwiera / a twa nevprzimnoſt zawiera 

Genz oczii magiczy y newidiſs a vſſi magiczy y neſlyſſiſs Iakoz o tobie tak zialtarz wypiſuge 

genz tie piſmo w uoczy bode / Awſſak ty ge zamietaſs Ginym chczeſs nebeſa otewrzieti a ſama 

                                                 
114 giz] -z přepsáno z -c 
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tam nemuozeſs wgiti pro ſwu pychu A gine ſkutky odporne prawdie / awſſak ge klneſs tii genz 

prawdu mluwie a gii wynawagi117 / A ſuczy ſama w kletbie od naywyſſieho p(ro) ſwu neprawoſt 

genz gi rozmahaſs 

 <obrázek> 

<94va>  

Tuto vprziemnoſt poſylnuge ſwych prawych a wiernych milownikuow rzkucz / 

OBratiwſſii ſe pak vprziemnoſt k ſwym wierny(m) milownikom prawdy y die gim A protoz 

naymileyſſi mogi ſynowe kdyz budete w bazni / a w miloſti bozie tee drahe prawdy ſe drziecze 

a o gegie bezprawie ſtogiecze nevſſkodit wam od nich nizadna kletba / anit wam bude zawrzieno 

kralowſtwie bože pro prawdu Ale brz prawdat wam otewrzie nebe kralowſtwie ſweho A 

korunowatit was bude iako ſtateczne rytierze / genz ſte boyowali proti tee liche a lſtiwe chitroſti 

a newierne nevprziemnoſti trpiecze od nich protiwne wieczy / vtrhanie a kaczerzowanie A gine 

mnohe protiwnoſti na tomto ſwietie 

Tuto pak chitroſt chcze obeczny lid odraziti od vczienych a wiernych milownikow prawdy  

 <obrázek> 

TEhdy chitroſt obratiwſſi ſe k lidu obecznemu wecze gim O krzieſtiane pilnie znamenayte a 

wizte abyſſte ſe nedali ſweſti tiemto nowowierzczom / a wierzte tak iakoz ſu otczowe waſſi 

wierzili a drzali Nebo giz widite iakowyt ſu proſpiech vczinili  

<94vb>  

ti nowowierczy Naprzed geſſtot geſt wam prziatel ſkrze to mnoho zhynulo A o ſtatky ſwe mezi 

tiem ſu prziſſli y ſ wami Chwala bozie [zhynula]118 ſložena genz ſu koſtely borzili a wſſeczka 

vſtawenie koſtelnie ſlozili A z toho mnoho zleho geſt prziſſlo A genz ſu z rzaduow dobrych 

nerzady vczinili a wſſeczko zpiet vczinili a przewratili Protoz to wieducze / ey drzte ſe matky 

ſwe rzimſkeho koſtela genz nemuoz nikoli pobluditi A ſhledate to ze opiet zaſe k welikemu 

ſſtieſti a bohatſtwi przidete tak iakoz ſu otczowe waſſi byli prziſſli 

Tuto giz pak czti hodna vprziemnoſt ke wſſem wuobecz proti chitroſti die / 

 <obrázek> 
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SPatrziwſſi pilnie to vprzimnoſt / a widuczy / a poznamenawſſi / ze ſu k bohatſtwi / a k 

lakomſtwi / a k liboſtem tieleſnym obeczni lidee naramnie przieliſs naklonieni Gimizto chitroſt 

pochlebnie ſlibuge / aby ge tudy odtrhli a odwedli ſwu lſti od tee ſwietle drahe prawdy / a k nii 

aby ſwe zrzienie mieli / y die ke wſſem wuobecz proti chitrym a wptipnym119 rzeczem chytroſti 

takto rzkuczy / 

Opiet tuto vprziemnoſt w rozum klade lidem obecznim a ſproſtnym a pilniuge gich tiemito 

ſlowy rzkuczy / 

<95ra>  

<obrázek> 

KRzieſtiane milii vwedte ſobie to w rozum / odkud a od koho zakon nowy / wiery krzěſtianſke 

geſt poſſel a ſhledate to kterzizt ſlowe nowowierczy ti li genz kazi a vczie tomu ktoz g(eſ)t zakon 

vſtawil / a przikazal wierziti a cziniti Czili ti ſu nowowierczy / genz proti obyczegi a rozkazani 

toho czinie a wierzie Od kohoz geſt wiera krzieſtianſka poſſla / a vſtanowena a genz ſe 

neſrownawagi s prwnimi ſwatymi / na nichzto geſt czierkew ſwata založena iako na pewnych 

ſlupiech Genz ſe g(eſ)t wyzdwihla od nich a rozmohla wiera krzieſtianſka Nebot nam neſluſſie 

hledieti k obycžeyom otczuow naſſich / genz by ti obyczeyowe proti panu bohu byli Z gichz 

newiedomie / genz by gi(m) czeſta prawa nebyla znama pro oſlepenie welike chitroſti 

antykriſtowy Ale patrziti mame k tomu genz nam w duchu eliſſowie vkazuge czeſtu bozii 

ſpaſytedlnu a nawraczuge od antykryſta / k naſledowani panie gezu kryſtowie czierkwi ſwate 

protiwnie120 dowozugicze toho zakonem bozim a geho ſwatymi apoſſtoly Y ginymi ſwatymi 

welikymi / genz ſe zaſazugi p(ro)ti antikryſtowi magicze od nieho welika trapenie y od geho 

vduow  

<95rb>  

genz take diabel zbudil duchy neprawe a neuprziemne genz ſu byli koſtely borzili aby gedu 

napuſtili mezi vprziemne A nerziaduow121 a bluduow natruſyli To wſſechno a pro to nawedl 

diabel / aby tiem oſtudil vprzieme duchy eliaſſowy / chtie tomu aby nebyla ſkrze nie rozeznana 

ſlepota krzěſtianſka A wida to a rozumiege tomu / zie ſe geho kralowſtwie borzi A zie chytroſti 

zbozie vbywa gimz ſe nadyma A prawda ſe ſwietla lidu obecznemu otwiera Ale przidaut 

czaſowe / ze chytroſt oznamena a poražena bude a prawda na wieky zuoſtane A take mame 

                                                 
119 wptipnym] m. wtipnym 
120 protiwnie ] podrženo, na okraji připsáno jinou rukou prwotni 
121 nerziaduow] -i- přepsáno z -e- 
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piſmo kterak przi122 zidowſku newdiecznoſt bozieho dobrodienie a pro gich ſlepotu zatwrzenu 

/ pan buoh przepuſtil g(eſ)t na geruzalem / ze geſt ſlawny chram bozi zborzen a zruſſen / a 

poſwatne wieczy ohawne byly A lidee gedni zbiti / druzi zgimani a z ſwych bydel rozehnani / 

A protoz pan buoh wie procz g(eſ)t take przepuſtil takowa zkazenie na tuto zemi ont ſam wie 

procz nas treſkcze a kazie Ale my widucze polepſſme ſe / a budme wdieczni panie gezu kryſtowy 

pracze na tomto ſwietie A geho newinne ſmrti / genz geſt nas ſwu drahu krwi wykupil / a nas gi 

obziwil k wiecznemu ſpaſeni / oſtawiw nam k ſwe pamieti wſſiem wierny(m) krzeſtianom ſwe 

drahe tielo pod ſpuoſobu chleba gieſti A ſwu cziſtu drahu krew w napogi pod ſpuoſobu wina piti 

To pak ſtary neprzietel chitry diabel odrazuge krzieſtianſtwo od toho draheho napoge w niemzto 

ziwot wieczny zalezi Aneb geſt noweho a wieczneho zakona ohlaſſena wſſemu ſwietu od 

ſameho pana geziſſe kryſta genz  

<95va>  

geſt gi pro nas wylil z ſweho draheho tiela na ſwatem krzizi na odpuſſtienie hrziechom Protoz 

ſucze toho wdieczni hledmez k tee drahe prawdie pana geziſſe kryſta genz nemuoz pobluditi / a 

nezawedet nizadneho Nebo y rzimſky koſtel dokudz rozkazuge ſgednawa ſe s bozim zakonem 

