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Nálezová zpráva o!fragmentech  
t"í pozdn#antick$ch próz  
ti%t#n$ch &esky po&átkem '(. )oletí
!"#$% &'(%)'&*(, %#")"+,, -&').-% '/%0'11').'2.

Petr Voit

Kdy* se roku '+', -en#k Zíbrt v#noval staro&eské próze Testamentové dvanácti 
patriarch3, upozornil, *e v!Knihovn# Národního muzea se nacházejí dva listové 
poz.statky dosud neznámého ti%t#ného vydání.1 Nerozpoznal v%ak, *e volného 
apokryfu o!osudech dívky jménem Asenech (dále jen TA), kter$ b$val vsouván 
do Testament3, se t$ká pouze jeden ze dvou list., zatímco druh$, jak jsme zjis-
tili, p"edstavuje reziduum nepov#domé edice &esk$ch Gest Romanorum (dále 
jen GR). Zíbrt sice krátkou poznámku o!nálezu uzav"el slibem, *e se k!frag-
ment.m vrátí podrobnou studií, ale pokud víme, u* tak neu&inil. Nález, by/ 
identi0kovan$ správn# jen z&ásti, op#t na dlouho zapadl. K!tomu, *e existenci 
dvou literárn# velmi hodnotn$ch edicí p"ipomínáme a* nyní, zajisté p"isp#la 
také ned.slednost star%ích bibliograf., kte"í Zíbrtovu studii sice v!Knihopisu 
citovali, ale k!pramen.m u* ne%li, a!nic z!ní tudí* nevyt#*ili.2 T"etí nález, o!n#m* 
zde podáváme zprávu, spadá do nedávného roku ,1'1, kdy jsme ve v$lepu zad-
ního p"íde%tí klementinského exemplá"e Mandevillova cestopisu z!roku '2'3 
rozpoznali &ást nejstar%ího &eského vydání Kroniky o/Apolloniovi (dále jen KA).3

Voln$, oboustrann# poti%t#n$ list, kter$ -en#k Zíbrt ozna&il za poz.statek 
neznámého vydání Testament3, pat"í ve skute&nosti k!voln# p"ipojovanému 
apokryfu o! starozákonním Josefovi Egyptském a! jeho man*elce Asenech, 

�� Praha, Knihovna Národního muzea, sign. ,4 F 5/( (stará sign. (4 K!3). K!tomu viz 
6789: ;<;=: >>.
�� Testament anebo K4a5 dvanácti patriarch3v. Praha, Bartolom#j Netolick$ z!Netolic ['25+ a* 
'22'] (-).,'0.# ;> ;;? s!nesprávnou datací [p"ed '255]). Na základ# textové a!typolo-
gické anal$zy za d"ív#j%í vydání pova*ujeme Testament anebo K4a5 dvanácti patriarch3v. 
Prost#jov, Jan Günther '252 (-).,'0.# ;> ;;@). Zíbrtova studie je citována u!&. '( ''4.
�� Praha, Národní knihovna, sign. 25 S!3A4.

Prameny
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dce"i vysoce postaveného egyptského kn#ze. List je d#jov# málo exponovan$. 
Lí&í se v!n#m setkání je%t# svobodné dívky s!and#lem. Ten na sebe vzal Jose-
fovu podobu a!Asenech, a& si Josefa dosud o%klivila, p"esv#d&il o!správnosti 
sBatku. P.vodn# snad "ecky sepsan$ apokryf byl z!latiny do &e%tiny p"elo*en 
patrn# u* koncem '5. století a!dnes je znám %esti &esk$mi opisy z!druhé polo-
viny '2. století (CDEF9 — GHIJKIDJF Ledd.M ;<@N: NN<–NO@, O=@–ONP).

Druh$, také voln$ a!oboustrann# poti%t#n$ list jsme identi0kovali jako 
torzo staro&eského exempla ze sbírky Gesta Romanorum. Reprodukuje vnit"ní 
&ást povídky o!voskovém obrazu. Man*elka rytí"e, kter$ odjel do Svaté zem#, 
cizolo*í s!*ákem a!slíbí mu sBatek, zbaví -li ji man*ela. Qák ud#lá voskov$ 
obraz rytí"e a!st"ílí na n#ho %ípem. Rytí" je v%ak upozorn#n mistrem na ne-
bezpe&í a!v*dy, kdy* st"ela mí"í na jeho obraz, schová se pod vodu. Qák p"i 
této magii zahyne a!man*elka ho zakope pod postel. Rytí" se po &ase vrátí 
dom. a!*enu nechá za cizolo*ství upálit. Tato povídka byla z!latiny do &e%tiny 
p"elo*ena n#kdy v!druhé polovin# '5. století a!p"ichází ve v%ech soudob$ch 
i!mlad%ích &esk$ch opisech pod &íslem ''1 (JRISTGDJF ;<?=: ?@).

Oboustrann# poti%t#n$ list sejmut$ z!p"íde%tí Mandevillova cestopisu pat"í 
k!dobrodru*nému románu o!tyrském králi Apolloniovi, kter$ se po strastipl-
n$ch osudech na dvo"e krále Antiochia a!po &etn$ch plavbách na mo"i shledává 
se svou dcerou Tarsií, prohlá%enou za mrtvou. List se p"imyká k!té &ásti p"í-
b#hu, v!ní* Tarsiini p#stouni oznamují Apolloniovi dce"inu smrt, av%ak zaml&í, 
*e tento osud jí ziskuchtiv# nastra*ili práv# oni, nev#douce p"itom, *e najat$ 
vrah zklamal a!Tarsii nezavra*dil. Pozdn#antická látka pro%la v%emi evropsk$mi 
literaturami a!do &e%tiny byla p"elo*ena b#hem '5. století, i!kdy* se podnes za-
chovaly jen mlad%í opisy (CDEF9 — GHIJKIDJF Ledd.M ;<@N: ;@;–=P=, O;>–O;?).