/ a vſtanowenim geho [net]123 dotud nepobludi Ale wyſtupi z bozieho poſluſſenſtwie proti 

zakonu boziemu a przikazani / a giny by rozkazowal / a vſtanowowal proti boziemu przikazani 

W takowem poſluſſenſtwi negſme powinni ſtati Ale k matcze ſwe mame zrzenie mieti / genz ſu 

neodpadli od zakona bozieho prwni ſwieti y nyniegſſi w miloſti bozi ſucze na tomto ſwietie ziwi 

wedle wuole geho / 

Tuto vprziemnoſt oznamuge zawedenie od chitroſti / a gii pad124 prorokuczy Tuto 

vprziemnoſt potwrzuge ſwych wiernych aby byli ſtali a pewni a die / 

 <obrázek> 

A blaze wſſechniem tiem bude vprziemnym a wiernym / a ſnaznym dielnikom / Genz ſu k wuoli 

panie na te wi(n)niczy praczowali wedle rozkazanie geho wedle liboſti A poſadiwſſe ſe w 

uobranu proti naſylnikom a zlodiegom genz gi chtie zborziti wykopati  

<95vb>  

A na pozitky a na penieze zweſti Nebot zagiſte ſ nim takowi wierni a ſnazni ſluzebniczy / pro 

ſwu ſnaznoſt budu poſazeni ſ prwnimi rytierzi w kralowſtwi nebeſkem 

                                                 
122 przi] podtrženo, na okraji připsáno jinou rukou pro 
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57 

 

Tuto pyſſna chitroſt antykryſtowa widuczy zie neproſpiewa y mluwi k ſwym  

milownikom / A polizaczom pochlebnym / 

 <obrázek> 

ZNamenagiczy to chitroſt vliſawa / kterak ſu naklonieni obecznii lidee k tee vtieſſene 

vprziemnoſti pro prawdu pokuſywſſi ſie moczy odtiſknuti gie od nie Nemohuczi tomu nicz 

vcziniti vczinila geſt ſwe ſwolanie A tak znamenity ſniem ſwolawſſi ſwe pyſſné / a nadute 

doktory a miſtry y wecze k nim O cztnii a oſwieczeni muzie widite to kterak ſe nam odgimagi 

/ ti miſtrzi a vczenie w czechach / nechtiecze pro nicz w naſſem poſluſſenſtwi ſtati Ale 

pozd[i]wihli125 ſu ſe proti nam / zburziwſſe panſtwo y obeczny lid Neb bez naſſieho odpuſſtienie 

przieſ naſſi wuoli ſwewolnie nawedli ſu na to lid Aby przigimali pod obogi ſpuoſobu tielo bozie 

a krew bozie A wyklady czinie z latinſke rzeczy w czeſku rzecz otewrzewſſe gim wſſechna 

piſma zakona noweho y ſtareho A protoz  

<96ra>  

radtez wſſichni k tomu poniewadz giz nemuozeme tomu nicz vcziniti a piſmem take Nebot ſu 

ſebrali na ſwu ſtranu welike a znamenite ſwate / a nechtie nizadneho ſudcze k ſlyſſeni mieti nez 

toliko zakon bozii a piſmo ſwate A puogde li podle toho / muſeli bychom gim za prawdu dati A 

protoz ſeznagicze to ginee zemie / ze ſme w klamu zuoſta[li]wili126 ſe genz ſme gie za kaczierze 

pokladali popuzegicze zenie127 na ňe Aby ge z ſebe wykorzenili A mezi tiem geſt mnoho przatel 

gich zhynulo nemohucze gim nikoli odolati / genz ſu ſe gim branili ſtracht by byl na nas aby ſie 

tepruw wſſechna kralowſtwie krzieſtianſka obecznie na nas nezburzili / wytrhnucze ſe z naſſeho 

poſluſſenſtwi proti nam A tak by ſe ſtalo na nas geſſtie wietſſie wyzdwizenie a pohroma / zie by 

tepruw naſſie nadana zbozie mezi ſe roztrhnucze [a]128 ſobie o ſobie [roztrhv]129 iako y w 

czechach A nam by wedle zakona a piſma ſwateho ziwu byti vkazowali  

 <obrázek> 

OBratiwſſi ſe vprziemnoſt proti chytroſti y die gie O chytra liſſko czim chczeſs naweſti lid k 

ſobie ſlibugiczii gim na konczi rzeczy ſwe bohatſtwi a ſſtieſtie tohoto ſwieta / wſſak bohatſtwie 

a ſſtieſtie ſwieta to 

<96rb> 

                                                 
125 pozdiwihli] -i- škrtnuto 
126 zuoſtaliwili] -li- škrtnuto 
127 zenie] m. zemie; nelze vyloučit zápis -m- s tečkou,  srov. následující ňe 
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hoto pomine A kterziz pro nie ſe obmeſſkagi podle wuole bozie ziwu byti tiecht pomſta bozie 

nemine Ale wy krzeſtiane kterziz chczete bohati byti tiehniete ſe k wiecznemu ziwotu a k 

wiecznemu bohatſtwi ſkrze dobre ſkutky A ſrozumiegte od ſtareho neprzietele diabla zawedeni 

/ czo geſt gich zawedl od poczatku ſtworzenie ſkrze ſwu lſtiwu chytroſt Az do ſye chwile ſlibuge 

ſſtieſtie / a bohatſtwé tohoto ſwieta A kterzizt ſu poſtupili po geho radie odpadli od bozie wuole 

a przikazanie w ſtarem zakonie hroznie ſu vpadli w hniew bozii proto A protoz nepodobnie ſu 

ſtezku kleſtili czyn[n]ny130 tymiz131 a ſſlakem / kdez g(eſ)t vwedl w ſwa oſedla lidi prwnieho 

wieku ten ſtary vkladny lowecz Aby kržeſtianſtwo noweho zakona k temuz prziwedl a mnohem 

horſſiemu Neb ſe giz rozproſtrzel / a wedl geſt ſwa oſydla we wſſeczky ſtawy krzeſtianſke 

poſadiw ſe na wyſoke ſtoliczy Sebraw k ſobie wſſechna chytra vmienie gimizto by ſie branil 

proti prawdie bohatſtwim a ſſtieſtim tohoto potwrzuge a dotahuge genz ſe geſt nadul w ſwe 

pyſſie / chtie rowen byti panu bohu y hleda toho naypilniegie kudy by od bozieho poſluſſenſtwie 

odrazil matku ſboru krzieſtianſke(h)o A w ſwe poſluſſenſtwie vwedl proti prawdie po niz by ku 

padu mnohem horſſieho vwedl nezli prwnie lidi ſtareho wieku matky naſſie Nebo z prwnieho 

przeſtupenie ſme giz wykupeni / od toho nayprw odwozuge / geſſto geſt na(m) k wieczne 

pamieti zuoſtawil ſyn bozii  

<96va>  

pan naſs geziſs kryſtus A na potwrzenie toho / czo geſt na(m) dobreho vkazal z ſwe neſmierne 

miloſti A potom w lehkoſt ſrdczem lidſkym / a wklada / przikazanie / a zakon bozi Az geſt tak 

daleko vwedl / a ſwedl prawie / ze to muoz wſſiechno ſlozeno byti / A promienieno czoz vczini 

/ genz vmyſlu powolugi mnozi z krzieſtianow A malo ſie gich na to rozmyſſluge / aby 

nepowolowali gemu proti wuoli a przikazani boziemu / waziecze ſobie pad prwni w nebeſyech 

/ zie ſu ti w nebi zuoſtali / kterzizto we zlem vmyſle luczyperowi nepowolili Ale proti niemu ſe 

zaſadili / a ti ſu do pekla ſtrczeni ſ luczyperem genz gemu w geho pyſſe / a nerzadnem vmyſle 

[luczyperowi]132 [ne]powolili133 [Ale proti niemu ſie zaſadili a ti ſu do pekla ſtrczeni ſ 

lucziperem genz gemu w geho pyſſe a nerzadnem vmyſle powolili]134 byli A protoz giſtie ſluſſiet 

rzeczy z dawidem Blahoſlaweny muz / kteryzto newſſel g(eſ)t w radu nemiloſtiwych Nebo iako 

tam w ſtarem zakonie diabel ſwedl geſt byl lid od toho czaſu Noe / gedine toliko oſm zachowalo 