U* na první pohled je z"ejmé, *e v%echny t"i prózy byly ti%t#ny v!dob# ty-
pogra0cky rozpa&it$ch za&átk. &eského knihtisku. Intaktn# zachované edice, 
s!nimi* by nálezy mohly b$t ztoto*n#ny nebo alespoB konfrontovány, v%ak 
známé nejsou. Proto si nejprve polo*íme otázku, kdy a!k$m byly nalezené 
texty ti%t#ny. Ur&ení tiska"e m.*e toti* napov#d#t, jak$mi cestami se díla za-
pojovala do soudobého literárního kontextu. Oba muzejní zlomky jsou po 
typogra0cké stránce shodné. Sazba na stránkách obsahuje ,' "ádk., p"i&em* 
zrcadlo GR zabírá plochu ''1 U 41 mm a!zrcadlo TA m#"í ''1/''' U 45/42 mm. Po-
n#vad* oba listy p"iná%ejí hladk$ text vnit"ních &ástí dvou kapitol, sazba není 
&len#na *ádn$mi nadpisy. Nemá ani stránkování (foliaci) ani kustody &i signa-
tury, které mohly b$t umíst#ny jen na první list ka*dé slo*ky. Rozd#lovník ve 
tvaru %ikmice (/) je u*íván velmi sporadicky (GR jeden, TA dva). Text byl sázen 
nejv#t%ím, av%ak vy&erpan$m %vabachem &. ', kter$ u!nás poprvé vyzkou%eli 
tiska"i Mikulá% Bakalá" (s pauzami  '5+A–'21A), Pavel Olivetsk$ ('215?–'23,), 
Jan Moravus ('2',–'2'3) a!Mikulá% Koná& ('2,1–'2,A) (viz JDR: =P;;). Morav.v 
%vabach kv.li v$razné %pi&atosti liter m.*eme v%ak hned vylou&it. Nápadn$m 
rysem fragment. je chabá diakritika (jen souhlásky 6 7 8 4 9), její* stav byl u!zb$-
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vajících t"ech tiska". bohat%í o!skupiny typu b: m: p:, a!u!Koná&e nadto je%t# 
o!dlouhé vokály á ó ú ;. Z!tohoto d.vodu m.*eme Koná&e jako*to tiska"e 
fragment. rovn#* vylou&it. Typogra0cké projevy Bakalá"e a!Olivetského byly 
po&átkem '(. století velmi podobné, a!to dokonce i!frekvencí jednob"í%kového 
a!dvoub"í%kového b v!pom#ru 2 : '. P"i bli*%ím zkoumání v%ak objevíme ne-
soulad u!rozm#r. zrcadla. Zatímco Olivetsk$ setrvale dosahoval p"i dvaceti 
"ádcích cca '1( U (4 mm, Bakalá" u* od roku '21' tenduje k!zrcadlu o!málo roz-
m#rn#j%ímu, p"i&em* Kní9ky o/8ádném mluvení ('21,) a!Epi4toly ('21() m#ly zrca-
dlo zcela identické s!fragmenty TA a!GR. Ty se s!ob#ma vzpomenut$mi Bakalá-
"ov$mi tisky shodují také v!absenci skupin b: m: p:. S!Bakalá"em oba fragmenty 
dále souhlasí nahrazováním chyb#jícího e kulat$m r (k!této substituci sáhl 
'5++, '21', '213 a !'21A), hyperkorektním dlou*ením ije (GR: rytije8; TA: gijesti) 
a!v!poz.statcích minul$ch &as.: ojedin#l$ aorist vece (GR), imperfektum vyta-
hová4e, hledí4e (GR), bie4e, stá4e (TA). Také pro Bakalá"e jsou v%ak slo*ená préte-
rita typu jest 8ekl (GR) nebo pohled:la jest (TA) &ast#j%í. Nic tedy nebrání p"ipsat 
v$robu obou próz plzeBskému tiska"i Mikulá%i Bakalá"ovi (CDVW: Led.M ;<>> 
a!JDR: =PP@: @>–@@ [zde nov#j%í literatura]). Xsk datujeme do období '21'–'21A, 
kdy u* jeho nekvalitn# odlité písmo ('5+A) jevilo zna&né známky opot"ebo-
vání. Spodní hranice respektuje dobu, v!ní* Bakalá" p"i sazb# stránky p"e%el 
z!,1 na ,' "ádk., a!horní hranice p"ipadá na rok, kdy se velkého %vabachu &. ' 
vzdal ve prosp#ch men%ího a!úsporn#j%ího %vabachu &. ,.

Klementinsk$ list KA, kter$ se po odborném odlepení z! p"íde%tí uká-
zal jako oboustrann# poti%t#n$, byl sázen %vabachem &. , (viz JDR: =P;;: 
;O>n). Sazba na stránkách má tudí* v#t%í po&et "ádk. (,5) a!zrcadlo m#"í jen 
'1(!U!(2!mm. Ani zde nejsou nadpisy, &ísla stran nebo signatury. Tento %va-
bach norimberského p.vodu, k!jeho* repertoáru pat"il u* standardní, %ikmo 
polo*en$ rozd#lovník (=), u!nás jako první vlastnil tak"e&en$ Xska" Korandy 
(s!pauzami  '5+,–'21,), dále Pavel Olivetsk$ (s!pauzami  '21(–'23,), Mikulá% 
Bakalá" ('21+?–'2'3), Xska" Pra*ské Bible ('2'3, '2'2) a!Mikulá% Koná& ('2'3?, 
'2'5–'2,4). Sazba listu KA z!diakritizovan$ch liter u*ívá pouze 6 9. Kvantitu 
zna&í st"ídm# jen zdvojením (tee = té) a!skupiny typu b: m: p: nezavádí v.bec. 
Jakkoli je typogra0e vzpomenut$ch tiska". p"i zb#*ném pohledu k!neroze-
znání, hláskoslovná speci0ka opravBují jako p.vodce tisku vylou&it Xska"e 
Korandy a!Mikulá%e Koná&e, kte"í disponovali, a& nesoustavn#, dlouh$mi 
vokály. V!úvahu nep"ichází ani Xska" Pra*ské Bible, jeho* zásoby %vabachu 
diakritizovaného pouze v!p"ípad# 9 na rozsáhlej%í edici typu KA pravd#po-
dobn# nedosta&ovaly. Z!v$b#ru vy"azujeme rovn#* Pavla Olivetského, nebo/ 
od sv$ch po&átk. roku '21( u*íval slitky b: m: p:, zatímco KA m#k&í zásadn# 
pomocí sekundárního i, nap". mieg (m#j), chtielt (cht#l/). Xska"em je tedy 
nutno znovu ozna&it Mikulá%e Bakalá"e, jeho* tvorb# po&ínající rokem '2'1 
typogra0e KA zcela vyhovuje, a!to nejen zrcadlem sazby, ale té* zna&ením v$-
dechové interpunkce pomocí %trej%ku (/) nebo syntaktické dvojte&ky. Pon#-
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vad* od '2', také Bakalá" obohatil %vabach &. , slitky m: t:, které v!zachované 
&ásti KA nenacházíme, lze klementinsk$ zlomek datovat do období '2'1–'2''. 
Jako nep"ím$ d.kaz pro atribuci poslou*í skute&nost, *e v$krojem KA bylo 
vylepeno p"íde%tí Bakalá"ova tisku Mandevillova cestopisu z!roku '2'3. Ve 
funkci zadní p"edsádky poslou*ila dosud neznámá makulovaná minuce na 
rok '21( (?), kterou pravd#podobn# s!Bakalá"ov$m nakladatelsk$m p"isp#ním 
vyrobil norimbersk$ tiska" Hieronymus Höltzel.4 Dosud známé Bakalá"ov# 
tvorb# (v&etn# obou nález. TA a!GR) odpovídají v%ak p"edev%ím jazyková 
speci0ka, v!tak velké mí"e jin$m &esk$m vydavatelem po&átku '(. století u* 
neu*ívaná: fragment KA obsahuje imperfektum mluví4e, vy4ed4e, d:jí4e, aorist 
da, slibi, u6ini, odstr6i a!duál oble6esta, jidesta, dojide4ta.