ſe bylo w korabie A tak giz y nynie pohrziechu za tiechto czaſuow antykryſto(wy)ch ta maloſt 

w korabie zawrzenych znamenawa nemale wolenych bozich v wuoli bozi ſtati A to proto nebo 

                                                 
130 czynnny] prostřední -n- zrušeno nadepsanými tečkami (?) 
131 czynnny tymiz] m. tymiz czynnny; dvojtečky značí přehozený slovosled  
132 luczyperowi] škrtnuto 
133 ne-] vyradováno 
134 Ale proti niemu ... powolili] škrtnuto 



59 

 

ſe giz ſaud bozi prziblizuge k odplatie wywolenym bozim / a ku pomſtie zlym Aby ti genz ſtale 

a vprziemnie a wiernie praczugi / a praczowali ſu na winniczy bozi a wzali ſu odplatu / aneb 

nagem gednoſtayny od hoſpodina  

<96vb>  

tak iakoz y prwni  

Tuto w radu wſtupila chytroſt s milowniky ſwymi / 

 <obrázek> 

POradiwſſi ſe chytroſt y wſſichni weſpolek y proſyli ſu nevprziemnoſti aby w to wſtupila / a 

iakoz ona ſmluwu vczini s cziechy zie w tom wſſiczkni s chitroſti zuoſtawagi / a na tom 

przieſtawagi 

Tuto giz nevprziemnoſt ſlib przigima / 

 <obrázek> 

DIe k nim nevprziemnoſt yat k tomu dobru czeſtu wiem / Ale bez waſſie pomoczy tomu nicz 

nevczinim Y ſlibiechu gii wſſichni we ſpolek ſwych zbozi nelitowati / kdyz by byli obeſlani k 

tomu czaſu / kdyz by nevprziemnoſt ſwuoy czas giz widiela k ſwemu proſpiechu / 

 <obrázek> 

<97ra>  

Tuto nevprziemnoſt ſwuoy chytry vmyſl wynaſſie ſwym milownikom a die takto /  

NAyprwe tiem miſtrom vczenym kdyz przieſlyſſeni budu polozim w ſmluwie / genz by nas s 

cziechy pomirzilo do chwile puogczugiczy gim toho a potwrzugiczy gim toho / zie geſt dobre 

a ſpaſytedlne przigimati pod obogi ſpuoſobu tielo bozie y krew geho iako y pod gednu A teez 

pod gednau iako pod obiema ſpuoſobami nicz gedno druhehe135 menſſie ani wietſſie Nebo kdet 

geſt tielo ziwe tut geſt y krew A na znamenie toho kdyz budu lidu podawati tiela bozie(h)o pod 

gednau ſpuoſobu aby rziekali gednim ſlowem Tielo a krew pana geziſſe kryſta / proſpieyz k 

wiecznemu ziwotu A tak bude w rozum lide(m) kladeno ziet opiet budu na tom przieſtawati 

Iakoz ſau od nas prwe byli nawedeni A potom yhned budau nachilnieyſſi ke wſſem naſſim 

obyczegom iakoz ſu od nas wymyſſleni Ale kdyzt ya ſe giz wludim mezy nie y budut pomalu 

                                                 
135 druhehe] m. druheho  
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odwoditi ge / at by na to(m) neprzeſtawali136 czoz kompactata ſwiedczie137 gedne ty chytroſti 

nedopuſſtiey ſwietiti arczy[p]biſkupa138 gim gich ſtrany a ziet ia ho y przied tie podam pro 

vpokogenie zemie Neb ya to zaduſſie rozdam pano(m) w zaſtawach / ziet nebude moczy k tomu 

przigiti gich arczybiſkup czim by mohl zprawowati kniezě ſwe a rzady duchownie A kdyzt ia 

ſe rozſſyrzowati budu zmocznieczy ſie mieſt gich przichilnych wſſeho kralowſtwie genz w 

zaſtawach bieſſe pro vpokogenie / tepruw ya was obeſſli / abyſſte mi toho pomohli wyplaczowati 

k naſſi rucze iakoz ſte mi ſlibili A tudyt arczibiſkup s ſtrany naſſie vweden zaſe bude / genzto 

knieže y miſtry prziprawie ſwu moczy aby ſtawe 

<97rb> 

no bylo to wſſechno / geſſto ſie neſrownawagi w uſtaweni naſſe(h)o koſtela rzimſkeho Y ſlibila 

ſe g(eſ)t wſſechniem rziecz gegie / a pochwalili ſu gie z gegie mudre opatrnoſti a pozehnali ſu 

gie mile a rzkucze Berziz ſie w pokogi / a ſ pilnoſti to konay zacz ſme tebe proſyli / tohot ſie 

vplnie dowierzugem / 

Tuto giz nevprziemnoſt k ſniemu wola kardynaly arczybiſkupy a gine prelaty wyſſie 

 <obrázek> 

TEhdy nevprziemnoſt pogemſſi s ſebu vcžene z tee rady y vczini ſwe ſwolanie aby tu take byli 

czeſti miſtrzi A prowedli to o cze(m)z ſu ſe zaſadili A lid obeczni k tomu nawedli 

Tuto pak miſtrzi a wſſiczkni milowniczy prawdy A zemie czeſke ſucze obeſlani k 

uprziemnoſti A radie ſie o to bogiecze ſie vkladuow gichzto poſyluge vprziemnoſt / 

 <obrázek> 

SEbrawſſie ſe miſtrzi a vczieni prawdy bozie bogiecze ſe vkladuow od nevprziemnoſti y proſye 

prawe vprziemnoſti / aby gim raczila k tomu raditi kterak  

<97va>  

by prawdu drahu mohli wyzwelebiti a proweſti ſwu zwlaſſtni opatrnoſti / genz by ſkrze to mohli 

przeſtati wſſelika pohorſſenie kterychzto diabel natruſyl a take nepokogowe 

Tuto giz na konecz vprziemnoſt radi a powoluge a dobru nadiegi gim dawa / poruczegiczy 

gie tee ſwietle prawdie a die takto  

                                                 
136 neprzeſtawali] ne- dopsáno na konci řádku 
137 kompactata ſwiedczie] vlevo in marg. upozorňující znaménko a pod sloupcem pozdější přípisek jinou rukou: 
Zachowag Pan Buoh Acz ſe giz druhdy k to(m)u podoba 
138 arczypbiſkupa] -p- škrtnuto 
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 <obrázek> 

WEcze k nim vprziemnoſt wſſak geſt to praw[d]a139 prawda ziet geſt pod tau welebnu / a czyſtu 

prawdu mnoho ſe zleho przikrywalo aby tiem diabel oſtudil tu czyſtu a neomylnu prawdu a 

vprziemne milowniky gegie Ale przidet czas zet prawda odkryge wſſelika pokrytſtwie140 a 

pohorſſenie wſſieczka z ſebe wywrze / iako od pſſenicze na rzeſſetie kukol / aby kukol z nie 

wypadl A protoz mogi milii milowniczy a wierni nebogte ſe vkladuow prawdat was wyſwobodi 

a ze wſſeho toho wywede A ſtuogte ſtale ocz te141 ſe zaſadili A dayz wam pan buoh poziehnanie 

ſwe ſwate k wymluwnoſti ſkrze dary ducha ſweho ſwateho Abyſſte mohli / tu drahu prawdu 

ſpaſytednu wſſemu ſwietu proweſti A za tot bude ma modlitba pilna k hoſpodinu tak abyſſte 

nebyli potrzieni od chytreho ſboru nev 

<97vb> 

prziemnoſti Ale czimz by ſe nadieli czymz was potrhnuti mohli / aby tiem ſami ſobie oſydlo na 

ſwa hrdla wzdieli A wy widucze to ſe wſſemi milowniky prawdy / y pochwalili byſſte hoſpodina 

genz geſt moczen y myſli przewraczene zmieniti a k dobremu konczy prawdy ſwe drahe doweſti 

amen / 

 

 

 

  

                                                 
139 prawda] -d- škrtnuto 
140 pokrytſtwie] první -t- nadepsáno 
141 ocz te] m. ocz ſte 
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Příloha 2 – Transkribovaná edice 
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<92ra> Tuto otec svým synóm oznamuje to, kterak 

se jest pravda božieho kalicha v Čechách vyzdvihla 

a kterak jest zákon syna božieho Čechóm věrným 

oznámen. Budiž pánu bohu chvála a čest. Amen. 