V%echny t"i nalezené prózy se do edi&ního programu Mikulá%e Bakalá"e 
velmi dob"e hodí — nikdo jin$ u!nás knihtiskem tak &asn# neobnovil staro-
&eskou zábavnou satiru (Podkoní a/9ák [cca '5+A]), nevydával cyklickou po-
vídku (Kronika sedmi mudrc3 ['21'?]), apokryf (<ivot Adama a/Evy [cca '21,]) 
nebo duchovní román (Barlaam ['215]) jako práv# Bakalá". Tyto revitalizace 
star%ích opis. jsou publikovány na rozdíl od soudob$ch p"eklad. Bernharda 
von Breydenbach ('5+A) &i Ameriga Vespucciho ('213–'215) bez gramatick$ch 
aktualizací, by/ p"itom vracejí do ob#hu stav jazyka z!poloviny '2. století. 
Nevíme ov%em, jak na &etné anachronismy reagovali plzeB%tí a!jiní st"edo-
&e%tí &tená"i. Lze se jen domnívat, *e Bakalá"ova konzervativní praxe mohla 
dob"e souznívat se stavem slovenského ná"e&í, je* d.v#rn# poznal, ne* ode-
%el na krakovská studia a!do Plzn# (YTZERG[ ;<>>: NO). Také jazyková staroby-
lost v%ech t"í nalezen$ch fragment. dosv#d&uje, *e Bakalá" byl i!zde pouze 
pasivním editorem, nikoli p"ekladatelem &i alespoB úpravcem.

Fragment ti%t#né verze GR se v%ak od staro&esk$ch rukopisn$ch verzí li%í, 
a! to nikoli v! jednotlivostech, n$br* celkov$m p"ekladem. Nejpronikav#j%í 
zm#na se t$ká mistra, jeho* v%echny &eské opisy v!souladu s!latinsk$mi i!n#-
meck$mi verzemi jmenují &arod#jem Vergiliem. Z!toho m.*eme dovodit, *e 
p"ekladatel verze GR se opíral o!pon#kud mlad%í p"edlohu z!druhé poloviny 
'2.!století, která kdysi tak oblíbenou báchorku o!Vergiliov# &arod#jnictví u* 
potla&ila.5 Tomu ostatn# odpovídá i!snaha \imona Lomnického, jen* tuté* po-
vídku za"adil roku '('2 do Pejchy 9ivota, a!Vergilia naz$vá také pouze mistrem.6 

�� [Minuce na rok =>?@ (?). Nürnberg, Hieronymus Höltzel '212?]. ['] fol.: fragment +( U 
'23. Literatura neuvádí.
�� Jan Ludvíkovsk$ sice hovo"í jen o!staro&esk$ch rukopisech Gest, nikoli o!ti%t#né 
verzi GR, av%ak s!poznámkou o!postupném opou%t#ní báchore&n$ch motiv. (EZIJ7-
CDJ]C^ ;<NP: ?;–?=).
�� \imon Lomnick$ z!Bud&e: Pejcha 9ivota aneb Pobo9ná kní9ka proti v4elijaké nádhernosti 
a/pej4e. Praha, Jonata Bohutsk$ z!Hranic '('2 (-).,'0.# O <_@), s. '4'–'A,. Lomnick$ v%ak 
na s. '4' v!marginálii udává pramen („Gesta Roma. cap. '1,“), kde je mistr jmenován 
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Jak vyplyne srovnáním p"ilo*en$ch úryvk., verze GR je závislá na zn#ní latin-
ském, nikoli n#meckém, ale p"itom p"edstavuje jin$, dosud neznám$ p"eklad.7 
Ze srovnání nejstar%ích rukopisn$ch verzí apokryfu Asenech a!Kroniky o/Apollo-
niovi z!druhé poloviny '2. století se zn#ním TA a!KA naopak vypl$vá, *e Baka-
lá", a& s!mno*stvím nepatrn$ch odchylek, obnovil tiskem práv# tu textovou 
tradici, kterou nám zp"ítomBují opisy dodnes zachované. Edi&ní proces v%ak 
nebyl p"ímo&ar$, nebo/ pozd#j%í edito"i apokryfu (resp. Testament3) i!Apollo-
nia Bakalá"ovu verzi TA a!KA nep"evzali, n$br* resuscitovali zjevn# p"edlohy 
rukopisné.

Nadmíru drá*divá je otázka po edi&ní podob# GR a! TA. Pon#vad* se 
z!obou d#l zachoval v*dy jen jeden list, k!de0nitivním záv#r.m dosp#t nelze 
(u!GR si ani nejsme jisti, zda k!p"íb#hu byl za"azen spirituální v$klad, jak 
je%t# sledujeme u!Lomnického, anebo zda byl dvojstupBov$ p.dorys exempla 
zjednodu%en na pouh$ p"íb#h). S!ohledem na to, *e typogra0cky naprosto 
shodné listy p"etrvaly dodnes v!jedné knihovn# a!na jednom míst# pospolu, 
nask$tá se úvaha, zda nepocházejí z!jednoho vydání neznámé povídkové an-
tologie, o! její* oblib# by Bakalá" uva*oval analogicky jako u!Kroniky sedmi 
mudrc3. Proti této hypotéze ov%em siln# sv#d&í motivická nesourodost obou 
text.. Jeliko* nemáme k!dispozici &ísla list. nebo signatury, dle nich* by 
bylo mo*no rekonstruovat objem p"edchozích &ástí, otázka, vydal -li Bakalá" 
jen zkrácené, anebo kompletní zn#ní Gest Romanorum, z.stává *el otev"ená. 
Obdobn# budeme tápat v!názoru, zda fragment TA p"edstavuje poz.statek 
krátkého apokryfu, kompletního <ivota Josefova nebo dokonce cel$ch Testa-
ment3 dvanácti patriarch3. Mo*nost, *e nalezené poz.statky pat"í ve skute&-

jako &arod#j Vergilius. Marginálie tedy &tená"i sd#lovala povahu pramene, ale nedo-
tvrzovala, *e práv# odtud Lomnick$ &erpal (k!tomu srov. JDR: ;<<;: ;;O). 
�� „Kter$*to odpov#d#: »Z"etedln# v!zrcadle vidím, *e se ten *ák chybil obraz[u] 
mého a!*e se st"ela zpátkem obrátila a!ude"ila ho v!b"icho mezi *aludek a!plíce. A!vi-
dím, *e jest tu hnedky um"el. Ale *ena má pod postelí mu jámu vykopala a!tu ho po-
chovala«“ (GR — nález). 

„I!stalo se, kdy* rytie" v!zrcadlo vez"el, vid#l, *e cizolo*ník v!uobraz neuhodil, ale 
st"ela navrátiv%i se jeho mezi plíce a!*aludek uhodila, a!inhed jest um"el. »A!*ena má 
pod lo*em m$m jemu jámu u&inila a!tu jeho pochovala«“ (`RSHC ;<>?: =PN–=PO).

„At ille: Clare in speculo video quod clericus imaginem non percussit et sagitta est 
reversa et eum inter pulmonem et stomachum percussit, et mortuus est. Uxor mea 
sub lecto meo fovem fecit et eum ibi sepelivit“ (DH]:H9EH[ ;@?=: ONP).

„At ille: »Magister, clare in speculo video, quod clericus ymaginem non tetigit, et 
reuersa est sagitta et eum inter pulmonem et stomachum percussit, et mortuus est. 
Vxor vero mea sub lecto meo foueam fecit et eum ibi sepelit«“ (IRaC ;@<P: ;O;).

„Do sach er daz der schalch daz pildel nicht traf. vnd gieng der pfeyl hin wider in den 
der in da lazzen hiet. vnd trab in zwischen der lungeln vnd dez magen. daz er zehant 
starb. Do er nv tod waz. do sach er auch. daz in sein hausfraw begr.b vnter ir span pet 
in ein teubew gr.b. daz sein niemant ynn solt werden“ (CHEEH9 ;@O;: ;>;).
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nosti k!nezkrácen$m edicím, úpln# pop"ít nelze, pon#vad* nejmén# polovina 
Bakalá"ovy produkce p"ed rokem '21A zaujímala, ba i!p"ekra&ovala '11 list. 
osmerkového formátu. <altá8 z!roku '21A poz.stával dokonce z!'A5 list., co* 
by na úplné edice Gest Romanorum i!Testament3 jist# posta&ovalo. Edi&ní po-
doba Kroniky o/Apolloniovi *ádné rozpaky nevyvolává, nebo/ úpln$ exemplá" 
i!p"i malé plo%e poti%t#n$ch stran mohl poz.stávat asi ze 51 list..

V%echny t"i nalezené fragmenty p"evratn# m#ní dosavadní názor na inten-
zitu nejstar%í vrstvy knihtiskem popularizované st"edov#ké prózy. Nejsme 
si sice jisti, do jaké míry mohl soudob$ &tená" v!p"evá*n# utrakvistick$ch 
-echách jednotlivé tituly spojovat s!pozdn#antickou literární tradicí udr*o-
vanou st"edov#kem, nicmén# získali jsme by/ neúplné, ale p"esv#d&ivé do-
klady o!tom, *e tento druh literatury byl masov# — odhadem ne v%ak více 
ne* '11 exemplá"i — roz%i"ován také u!nás (v*dy/ Gesta Romanorum a!Kronika 
o/Apolloniovi se tiskly v!cizin# u* od po&átku sedmdesát$ch let '2. století ne-
jen latinsky, ale i!v!p"ekladech do národních jazyk.). Fragmenty tak doplBují 
na%e pov#domí o!relativn# brzkém roz%í"ení té &ásti st"edov#ké literatury, 
která bez ohledu na dobu vzniku, p.vod a!téma postupn# poklesávala mezi 
ni*%í aristokracii a!m#%/anské &tená"e, aby nakonec zakotvila v!úrovni zábavné 
lidové &etby. Na její existenci doposud ukazovaly jen sekundární prameny 
nebo edice z!doby pozd#j%í. Dodnes jsme m#li za to, *e o!první jazykov# 
&eské vydání Testament3 (v&etn# apokryfu Asenech) se postaral roku '252 Jan 
Günther,8 *e první tisk staro&eské verze Kroniky o/Apolloniovi p"ipravil nebo 
jen roz%i"oval Jan Olivetsk$ z!Olivetu n#kdy p"ed rokem '2549 nebo *e staro-
&eskou verzi Gest Romanorum vydal tiskem poprvé a* Jan V. GDJFC (LHI.M ;@<_). 
Je v%ak t"eba se distancovat od p"íli%ného optimismu, pon#vad* v%echny t"i 
Bakalá"ovy edice byly pravd#podobn# brzo o&teny a!v!budoucích edi&ních 
procesech zapomenuty. Ani na jeho rámcové úsilí pozd#ji u* nikdo nena-
vázal a!vydavatelsk$ program &esk$ch tiskáren, byv roku '2,1 nasm#rován 
k!podpo"e luterství, se obnovování zábavné a!mravou&né &eské st"edov#ké 
literatury a* do poloviny '(. století vzdal.10