 

 

 

 

 

„Milí mistří, proč ste se odtrhli a odřezali od své matky 

kostela římského, od cierkve svaté, vystúpivše z 

poslušenstvie svých vyšších, a pozdvihli ste se proti 

všemu křesťanstvu svým učením? I zdali vy tepruv 

chcete najmúdřejší a najopatrnější býti svých 

předkuov? Neboť by byli své učenie pozdvihli jako i 

vy, ale v tom sú opatrnost měli, tak že sú proti svým 

vyšším a starším nic scestného neučinili. Jako ste vy 

se již všetečně nad ně vyzdvihli a lid obecní ste zbúřili 

v vaší zemi, ješto sú se pak mordovali, a mnoho zlého 

z toho jest pošlo bluduov a kacieřstva.“ 

 

 

 

 

 

 

 

„Chytrosti chytrá, čímž nás viníš, ty si tiem vším sama 

vinna najviece. Neboť my vedlé pravdy a upřiemnosti 

 

 

 

 

BISKUP (CHYTROST) A ČESKÝ 

(KALIŠNICKÝ) MISTR 

(UPŘÍMNOST) SE PŘOU O PRAVDU 

BOŽÍHO KALICHA – Biskup je 

oblečen v ornátu s mitrou na hlavě, 

utrakvistický kněz v prostém 

„apoštolském šatě“, na zemi stojící 

kalich představuje předmět sporu. 

 

 

Tuto odpoviedají mistří čeští 

proti Chytrosti na její řeč, svrchu 

psanú, řkúce takto: <92rb> 

 

ČEŠTÍ MISTŘI (UPŘÍMNOST) 

OBVIŇUJÍ LSTIVOU CHYTROST, 
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stojíme, znajíce to z písma, že si mnoho zlého učinila, 

počevši od počátku světa stvořenie až i v těchto 

časéch, vlúdivši se do svatých stanóv a úřadu vysoké 

a duostojné stolice, na kteréžto najzředlnější život 

pána Ježíše Krista a jeho apoštoluov má okázán býti k 

následování všemu křesťanstvu. Kam si písmo děla? 

Poněvadž pravíš, že smy se odřezali od matky cierkve 

svaté. Suď nás zákon boží a písma svatá a shledáme 

to, kto aneb kterak sú se odřezali: ty li <s˃ svými 

milovníky, čili my, jenž o páně pravdu stojíme, a ji 

chtiece oznámiti všemu křesťanstvu. Neboť jest pán 

Kristus pravda a matka142 hlavy našie, cierkve svaté 

jeho apoštolé a po nich mnoho otcuov i doktoruov 

svatých, jenž sú byli, a ještě i podnes sú údové pána 

našeho Ježíše Krista, ješto sú se srovnali s zákonem 

božím, což jest jim rozkázáno a ustanoveno držeti od 

samé hlavy pána Ježí<92va>še Krista. A protož i 

podnes jest matka cierkev svatá, kteříž tak v 

následování prvotních svatých stojie, k niežto hledíme 

podlé rozkázanie a vyměřenie143 zákona božieho. A 

když by ty nebyla svedla od toho následovánie 

prvotního svých milovníkuov a stáli tak, jako první 

náměstkové v zákoně božiem na tom úřadě 

duostojném, hleděli bychom k nim jako ku první 

matce na počátku viery křesťanské, poslúchajíce jich 

jako synové matky své. Ale ty si je navedla, že sú se 

odřezali od toho prvotního následovánie cierkve svaté, 

písmo jejie převrátivše zpět, aby tak živi byli, jakž ty 

uhlédáš, ješto jest proti písmu144 a obyčejóm prvních 

svatých náměstkóv. A my pak tak vidúce to, že by se 

té duostojné pravdě krátko dělo od tebe a od tvého 

ZTĚLESNĚNOU MNICHY, 

Z PŘEKRUCOVÁNÍ PRAVDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 matka] matky rkp. 
143 vyměřenie] wymierzeno rkp. 
144 písmu] piſmo rkp. 
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zboru, nechceme v vašem poslušenství proti drahé 

pravdě očité státi. Ale hledíme ku pravdě a ku první, 

stálé, hodnověrné a věrné matce, církve svaté, ale ne 

k tobě, ješto si macechou; zpravujíce se i jiné zákonem 

božím a písmem jeho svatých až do božieho zjednánie, 

jenž vždy svú pravdu zevně a světle odkryje všemu 

světu. A pravíš, že sme se pozdvihli proti všemu světu 

a všemu křesťanstvu. Však nepravě mluvíš, neb to 

nová věc nenie, ale srovnáť se s tiem, ještoť jest od 

božieho umučenie do tisíce let všecko křesťanstvo 

držalo. Nad kterýmiž si ty moci nemohla145 míti, 

ještoť se jest množstvie lidu křesťanuov dobrých 

v těch <92vb> letech osvietilo, jichžto památku i 

dodnes máme jich svatých životuov. Ješto pravíš, že 

sme všetečně vyzdvihli. Neb sme bohdá na to svuoj 

úmysl obrátili, abychom té drahé, jisté a čisté pravdy 

hájili, z svého uměnie od pána boha vzali, abychom té 

čisté pravdy pána našeho Ježíše Krista hájili. A pro ni, 

bude liť toho potřebie, i smrt vzali. Neboť sme to již 

shledali, že pravda miesta a svobody od tebe nemá, 

křivdu trpíš a jí si nápomocna. Ó přebiedná a 

nešlechetná maceško, a ty si všudy přikázala, aby ste 

se nikděž vyzdvihnúti nedali, ani klejtóv držeci svú 

vtipnú chytrostí k slyšení pravdy. Protož byli liť sú 

všeteční první světí, ješto jim zapoviedali biskupové a 

kniežata vyznávati a kázati pravdu, a oni přesto vždy 

kázali; vedlé těch bohdá sme nazváni. A také pravíš, 

že sú se mordové a bludové pro to vyzdviženie 

rozmohli a vznikli, všecko si ty tiem vinna. Nebo 

kdyby ty nebyla svedla lidu od téhož prvnieho 

následovánie cierkve svaté, matky našie, což jest pán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 nemohla] nemohlo rkp. 
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Kristus a hlava jejie a ustavila146 a rozkázala147, zajisté 

nebyloť by o to od křesťanóv žádných válek ani 

morduov, ale mnohemť by lépe křesťanstvo stálo, 

hlediece ku prvniemu následování prvotnie cierkve 

svaté, nežť nynie stojí za těchto časuov, jenž si je od 

toho dobrého odvedla. Anebo pro tvú chytrost a velikú 

neupřímnost a odstúpenie od prvnieho následovánie 

pravé a věrné matky našie, cierkve svaté, veliká 

<93ra> sú se pohoršenie stala a podnes se dějí v cierkvi 

svaté. A protož, ó Chytrosti a Neupřímnosti, na tomť 

dosti nebude, že si již v Čechách ohlášena. Zvědíť to 

na tebe bohdá i v jiných zemiech, k kterakému konci 

je vedeš. Tepruv sobě steskneš, kdyžto od nich právě 

v tom poznána budeš.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Vidúci Chytrost, že nevezme prospěchu na mistřiech, 

ale brž dále byla by oznámena od nich, nechavši jich, 

i odvrátila se jest k světským, jenž Pravdu a 

Upřiemnost milují a vedlé nie stojie, lísajíce se k ní, i 

die takto a řka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto pak k lidem řádu světského 

obrátila se jest Chytrost. 

 

PAPEŽ A MNICH (CHYTROST) 

OSTOUZEJÍ ČESKÉ MISTRY PŘED 

SVĚTSKÝM STAVEM – Papež a mnich 

hovoří k představitelům šlechty a lidu. 