�� Testament anebo K4a5 dvanácti patriarch3v. Prost#jov, Jan Günther '252 (-).,'0.# ;> ;;@).
�� Inventovány t"i exemplá"e Kronika o/Apollinovi, králi tyrsk;m (-).,'0.# neuvádí!— 
JDR: ;<@O: =PP, =P_). povolení olomouckého biskupa Viléma Prusinovského knihkup-
c.m Janu a!Václavovi Pilátov$m prodávat titul Kronika o/Apollonovi králi. Nejstar%í 
exemplá"em dolo*ené vydání Kroniky pochází v%ak a* z!roku '(12 (-).,'0.# O ON@ — 
JDR: ;<@>: ;==, ;<?).
10� Pokud víme, tak"e&ené kní*ky lidového &tení byly z!hlediska *ánru i!formy vydání 
reprezentovány b#hem první poloviny '(. století pouze t#mito tituly: Kronika sedmi mu-
drcuov [PlzeB, Mikulá% Bakalá" '21'?] (-).,'0.# O O>=); [Gesta Romanorum, boh. PlzeB, 
Mikulá% Bakalá" '21'–'21A] (-).,'0.# neuvádí); [Testament anebo K4a5 dvanácti patriarch3v 
= Asenach, boh. PlzeB, Mikulá% Bakalá" '21'–'21A] (-).,'0.# neuvádí); [Kronika o/Apollo-
niovi, králi Tyrském. PlzeB, Mikulá% Bakalá" '2'1–'2''] (-).,'0.# neuvádí); Eusebius Cae-
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Transkribované edice nalezen!ch text" s#juxtapozicemi  
rukopisn!ch a#mlad$ích ti$t%n!ch zn%ní11

I.
GR (nález)
… se ten *ák velmi zarmútil. Vece jemu op#t12 mistr: „A!nynie co ji* vidí% 
v!zrcadle?“ On vece: „Vidím, *e ji* blí*e p"istupuje k!obrazu a!st"elu nakládá 
na lu&i%t#, aby zast"elil ten muoj obraz.“ I!vece jemu mistr: „Miluje% -li *ivot 
svuoj, tehdá, kteraks prve u&inil, i!nynie u&iB.“ A!tak kdy* rytie" v!zrcadle 
uz"el, *e ten *ák13 lu&i%t# vytahová%e, hnedky se potopi do vody. A!po malé 
chvíli vece jemu mistr: „Pozdvihni hlavy a!poviz, co nynie uz"í%14 v!zrcadle.“ 
Kter$*to vece: „Vidím, *e se velmi zarmútil ten *ák, *e podruhé chybil15 ob-
raz. A!vidím, *e jest "ekl takto k!mé *en# — jestli*e se pot"etie chybím16 
toho obrazu, ztratím *ivot svuoj. A!ji* nynie vidím, *e blí*e k!obrazu p"istu-
puje. A!tak se mi zdá, *e se ji* *ádn$m oby&ejem nechybí.“ Vece jemu mistr: 
„Miluje% -li *ivot svój, || tehdy, kdy* uz"í%,17 an natahuje lu&i%t#, potop t#lo 
své do vody a!buc tam, dokavad nepromluvím k!tob#.“ A!tak rytie" s!pilností18 
hledí%e do zrcadla, a!kdy* jest uz"el, *e *ák lu&i%t# vytahová%e, aby obraz za-
st"elil, hnedky se do vody potopi. A!byl pod vodú, a* mu19 i!mistr vece: „VstaB 
rychle a!pohlec do zrcadla.“ A!kdy* jest rytie" pohled#l20 do zrcadla, zasmál 
se jest velmi. Tehdy vece jemu mistr: „Najmilej%í, pov#z mi, pro& se sm#je%?“ 

sariensis: Kniha o/v4ech skutciech velikého Alexandra Makedonského. PlzeB, Mikulá% Bakalá" 
'2'3 (-).,'0.# O ONO); Sná8. Praha, Mikulá% Koná& z!Hodi%kova '2'( (-).,'0.# ;_ _ON dI); 
[Vid:ní Ji8íka poustevníka]. Praha, [Jan Had] '25, (-).,'0.# ;> _NN); Vav"inec z!B"ezové: 
[Sná8 velmi p:kn;. Prost#jov, Jan Günther '221?] (-).,'0.# ; N_N dI).
11� Transkripci text. GR, TA a!KA po"izujeme dle zásad obvykl$ch pro edice staro&es-
k$ch památek '2. a!'(. století tak, aby byly zachovány v%echny charakteristické rysy 
jazyka fragment.. Kvantitu a! interpunkci, které buc chyb#jí, anebo jsou zavád#ny 
jen sporadicky, v%ak modernizujeme a!zkratky typu gemv ml&ky rozepisujeme. Hranici 
textu mezi lícem a!rubem fragment. zna&íme ||. Na saze&ské chyby upozorBujeme 
v!poznámkách ke kritice textu. Juxtapozice z!rukopis. editovan$ch Franti%kem \im-
kem a!Jaroslavem Kolárem p"ebíráme ml&ky, pouze kv.li úspo"e místa nerespektujeme 
jejich &len#ní na odstavce. Tam, kde to zn#ní TA a!KA vy*adovalo, jsme pod &arou ke 
Kolárov# edici p"ipojili r.zno&tení ze star%ích edicí Antonína Jaroslava Vr/átka.
12� o!pijet
��� zak
14� v*"i%
��� chibil
16� chibim
��� v*"i%
18� s!piluosti
��� mn
20� podlediel
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Kter$*to odpov#d#: „Z"etedln# v!zrcadle vidím, *e se ten *ák chybil21 obra-
z[u] mého a!*e se st"ela zpátkem obrátila a!ude"ila ho v!b"icho mezi *aludek 
a!plíce. A!vidím, *e jest tu hnedky um"el. Ale *ena má pod postelí mu jámu 
vykopala a!tu ho pochovala.“ Tehdy vece jemu22 mistr: „Vstani* rychle a!oblec 
se v!rúcho své a!…