 

Tuto Chytrost se vší pilností a 

snažností hledí, kterak by mistři 

                                                 
146 ustavila] ſtawila rkp. 
147 rozkázala] rozaka rkp. 
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<93rb> „Urození páni, rytieřstvo, panoše, zemané i 

města, divím se vám, že ste se dali svésti tak 

neurozeným a lehkým lidem, tak že ste postúpili po 

jich učení a kázání, netbajíce148 na slavnost 

najjasnějšieho, najsvětějšieho a osvieceného otce, 

svatého papeže a jeho kardinálóv, arcibiskupuov a 

biskupóv a přátelóv, jenž sú světlo světa tohoto. I zdali 

to slepota nenie, ješto v jich poslušenství všecko téměř 

křesťanstvo stojí? A vy pak hledíte rádce v tom k těm, 

jenž nižádné moci nemají, avšak jim pomáháte, 

netbajíce nic na naši kletbu ani na ustavenie papežské. 

Však mám za to, že viete, žeť on má klíče královstvie 

nebeského a má moc odpustiti hřiechy a svázati a má 

moc také zadržeti. Avšak vždy proto netbajíce na to, 

nechcete prohlédnúti.“ 

 

 

 

 

 

 

ostuditi mohla světskému stavu a 

tak lidu obecnímu. 

 

PŘEDSTAVITELÉ ŘÍMSKÉ CÍRKVE, 

PAPEŽ, KARDINÁL, BISKUP A 

MNICH (CHYTROST) LSTIVĚ 

HOVOŘÍ K RYTÍŘŮM, PANOŠŮM, 

ZEMANŮM A MĚŠŤANŮM 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto světští s každého řádu k té 

drahé a světlé, nemylné Pravdě 

hlediece, i prosie, a jí mluviece 

etc. 

                                                 
148 netbajíce] nebagicze rkp. 



68 

 

 

 

 

 

 

Obrátivše se pak ku Pravdě páni, rytieřstvo, zemané i 

města, řekli sú jí tiše a pokorně, takto řkúce: „Pravdo 

milá, podlé tebeť sme proti té lstivé Chytrosti a k toběť 

hledíme i všicku naději v <93va> tobě máme a vždyť 

k tobě zřenie chceme mieti. A za toť tebe prosíme, 

račiž ty tu práci sama na se vzieti a za nás odpověděti.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Die Pravda k Upřiemnosti pravé: „Dokudž sem na 

světě chodila s tebú, vždyckyť sem tě pracujíci 

zastávala a za tě sem odpoviedala proti Chytrosti a 

Neupřiemnosti. A protož již sem na nebesa k svému 

otci vstúpila, a tebe sem na světě zuostavila, aby byla 

snažná pomocnice mých milovníkóv až do skonánie 

světa. A kteřížť budú živi v tobě, mého přikázanie 

poslúchajíce a učení tvému poddáni súce, budúť se 

mnú kralovati na věky. Protož ty sama odpověz za mé 

 

RYTÍŘI, ZEMANÉ A MĚŠŤANÉ 

POKORNĚ VZHLÍŽEJÍ K PRAVDĚ 

(KRISTOVU KALICHU) A PROSÍ JI, 

ABY ZA NĚ CHYTROSTI 

ODPOVĚDĚLA 

Tuto světlá Pravda hledí 

k Upřímnosti, poručejíci jí své 

milovníky. 

 

KRISTUS (PRAVDA) HOVOŘÍ 

Z NEBESKÉHO OBLAKU 

K UPŘÍMNOSTI A ŽEHNÁ 

MILOVNÍKŮM PRAVDY 
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milovníky proti149 té lstivé Chytrosti.“ Jenž die: 

„Hotova sem to učiniti.“ I vece Upřiemnost150:  

 

 

 

 

 

 

 „Chytrosti, jistě divím sě tobě, že písma svatého 

nechceš zdravě užívati, jedno což tobě libo jest z 

svého domyšlenie a dómyslu chytrého; a tiem chceš 

živa býti, chtieci tudy ostuditi učené milovníky pravdy 

pravieci, že sú neurození a lehcí lidé. Kterací sú to lidé 

byli světí apoštolé, ješto pravdu milovali a po ní 

chodili, jenž sú se jich učení a ještě najvyšší kniežata 

a biskupové protivili? Avšak se jest od nich rozšířila a 

rozmohla pravda božie viery křesťanské po všem 

světě, jenž sú je také pravili, nazývajíce svuodcemi a 

žebráky neurozenými a lehkými. Ale pán náš, Ježíš 

Kristus, pochválil z toho boha otce svého a řka: 

»Chválím tebe, otče nebe, země, že si ty věci skryl 

před múdrými a opatrnými tohoto světa a zjevil si je 

maličkým.«151 Avšak kteříž sú k múdrosti pravé a ku 

poznání od pána boha přišli, dali sú se odvésti od zlého 

obyčeje a dobrý a spasitedlný sú přijali. Odvázivše se 

všech biskupóv a kleteb jich nepravých, nechtie již v 

jich poslušenství státi proti zákonu božiemu <94ra> a 

tak jeho přikázanie. Tak ti milovníci světští té čisté 

pravdy těchto časuov vydali152 tyto učitele a kazatele 

 

Tuto Upřiemnost zastává své 

milovníky, řkúci: <93vb>

 

ANDĚL (UPŘÍMNOST) SE ZASTÁVÁ 

MILOVNÍKŮ PRAVDY A OBVIŇUJE 

CHYTROST, ZTĚLESNĚNOU 

BISKUPEM A MNICHEM, ŽE 

UČITELE PRAVDY DÁVÁ Z MOCI 

BISKUPSKÉHO ÚŘADU DO 

KLATBY A PROTIVÍ SE BOŽÍMU 

ZÁKONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 proti] pro rkp. 
150 upřiemnost] uprziennost rkp. 
151 [Ale pán náš, Ježíš Kristus ... a zjevil si je maličkým.] Lukáš 10,21 
152 vydali] wydal rkp. 
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upřiemé pravdy, ani to vedou a káží tak, jakož jest za 

svatých apoštolóv stalo. A po nich tisíce let a viece, 

ješto toho jistá písma sú, držie se toho učenie pravého 

a stálého. Ale toť jest brž slepota jménem jej slúti 

osvieceným a najsvětějším v řádu cierkve svaté, a pak 

skutky toho očitými153 zapierajíce, súce proti pravdě 

čtenie a písma svatého a proti následování prvních 

náměstkóv apoštolských. A jakož pravíš, že moci 

nemají naši milovníci, snad proto pravíš, že se s tvými 

milovníky v skutciech nesrovnávají, ale když by se s 

vámi srovnali, velikými a velebnými a mocnými by 

byli od vás hlášeni. Proněžto ty jich moci neduojdeš, 

kdyžť jich hněv boží od sebe neoddělí, když jest je pán 

buoh k tomu povolal skrze úřad, jenž sú jej přijali z 

úmysla upřímého od úřadu duostojného na stolici 

Mojžiešově. Ale od těch skutkuov se zdalujíce, což by 

na té stolici neviděli, které vésti nepravosti. Protož což 

od pána boha na stolici duostojné v úřadu přijímají 

dobrého a upřímého a spasitedlných věcí milovníci 

pravdy, toť oni zachovají. Ani se co duostojenství154 

upřímému protivie, ale čemu se protivie, tomu se 

protivie; nechtiece povoliti svému vyššiemu, což by 

bylo proti vuoli boží zákona jeho přesvětlého a 

ustavení155, jenž nemá změněno býti nižádným 

obyčejem jinak, jenž jest sám pán buoh svrchovaná 

múdrost ustanovila a chtěla tak mieti, jakož <94rb> 

jest on naše dobré najlépe věděl; znamenajíce, kterak 

sú v hrozný hněv boží a pomstu věčnú upadli andělé v 

nebi a potvrzení ďáblové, ješto byli v úmyslu zlém 

proti vuoli boží najvyššiemu andělovi Luciperovi. A 

tenť jest také slul světlo světa a již slove knieže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153 očitými] ocziſſtimy rkp. 
154 duostojenství] duoſtogenſtwie rkp. 
155 ustavení] vſtawenie rkp. 
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temnosti a múk pekelných. Protož se jest byl sepnul 