Franti$ek &imek (ed.): P!íb"hy !ímské (staro#eská Gesta Romanorum).  
Praha '()*, s. +,-–+,., /ádek -0–)1
… I!"ekl k!rytie"ovi: „Mil$, pov#z mi, co vidí%!“ A!on "ekl: „N#kterakého mu*e 
vidím v!domu mém, kter$* polo*il obraz z!vosku na st#n# ke mn# podobn$.“ 
Ale on die: „Co pak &iní?“ „Ji* jest vzal lu&i%t# a!vkládá st"elu ostrú, a!chce 
na obraz st"eliti.“ Tehdy die Virgilius: „Ty a& svuoj *ivot miluje%, kdy* uz"í% 
st"elu let#ti k!obrazu, v%ecko t#lo své u!vuod# schovaj dotud, dokud* tob# 
nepoviem.“ Tehdy rytie", kdy* uz"el jeho, an lu&i%t# napíná, v%ecko t#lo své 
schoval pod vuodu. I!"ekl jemu mistr: „Zdvihni hlavu svú a!vez"i v!zrcadlo.“ 
A!kdy* to u&inil, "ekl k!n#mu mistr: „Co ji* v!zrcadle vidí%?“ A!on die: „Obrazu 
jest nezast"elil, ale st"ela v!stranu %la, a!proto* toho velmi *elé.“ I!die mistr 
k!n#mu: „Ji* vez"i v!zrcadlo, co &iní.“ A!on die: „Ji* blí*e k!obrazu jde a!st"elu 
na lu&i%t# nakládá, a!cht# ude"iti k!obrazu.“ I!die mistr jemu: „U&iB jako prvé, 
a& svój *ivot miluje%.“ Tehdy rytie", kdy* uz"el cizolo*níka lu&i%t# táhnúti, 
v%ecko t#lo své u!vuod# potopil. I!"ekl jemu mistr: „Hlec, co nynie vidí%.“ 
A!kdy* uz"el, *e se op#t obraza chybil, "ekl mistrovi: „Velmi p"éli% *elé, *e se 
obraza chybil, a!"ekl jest *en#: Kdy* po t"etie obraza neuhodím, smrtí umru. 
A!ji* jde velmi blízko k!obrazu, tak mi se zdá, *e by se nem#l chybiti, kdy*/ 
ude"í na obraz.“ Ale mistr die: „Skr$ se jako d"éve, dokud* tob# nepoviem.“ 
I!stalo se, kdy* rytie" v!zrcadlo vez"el, vid#l, *e cizolo*ník v!uobraz neuhodil, 
ale st"ela navrátiv%i se jeho mezi plíce a!*aludek uhodila, a!inhed jest um"el. 
„A!*ena má pod lo*em m$m jemu jámu u&inila a!tu jeho pochovala.“ Tehdy 
die mistr jemu: „VstaB brzo a!oblec se v!rúcho své, a!…

&imon Lomnick! z#Bud2e: Pejcha $ivota aneb Pobo$ná kní$ka  
proti v%elijaké nádhernosti a&pej%e. Praha, Jonata Bohutsk! z#Hranic ')'1  
('()*+,)- 3 456), s. '*1–'**
… a!*ák se z!toho velmi rmoutí. Dí mistr: „Hlec zas do zrcadla, co nyní d#lá?“ 
Odpov#d#l: „Ji* (prej) blí*eji k!obrazu p"istoupil, st"elu nalo*il, aby znovu 
k!obrazu st"elil.“ Dí mistr: „Tak jak jsi prvé u&inil, miluje% -li *ivot sv.j, rovn# 
nyní tak bez me%kání ud#lej.“ Rytí" hled# do zrcadla v%ecko t#||lo své do 
vody potopil. Po vykonání toho op#t dí mistr: „Pohlec, co nyní jest?“ I!"ekl: 
„Velice se rmoutí *ák, *e obrazu netre0l, a!"ekl k!*en# mé — b#da mn#, jestli 

21� chibil
22� je nu
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se pot"etí chybím, ztratím *ivot m.j a!podlé toho obrazu umru. A!ji* pak nyní 
hned a* k!sam$mu obrazu p"istoupil. Velice se bojím, strach na mne jde, *e 
ji* ho chyba nebude.“ Dí mistr: „Jako* *ivot tv.j tob# mil jest, ji* se skute&n# 
k!tomu p"i&iB, jak m.*e%, kdy* on lu&i%t# natáhne, aby se v%ecken pod vodu 
schoval, a!nevyskytuj se, a* já na tebe zavolám.“ Rytí" piln# do zrcadla hled#l. 
A!kdy* *ák st"elu nalo*il, chutn# se pod vodu potopil, a* mistr naB zavolal, 
"ka: „VstaB rychle a!podívej se do zrcadla.“ I!hled# rytí" do n#ho, srde&n$m 
hlasem smál se. Ptal || se ho mistr : „Nejmilej%í, pov#z mi, pro& se sm#je%?“ 
Odpov#d#l: „Co se nemám smáti, a!já vidím v!zrcadle, jak se obrazu chybil, 
st"ela se zp#t navrátila a!jej zabila, tak*e tu le*í zh.ru bradou pácem. A!*ena 
má pod lo*em jámu kopá, aby ho tam pochovala.“ Dí mistr: „VstaB sp#%n# 
a!oblec se a!…

II.
TA (nález)
… t#, kdy* kohúti p#li a!psi %t#kali, pohled#la jest Asenech23 oknem, jen* 
bie%e k!v$chodu slunce, i!uz"ela jest denici a!nebe vedle ní otev"ené a!sv#tlo 
veliké okázalo se jí. Vida to Asenech, padla jest na tvá" svú na popel. A!aj, 
mu* sstúpil jest z!nebe a!stá%e u!hlavy panny Asenech i!zavolal jest na ni jmé-
nem jejím. Která*to strachem velik$m nic jest jemu neodpov#d#la. I!zavolal 
jest na ni [po]druhé "ka: „Asenech, Asenech!“ Která*to odpov#d#la "ka: „Aj 
já, pane, kto si ty, pov#z mi!“ A!on jí odpov#d# "ka: „Já jsem knie*e domu 
Bo*ieho a!knie*e zástupa Pán#. StaB a!stoj na nohách sv$ch a!budu mluviti 
tob#.“ I!pozdvihla jest Asenech hlavy své a!aj, mu* ve v%em24 podobn$ Joze-
fovi:25 plá%t#m i!korunú i!berlú královskú, jeho*to obli&ej bie%e jak*to blesk 
a!o&i jeho jak*to paprsleci slune&ní, vlasy na hla||v# jeho jak*to plamen 
ohn#. Vidúce to Asenech, pora*ena jest strachem velik$m, i!padla na tvá" 
svú. Kterú*to and#l pozdvihl a!posilnil, "ka jí: „Slo* z!sebe tuto *íni &ernú, 
jen* si jí od#na, a!opásánie zámutku tvého a!pytel z!bedr tv$ch a!vyt"es po-
pel z!hlavy své a!umyj tvá" svú26 i!ruce své *ivú vodú a!p"iprav se v!rúcho své 
a!budu27 mluviti k!tob#.“ Která*to, kdy* se jest p"ipravila, hnedky chvátajíc 
navrátila se k!and#lovi. Tehdy "ekl jí and#l: „Obna* hlavu svú a!slo* rú%ku, 
neb si panna. Posilni se a!vesel se, panno Asenech, nebo jméno tvé napsáno 
jest v!knihách *iv$ch a!nebude zmazáno na v#ky. Aj, od dnej%ieho dne ob-
novena28 si a!ob*ivena. A!bude% jiesti chléb po*ehnan$ a!píti nápoj neporu-