svú pýchou proti vuoli boží i propýchal jest nebeské 

královstvie s těmi se všemi, kteříž jemu v jeho 

neřádném úmysle povolují. A protož, ó Chytrosti, ty 

dáváš nám, že sme oslepeni, a sama súci na vrch 

oslepena a jiné sebú oslepujíci. Neboť pravda očí 

otevierá a tvá neupřímnost zavierá – jenž oči majíci i 

nevidíš a uši majíci i neslyšíš156, jakož o tobě tak žaltář 

vypisuje – jenž tě písmo v uoči bode. Avšak ty je 

zamietáš, jiným chceš nebesa otevřieti, a sama tam 

nemuožeš vjíti pro svú pýchu a jiné skutky odporné 

pravdě. Avšak je klneš, ty157, jenž pravdu mluvie a 

ji158 vyznávají159; a súci sama v kletbě od najvyššieho 

pro svú nepravost, jenž ji rozmáháš.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Obrátivši se pak Upřiemnost k svým věrným 

milovníkóm pravdy i die jim: „A protož, najmilejší 

moji synové, když budete v bázni a v milosti božie, té 

drahé pravdy se držiece a o jejie bezprávie stojiece, 

neuškodíť vám od nich nižádná kletba, aniť vám bude 

zavřieno královstvie božé pro pravdu. Ale brž Pravdať 

vám otevře nebe královstvie svého a korunovatiť vás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<94va> Tuto Upřiemnost 

posilňuje svých pravých a 

věrných milovníkuov, řkúc: 

KRISTUS POSILŇUJE MILOVNÍKY 

PRAVDY – Řeč je znázorněna pomocí 

nápisové pásky, kterou Kristus 

předává svým věrným, páska zůstala 

nepopsaná, pouze s minuskulním p. 

 

                                                 
156 očí majíci i nevidíš a uši majíci i neslyšíš] srov. Žalm 134,16 
157 ty] tii rkp. 
158 ji] gii rkp. 
159 vyznávají] wynawagi rkp. 
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bude jako statečné rytieře, jenž ste bojovali proti té 

liché a lstivé Chytrosti a nevěrné Neupřiemnosti, 

trpiece od nich protivné věci, utrhánie a kaceřovánie a 

jiné mnohé protivnosti na tomto světě.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Tehdy Chytrost obrátivši se k lidu obecnému, vece 

jim: „Ó křesťané, pilně znamenajte a vizte, abyšte se 

nedali svésti tiemto novověřcom, a věřte tak, jakož sú 

otcové vaši věřili a držali. Nebo již vidíte, jakovýť sú 

prospěch učinili <94vb> ti novověrci. Napřed ještoť 

jest vám přátel skrze to mnoho zhynulo a o statky své 

mezi tiem sú přišli i s vámi. Chvála božie zhynula 

složena, jenž sú kostely bořili a všecka ustavenie 

kostelnie složili. A z toho mnoho zlého jest přišlo, a 

jenž sú z řáduov dobrých neřády učinili a všecko zpět 

učinili a převrátili. Protož to vědúce, ej, držte se matky 

své římského kostela, jenž nemuož nikoli poblúditi, a 

shledáte to, že opět zase k velikému štěstí a bohatství 

přídete, tak jakož sú otcové vaši byli přišli.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto Chytrost chce obecný lid 

odraziti od učených a věrných 

milovníkóv Pravdy. 

 

PAPEŽ A ŘÁDOVÝ KAZATEL 

(PŘEDSTAVITELÉ CHYTROSTI) 

ODRAZUJÍ OBECNÝ LID OD UČENÍ 

MILOVNÍKŮ PRAVDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto již pak cti hodná Upřiemnost ke 

všem vuobec proti Chytrosti die: 
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Spatřivši pilně to Upřímnost a vidúci a poznamenavši, 

že sú k bohatství a k lakomství a k libostem tělesným 

obecní lidé náramně příliš nakloněni, jimižto Chytrost 

pochlebně slibuje, aby je tudy odtrhli a odvedli svú lstí 

od té světlé drahé Pravdy a k ní aby své zřenie měli, i 

die ke všem vuobec chytrým a vtipným160 řečem 

Chytrosti, takto řkúci: 

 

 

 

 

 

 

 

„Křesťané milí, uveďte sobě to v rozum, odkud a od 

koho zákon nový viery křesťanské jest pošel, a 

shledáte to, kteřížť slovú161 novověrci: ti li, jenž káží 

a učie tomu, ktož jest zákon ustavil a přikázal věřiti a 

činiti; čili ti sú novověrci, jenž proti obyčeji a 

rozkázaní toho činie a věřie, od kohož jest viera 

křesťanská pošla a ustanovena, a jenž se nesrovnávají 

s prvními svatými, na nichžto jest cierkev svatá 

založena jako na pevných slúpiech, jenž se jest 

 

ANDĚL (UPŘÍMNOST) OBVIŇUJE 

MNICHY (CHYTROST), ŽE LSTIVĚ 

ODVÁDĚJÍ LID OD PRAVDY 

 

 

Opět tuto Upřiemnost v rozum 

klade lidem obecním a sprostným 

a pilňuje jich těmito slovy, řkúci: 

<95ra> 

 

KRISTUS JAKO PŮVODCE 

KŘESŤANSKÉ VÍRY DÁVÁ NAUČENÍ 

PROSTÉMU LIDU 

 

 

 

 

 

                                                 
160 vtipným] wptipnym rkp. 
161 slovú] ſlowe rkp. 
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vyzdvihla od nich a rozmohla viera křesťanská. Neboť 

nám neslušie hleděti k obyčejóm otcuov našich, jenž 

by ti obyčejové proti pánu bohu byli, z jichž 

nevědomie, jenž by jim cesta pravá nebyla známa pro 

oslepenie veliké chytrosti Antikristovy. Ale patřiti 

máme k tomu, jenž nám v duchu Elíšově ukazuje cestu 

boží spasitedlnú a navracuje od Antikrista k 

následování páně Jezukristově cierkvi svaté 

prvotní162, dovozujíce toho zákonem božím a jeho 

svatými apoštoly i jinými svatými velikými, jenž se 

zasazují proti Antikristovi, majíce od něho veliká 

trápenie i od jeho úduov. <95rb> Jenž také ďábel 

zbudil duchy nepravé a neupřiemné, jenž sú byli 

kostely bořili, aby jedu napustili mezi upřiemné a 

neřáduov a bluduov natrúsili. To všechno a proto 

navedl ďábel, aby těm ostudil upřiemé duchy 

Eliášovy, chtě tomu, aby nebyla skrze ně rozeznána 

slepota křesťanská. A vida to a rozuměje tomu, že se 

jeho královstvie boří a že Chytrosti zbožie ubývá, jímž 

se nadýmá, a pravda se světlá lidu obecnému otvierá. 

Ale přídouť časové, že Chytrost oznámena a poražena 

bude a Pravda na věky zuostane. A také máme písmo, 

kterak pro163 židovskú nevděčnost božieho 

dobroděnie a pro jich slepotu zatvrzenú pán buoh 

přepustil jest na Jeruzalém, že jest slavný chrám boží 

zbořen a zrušen a posvátné věci ohavné byly a lidé 

jedni zbiti, druzí zjímáni a z svých bydel rozehnáni. A 

protož pán buoh vie, proč jest také přepustil taková 

zkaženie na tuto zemi, onť sám vie, proč nás treskce a 

kazie. Ale my vidúce, polepšme se a buďme vděčni 

páně Jezukristovy práce na tomto světě a jeho nevinné 

smrti, jenž jest nás svú drahú krví vykúpil a nás jí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162 prvotní] protiwnie v rkp. opraveno mladší rukou na okraji na prwotni 
163 pro] przi v rkp. podtrženo, in marg. dopsáno jinou rukou pro 
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obživil k věčnému spasení, ostaviv nám k své paměti, 