��� vssenech
24� w,wssem
��� iozephowi
26� swn
��� bndn
28� obnoveua
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%itedln$29 a!pomazána bude% olejem svat$m. Ej, dnes oddal sem t# za cho/ 
Jozefovi.30 A!…

Jaroslav Kolár — Milada Nedv%dová (edd.): Próza #eského st!edov"ku.  
Praha '(0-, s. -.+–-.-
… A!kdy* byl den osm$ na úsvit#, kdy* ku"i zazpievali a!psi sú %&ekali, vy-
hléd%i Asenech skrze okno, které* bylo na vzchod slunce, vid#la, nali/ hv#zda 
dennice! A!podlé nie otev"elo se nebe i!okázalo se sv#tlo veliké. A!spat"i-
v%i to Asenech, padla na tvá" svú na popel. Aj mu* sstupující s!nebe stal na 
hlav# Asenech i!povolal jí ze jména, a!ona strachem neodpov#d#la. I!povolal jí 
druhé, "ka: „Asenech, Asenech!“ A!ona odpov#d#la: „Tec já, pane, kto jsi, po-
v#z mi!“ A!on "ekl: „Já sem knie*e domu bo*ieho a!knie*e zástupu bo*ieho. 
VstaB a!stuoj na nohy své a!mluviti budu k!tob#!“ A!pozdvihla Asenech hlavy 
své a!tudie* mu* v%ie v#ci podobn$ k!Jozefovi: plá%&, koruna a!berla králová, 
jeho* obli&ej jako bleskot ohn#.31 A!vidúci Asenech, hruozú pora*ena jest, 
padla na tvá" svú. Jí*to posíliv anjel a!pozdvihl, "ekl: „Slo* *íni tuto &rnú, 
jí* jsi od#na, a!obklí&enie zámutka tvého a!pytel z!bedr tv$ch a!vyt"es popel 
z!hlavy tvé a!um$ tvá" tvú a!ruce tvé vodú *ivotnosti a!p"iprav se v!tvé okrasy 
a!budu s!tebú mluviti!“ Která*to, kdy* se jest p"ipravila brzce, vrátila se k!an-
jelovi. Jie*to anjel "ekl: „Obna* hlavu tvú, nebo panna jsi, posilni sebe a!raduj 
se, Asenech, neb jméno tvé napsáno jest v!knihách a!nebude zamazáno na 
v#ky! A!od dne%nieho dne obnovena jsi a!ob*ivena a!jiesti bude% chléb po*eh-
nánie a!píti bude% neporu%enie a!zmazána bude% olejem svat$m. Tec dnes dal 
sem t# za chot Jozefovi a!…

Testament anebo K%a. dvanácti patriarch/v. Prost%jov, Jan Günther '1.1 
('()*+,)- 78 776), fol. V0a–X+a

… A!kdy* bylo osm$ den na usvit#, kdy* ku"i p#li, vstav%i Asenach voknem 
vyhlédala na v$chod slunce. I!vid#||la, ano hv#zda jasná jako denice ukázala 
se a!nebe otev"elo se. I!ukázalo se veliké sv#tlo a!blí*ilo se k!ní. A!vidouci to 
Asenach, padla na svú tvá" na popel. A!hle, mu* sstoupiv z!nebe, stál nad 
hlavou její a!zavolal na ni zejména. Která*to strachem a!bázní neodpov#d#la 
mu. I!zavolal na ni podruhé: „Asenach, Asenach!“ A!ona odpov#d#la: „Sly-
%ím, pane. Ty kdo si? Pov#z mi!“ Kter$*to "ekl jí: „Já sem kní*e domu Bo*ího 
a!kní*e zástup.v Pán#. VstaB a!mluviti budu k!tob#.“ I!pozdvihla Asenach 
hlavy své a!hle, mu* v%emi v#cmi podobn$ Jozefovi ukázal || se jí. V!jaké* 

��� nepornssytedlny
��� yozefowi
��� Dle Vr/átka nutno, a!to ve shod# s!nalezen$m fragmentem, emendovat „jeho* obli&ej 
jako blesk, a!o&i jeho jako paprslkové slunce, vlasy hlavy jako bleskot ohn#“ (J9eF:CD 
;@>=: >_).
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osob# Jozefa byla vid#la, v!rou%e stkvúcím, v!korun# s!berlou královskou, tak 
tento. Jeho* oblí&ej byl jako blesk a!o&i jeho jako paprskové slune&ní a!vlasy 
jeho hlavy jak*to plamen ohn#. A!vidúci ho Asenach, bázní a!strachem jsúci 
pora*ena, padla na svú tvá". Které*to anjel Pán# pozdvihl a!posilnil ji "ka: 
„Slo* *íni tuto &ernú z!sebe, v!ní*to oble&ena jsi, také pytel vostr$, jim* si 
p"epásána po bedrách sv$ch, slo* z!sebe a!vymyj prach popela z!hlavy tvé 
a!um$j tvá" tvú i!ruce tvé vodou *ivou a!necht#j se rmútiti a!plakati. Také 
oble& se || v!roucho okrasy tvé a!mluviti budu k!tob#.“ Která*to od%ed%i 
do pokoje svého, v%ecko vedlé rozkázání anjela Pán# u&inila a!p"ipraviv%i se 
v!roucho okrasy své, navrátila se zase k!anjelu. I!"ekl jí: „Obna* hlavu svú, neb 
panna si, posilni sebe a!radúj se, panno Asenach, nebo jméno tvé napsáno jest 
v!knihách *iv$ch a!nebude smazáno na v#ky. Také od dne%ního dne ob*ivena 
a!obnovena si uvnit", proto* jísti bude% chléb po*ehnání a!nápoj píti bude% 
nepo%kvrn#n$. Nebo pomazána bude% olejem svat$m Duchem Pán#. A!hle, 
dal sem t# za cho/ Jo||zefovi a!…