všem věrným křesťanóm své drahé tělo pod spuosobú 

chleba jiesti a svú čistú drahú krev v nápoji pod 

spuosobú vína píti. To pak starý nepřietel, chytrý 

ďábel, odrazuje křesťanstvo od toho drahého nápoje, 

v němžto život věčný záleží. Aneb jest nového a 

věčného zákona ohlášena všemu světu od samého 

pána Ježíše Krista, jenž <95va> jest ji pro nás vylil z 

svého drahého těla na svatém kříži na odpuštěnie 

hřiechóm. Protož súce toho vděčni, hleďmež k té 

drahé pravdě pána Ježíše Krista, jenž nemuož 

poblúditi a nezavedeť nižádného. Nebo i římský kostel 

dokudž rozkazuje, sjednává se s božím zákonem a 

ustanovením jeho, dotud nepoblúdí, ale vystúpí z 

božieho poslušenstvie proti zákonu božiemu a 

přikazání a jiný by rozkazoval a ustanovoval proti 

božiemu přikázání. V takovém poslušenství nejsme 

povinni státi, ale k matce své máme zřenie mieti, jenž 

sú neodpadli od zákona božieho první světí, i nynější 

v milosti boží súce na tomto světě živi vedlé vuole 

jeho.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto Upřiemnost oznamuje 

zavedenie od Chytrosti, a jí pád 

prorokúci. Tuto Upřiemnost 

potvrzuje svých věrných, aby byli 

stálí a pevní, a die: 
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„A blaze všechněm těm bude upřiemným a věrným a 

snažným dělníkóm, jenž sú k vuoli páně na té vinnici 

pracovali vedlé rozkázanie jeho, vedlé libosti, a 

posadivše se v uobranu proti násilníkóm a zlodějóm, 

jenž ji chtie zbořiti, vykopati <95vb> a na požitky a na 

penieze zvésti. Neboť zajisté s ním takoví věrní a 

snažní služebníci pro svú snažnost budú posazeni s 

prvními rytieři v království nebeském.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znamenajíci to Chytrost ulísavá, kterak sú nakloněni 

obecní lidé k té utěšené Upřiemnosti pro pravdu, 

pokusivši sě moci odtisknúti je od nie. Nemohúci 

tomu nic učiniti, učinila jest své svolánie a tak 

znamenitý sněm, svolavši své pyšné a naduté doktory 

a mistry, i vece k nim: „Ó ctní a osviecení mužie, 

vidíte to, kterak se nám odjímají ti mistři a učenie, v 

Čechách nechtiece pro nic v našem poslušenství státi, 

ale pozdvihli sú se proti nám, zbúřivše panstvo i 

obecný lid. Neb bez našeho odpuštěnie přes naši vuoli 

svévolně navedli sú na to lid, aby přijímali pod obojí 

spuosobú tělo božie a krev božie. A výklady činie z 

BŮH PROROKUJE PÁD CHYTROSTI 

A ŽEHNÁ UPŘÍMNÝM A VĚRNÝM – 

Boží ruka žehná z nebeského oblaku. 

 

 

 

 

 

 

Tuto pyšná Chytrost Antikristova 

vidúci, že neprospievá i mluví k 

svým milovníkóm a polizačóm 

pochlebným: 

 

PAPEŽ JAKO „PYŠNÁ CHYTROST 

ANTIKRISTOVA“ MLUVÍ KE SVÝM 

POCHLEBNÍKŮM, MISTRŮM, 

DOKTORŮM A MNICHŮM (církevní 

sněm), proti přijímání pod obojí 

způsobou a proti překladu biblického 

textu do češtiny. 
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latinské řeči v českú řeč, otevřevše jim všechna písma 

zákona nového i starého. A protož <96ra> raďtež 

všichni k tomu, poněvadž již nemuožeme tomu nic 

učiniti, a písmem také, neboť sú sebrali na svú stranu 

veliké a znamenité svaté a nechtie nižádného súdce k 

slyšení mieti než toliko zákon boží a písmo svaté. A 

puojde li podlé toho, museli bychom jim za pravdu 

dáti, a protož seznajíce to jiné země, že sme v klamu 

zuostavili se, jenž sme je za kacieře pokládali, 

popúzejíce země164 na ně, aby je z sebe vykořenili. A 

mezi tiem jest mnoho přátel jich zhynulo, nemohúce 

jim nikoli odolati, jenž sú se jim bránili. Strachť by byl 

na nás, aby se tepruv všechna královstvie křesťanská 

obecnie na nás nezbúřily, vytrhnúce se z našeho 

poslušenství proti nám. A tak by se stalo na nás ještě 

většie vyzdviženie a pohroma, že by tepruv naše 

nadaná zbožie mezi se roztrhnúce sobě o sobě jako i 

v Čechách a nám by vedlé zákona a písma svatého 

živu býti ukazovali.“ 

 

 

 

 

 

Obrátivši se Upřiemnost proti Chytrosti, i die jie: „Ó 

chytrá liško, čím chceš navésti lid k sobě, slibující jim 

na konci řeči své bohatství a štěstie světa 

to<96rb>hoto, <ješto˃ pomine? A kteříž pro ně se 

obmeškají podlé vuole božie živu býti, těchť pomsta 

božie nemine. Ale vy křesťané, kteříž chcete bohatí 

býti, tiehněte se k věčnému životu a k věčnému 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁSTUPCI UPŘÍMNOSTI SE 

OBRACEJÍ PROTI BISKUPOVI 

(CHYTROSTI) A OBVIŇUJÍ JEJ ZE 

SVÁDĚNÍ LIDU SLIBY ŠTĚSTÍ A 

SVĚTSKÝCH SLIBŮ 

 

 

                                                 
164 země] zenie rkp. 
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bohatství skrze dobré skutky. A srozumějte od starého 

nepřietele ďábla zavedeni, co jest jich zavedl od 

počátku stvořenie skrze svú lstivú Chytrost, až do sie 

chvíle slibuje štěstie a bohatstvé tohoto světa. A 

kteřížť sú postúpili po jeho radě, odpadli od boží vuole 

a přikázanie v starém zákoně, hrozně sú upadli v hněv 

boží proto. A protož nepodobně sú stezku klestili 

týmiž činy165 a šlakem, kdež jest uvedl v svá osidla166 

lidi prvnieho věku ten starý úkladný lovec, aby 

křesťanstvo nového zákona k témuž přivedl a mnohem 

horšiemu. Neb se již rozprostřel a vedl jest svá osidla 

ve všecky stavy křesťanské, posadiv se na vysoké 

stolici, sebrav k sobě všechna chytrá uměnie, jimižto 

by sě bránil proti pravdě, bohatstvím a štěstím tohoto 

potvrzuje a dotahuje. Jenž se jest nadul v své pýše, 

chtě roven býti pánu bohu, i hledá toho najpilnějie, 

kudy by od božieho poslušenstvie odrazil matku sboru 

křesťanského a v své poslušenstvie uvedl proti pravdě, 

poniž by ku pádu mnohem horšího uvedl nežli prvnie 

lidi starého věku matky našie, nebo z prvnieho 

přestúpenie sme již vykúpeni. Od toho najprv 

odvozuje, ješto jest nám k věčné paměti zuostavil syn 

boží, <96va> pán náš, Ježíš Kristus, a na potvrzenie 

toho, co jest nám dobrého ukázal z své nesmierné 

milosti. A potom v lehkost srdcem lidským a vkládá 

přikázanie a zákon boží, až jest tak daleko uvedl a 

svedl, pravě, že to muož všechno složeno býti a 

proměněno, což učiní, jenž úmyslu povolují mnozí 

z křesťanóv. A málo se jich na to rozmyšluje, aby 

nepovolovali jemu proti vuoli a přikazání božiemu, 

vážiece sobě pád první v nebesiech, že sú ti v nebi 

zuostali, kteřížto ve zlém úmysle Luciperovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
165 týmiž činy] czynny tymiz rkp. 
166 osidla] oſedla rkp. 
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nepovolili, ale proti němu se zasadili. A ti sú do pekla 

strčeni s Luciperem, jenž jemu v jeho pýše a neřádném 

úmysle povolili byli. A protož jistě slušieť řéci 

z Davidem: »Blahoslavený muž, kterýžto nevšel jest v 

radu nemilostivých.«167 Nebo jako tam v starém 

zákoně ďábel svedl jest byl lid od toho času Noe, 

jediné toliko osm zachovalo se bylo v korábě. A tak 

již i nynie pohřiechu za těchto časuov Antikristových 

ta malost v korábě zavřených znamenává nemále 

volených božích u vuoli boží státi. A to proto, nebo se 

již soud boží přibližuje k odplatě vyvoleným božím a 

ku pomstě zlým, aby ti, jenž stále a upřiemně a věrně 

pracují a pracovali sú na vinnici boží, a vzali sú 

odplatu aneb nájem jednostajný od hospodina <96vb> 

tak jakož i první.“ 

 

 

 

 

 

Poradivši se Chytrost i všichni vespolek, uprosili sú 

Neupřiemnosti, aby v to vstúpila. A jakož ona smlúvu 

učiní s Čechy, že v tom všickni s Chytrostí zuostávají 

a na tom přestávají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto v radu vstúpila Chytrost s 

milovníky svými. 

 

BISKUP (CHYTROST) SE RADÍ S 

MNICHY, MILOVNÍKY SVÝMI, ABY 

NEUPŘÍMNOST UČINILA 

SMLOUVU S ČESKÝMI KALIŠNÍKY 

Tuto již Neupřiemnost slib 

přijímá. 

                                                 
167 Blahoslavený muž ... nemilostivých] Žalm 1,1 



80 

 

 

 

 

 

 

Die k nim Neupřiemnost: „Jáť k tomu dobrú cestu 

viem, ale bez vaší pomoci tomu nic neučiním.“ I 

slíbichu168 jí všichni ve spolek svých zboží nelitovati, 

když by byli obesláni k tomu času, když by 

Neupřiemnost svuoj čas již viděla k svému prospěchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 „Najprve těm mistróm učeným, když přeslyšeni 

budú, položím v smlúvě, jenž by nás s Čechy pomířilo 

do chvíle, puojčujíci jim toho a potvrzujíci jim toho, 

že jest dobré a spasitedlné přijímati pod obojí 

spuosobú tělo božie i krev jeho jako i pod jednú a též 

pod jednou jako pod oběma spuosobami, nic jedno 

druhého169 menšie ani většie. Nebo kdeť jest tělo živé, 

tuť jest i krev. A na znamenie toho, když budú lidu 

podávati těla božieho pod jednou spuosobú, aby 

řiekali jedním slovem: »Tělo a krev pána Ježíše Krista 

prospějž k věčnému životu.« A tak bude v rozum 

 

NEUPŘIMNOST (MNIŠI) SLIB 

PŘIJÍMÁ 

 

 

 

<97ra> Tuto Neupřiemnost svuoj 

chytrý úmysl vynášie svým 

milovníkóm a die takto: 

NEUPŘÍMNOST (PAPEŽ A MNICH) 

UZAVÍRÁ SMLOUVU 

(KOMPAKTÁTA) S ČECHY, 

POTVRZUJE, ŽE PŘÍJÍMÁNÍ POD 

JEDNOU JAKOŽ I POD OBOJÍ 

ZPŮSOBOU JE DOBRÉ A 

SPADITELNÉ, avšak nepovoluje 

svěcení utrakvistického biskupa. 

 

  

                                                 
168 slíbichu] ſlibiechu rkp. 
169 druhého] druhehe rkp. 
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lidem kladeno, žeť opět budú na tom přestávati, jakož 

sou od nás prve byli navedeni. A potom ihned budou 

náchylnější k všem našim obyčejóm, jakož sú od nás 

vymyšleni. Ale kdyžť já se již vlúdím mezi ně, i buduť 

pomalu odvoditi je, ať by na tom nepřestávali170, což 

kompaktáta svědčie. Jedné, ty Chytrosti, nedopúštěj 

světiti arcibiskupa jim jich strany, a žeť já ho i před tě 

podám pro upokojenie země. Neb já to zádušie rozdám 

pánóm v zástavách, žeť nebude moci k tomu přijíti jich 

arcibiskup, čím by mohl zpravovati kněžé své a řády 

duchovnie. A kdyžť já se rozšiřovati budu, zmocnieci 

se měst jich příchylných všeho královstvie, jenž v 

zástavách bieše pro upokojenie, tepruv já vás obešli, 

abyšte mi toho pomohli vyplacovati k naší ruce, jakož 

ste mi slíbili. A tudyť arcibiskup s strany našie uveden 

zase bude, jenžto kněžé i mistry připravie svú mocí, 

aby stave<97rb>no bylo to všechno, ješto se 

nesrovnávají v ustavení našeho kostela římského.“ I 

slíbila se jest všechněm řeč jejie a pochválili sú jie z 

jejie múdré opatrnosti a požehnali sú jie mile a řkúce: 

„Beřiž sě v pokoji a s pilností to konaj, zač sme tebe 

prosili, tohoť sě úplně dóvěřujem.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuto již Neupřiemnost k sněmu 

volá kardinály arcibiskupy a jiné 

preláty vyššie. 

 

                                                 
170 nepřestávali] pzeſtawali, ne- v rkp. dopsáno mladší rukou na okraji 
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Tehdy Neupřiemnost pojemši s sebú učené z té rady, i 

učini své svolánie, aby tu také byli čeští mistři a 

provedli to, o čež sú se zasadili, a lid obecní k tomu 

navedli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebravše171 se mistři a učení pravdy božie, bojiece se 

úkladuov od Neupřiemnosti, i prosie pravé 

Upřiemnosti, aby jim ráčila k tomu raditi, kterak 

<97va> by pravdu drahú mohli vyzvelebiti a provésti 

svú zvláštní opatrností, jenž by skrze to mohli přestáti 

všeliká pohoršenie, kterýchžto ďábel natrúsil a také 

nepokojové. 

 

 

 

 

 

 

CÍRKEVNÍ SNĚM SVOLANÝ 

NEUPŘÍMNOSTÍ – Papež, kardinál, 

biskup a mniši. Ďábel v podobě 

netopýra nad hlavou kardinála je 

protikladem holubice Ducha svatého, 

za jehož působení má probíhat jednání 

koncilu. 

Tuto pak mistři a všickni 

milovníci Pravdy a země české 

súce obesláni k Upřiemnosti, a 

radie sě o to, bojiece sě úkladuov. 

Jichžto posiluje Upřiemnost. 

 

ČEŠTÍ MISTŘI A MILOVNÍCI 

PRAVDY SE RADÍ A PROSÍ 

UPŘÍMNOST, ABY JIM POMOHLA 

PŘEKONAT NÁSTRAHY ĎÁBLA 

 

 

Tuto již na konec Upřiemnost 

radí a povoluje a dobrú naději jim 

dává, porúčejíci je té světlé 

pravdě a die takto: 

                                                 
171 sebravše] sebrawſſie rkp. 
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Vece k nim Upřiemnost: „Však jest to pravda, pravda, 

žeť jest pod tou velebnú a čistú pravdú mnoho se zlého 

přikrývalo, aby tiem ďábel ostudil tu čistú a neomylnú 

pravdu a upřiemné milovníky jejie, ale přídeť čas, žeť 

Pravda odkryje všeliká pokrytstvie a pohoršenie 

všěcka z sebe vyvrže jako od pšenice na řešetě kúkol, 

aby kúkol z nie vypadl. A protož, moji milí milovníci 

a věrní, nebojte se úkladuov. „Pravdať vás 

vysvobodí“172 a ze všeho toho vyvede. A stuojte stále, 

oč ste173 se zasadili. A dajž vám pán buoh požehnánie 

své svaté k výmluvnosti skrze dary ducha svého 

svatého, abyšte mohli tu drahú pravdu spasitednú 

všemu světu provésti. A za toť bude má modlitba pilná 

k hospodinu a tak, abyšte nebyli potřeni od chytrého 

sboru Neu<97vb>přiemnosti, ale čímž by se naděli, 

čímž vás potrhnúti mohli, aby tiem sami sobě osidlo 

na svá hrdla vzděli. A vy vidúce to se všemi milovníky 

pravdy, i pochválili byšte hospodina, jenž jest mocen 

i mysli převrácené změniti a k dobrému konci pravdy 

své drahé dovésti. Amen.“ 

 

ČEŠTÍ MISTŘI PŘIJÍMAJÍ BOŽÍ 

POŽEHNÁNÍ A VÝMLUVNOST, DAR 

DUCHA SVATÉHO, ABY PŘED 

SVĚTEM ODKRYLI PRAVDU 

 

 

  

                                                 
172 Pravdať vás vysvobodí] Jan 8,32 
173 ste] te rkp. 
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