III.
KA (nález)
… ti dána. Kázal m# zabiti a!tomu, jemu*to m# bie%e kázal zabiti. Mo"%tí 
z[lo]d#jie m# odjeli, a!tak mrúci neumru, a!ti mne pak prodali tomuto zlému 
&lov#ku. A!ty, jsi -li %lechetn$, pomo* mi mú &est zachovati a!mého panenst-
vie32 pro &est v%ech %lechetn$ch knie*at i!pro v%ecky panny i!panie, jim*to jest 
&est milá.“ A!tuto "e& mluví%e s!velik$m plá&em. Usly%av to knie*e Anatagor, 
i!ut#%í ji "ka: „Ctná královno, m#j se dob"e a!m#j toho &est a!chválu, *e v!tak 
nebezpe&ném stavu, v!n#m*to jsi, tak &istotu miluje%. A!kdy* jsem tvú *ádost 
poznal, kterak/ budu moci chcít pomoci, aby svú &istotu zachovala. Vezmi 
tec funt pen#z, daj* svému pánu, jako by mzda tvá byla, a!já/ dále s!ním roz-
mluvím.“ A!tak ta ctná panna vy%ed%e z!komBaty, funt pen#z ne%/astnému 
svému pánu da. I!vy%ed také knie*e, po&e jí komBatu za m#siec zakupovati. 
I!dá jemu sto funtuov pen#z na to, aby té panny Tarsii33 i! jedna mu*ská34 
hlava neohlédala || v!m#sieci krom# n#ho. A!to Stramota vzev i!slíbi. Zatiem 
kdy* se ta v#c d#jie%e v!Mechylenie a!král Apollón35 plavav po mo"i dev#t let, 
*eny plá&e, i!p"iplynu do Tarsie do m#sta,36 cht# se s!svú dceru Tarsii37 ut#-
%iti. I!zv#d#v hospodá" Straguel s!svú *enú p"í%tie Apollonovo, oble&esta se 
v!chudé rúcho i!jidesta oba proti n#mu. A!kdy* jeho dojide%ta, vece Straguel: 

��� panenstije
��� Tarsij
��� muska
��� appollon
��� mi sta
��� Tarsij
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„Vítaj, králi velik$, k!nám, sv$m v#rn$m sluhám, ale cht#l/ bych noviny lep%ie 
praviti ne* tyto — Tarsia, dcera tvá, na ní* na%e v%ecka nad#je le*ela, um"ela 
jest. A!kterak nás vidí tvá milost, od jejie smrti a* do dnej%ieho dne pro *alost 
nebrali sme na se lep%ieho rúcha.“ A!dosly%av té "e&i Apollón,38 ze"va *alos-
tiv# jako vuol, i!u&ini slib, *e op#t39 za dev#t let nechce z!mo"e a!z!korábu vy-
jíti, jedno le& by dobrú novinu usly%al. A!kter$* by koli jeho &lov#k "ekl jemu, 
aby vy%el z!korábu, kázal mu bez40 milosti nohu utieti. I!odstr&i se s!velmi 
velik$m smutkem od …

Jaroslav Kolár — Milada Nedv%dová (edd.): Próza #eského st!edov"ku.  
Praha '(0-, s. '(1–'()
… chovati byla dána, ten m# kázal zabiti. A!tomu, jemu* m# kázal zabiti, 
bylo jemu jméno feo0l, mor%tí m# zlod#ji odjeli a!tiem mru a!mrúci um"ieti 
nemohu, *e jsú m# ti prodali tomuto zlému Stramotovi. A!ty, jsi -li %lechetn$, 
pomoz mi mé cti zachovati pro &est v%ech %lechetn$ch kn#*en a!v%ech %le-
chetn$ch panen.“ A!tu "e& mluvie%e s!velik$m plá&em. Tehdy usly%av tu "e& 
knie*e Athenagor, ut#%i ji, "ka: „Ctná královno, m#j toho &est i!chválu, *e 
tak v!nebezpe&ném stavu, v!n#m*to jsi, a!tak siln# miluje% &istotu. A!kdy* 
sem tu dobrú vuoli poznal, jak*/ já mohu, chci/ pomoci, aby svú &istotu 
zachovala. Vezmi nynie funt pen#z, jako by to tvá mzda byla, ji* dá% tvému 
pánu a!zatiem já pomluvím s!ním to, co* sem umyslil.“ farsia &ista vy%ed%i 
z!komBaty i!da funt pen#z hubenému pánu svému. A!po ní vy%ed Athenagor, 
i!po&e farsiji zakupovati komBatu za m#séc. A!kdy* se dlúho tr*iechu, da 
jemu sto funtóv pen#z na ten &in, aby ni*ádná mu*ská hlava jie neohlédala 
u!m#síci krom# jeho. A!to Stramota slíbi. Zatiem kdy* se tato "e& u!Mochila"í 
d#jie%e, král Apolón dev#t let plaval po mo"i, *eny své *eleje, p"iplynul do 
Tarsí m#sta, cht# svú dceru farsí ut#%iti. Tehdy zv#d#v Strakul hospodá" 
Apolónovo p"í%tie, oblek%e se v!chudé rúcho, i!%la oba proti n#mu.41 A!jak* 
jeho dojide%ta, tak se u!velik$ plá& ude"i%ta. I!vece jemu Strakul: „Vítaj, králi 
velik$, k!nám, sv$m sluhám v#rn$m, ale cht#l/ bych rád noviny lep%ie pra-
viti. Ne* farsí, dcera tvá, na ní* na%e v%ecka út#cha byla, ta um"ela. Jak* 
vidie tvá milost, od jejie smrti a* do dne%nieho dne pro *alost jsme lep%ieho 
rúcha na se nevzeli.“ A!dosly%av tu v%ecku "e& Apolón, za"vav *alostiv# jako 
lev, i!kázal se v!koráb uvésti i!u&ini slib, *e op#t za dv# lét# chce b$ti na mo"i 
a!z!korába nevysésti, jedno a* by lep%ie noviny usly%al. A!kter$* by &lov#k 

��� appollon
��� opije[t]
40� b z
41� Dle Vr/átka nutno p"ipojit r.zno&tení muzejního rukopisu sign. I!E , „oblek%e 
se v!chudé rúcho i!jide%ta oba proti n#mu“, které souhlasí s!textem nalezeného frag-
mentu KA (J9eF:CD ;@>N: N_>).
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jeho "ekl jemu, aby vysedl z!korába, tomu bez milosti utieti nohu kázal. I!od-
trhne se od b"eha s!velik$m smutkem. …

Kronika velmi p!íkladná o&Apollonovi, králi Tyrském. Jind/ich"v Hradec,  
[Jan Bed/ich Jake$] '*-- ('()*+,)- 3 339), fol. C'b–C+b

… k!vychování dána byla, kázal mne zamordovati. A!tomu, kter$* mne za-
mordovati m#l, mo"%tí zlod#ji mne odjali, a!tak mroucí neum"ela jsem, a!ti 
mne prodali tomuto bezbo*nému &lov#ku. Ty pak ale, jestli*e jedinou kr.-
p#j kní*ecí krve má%, pomoz mi mé cti zachovati a!mého panenství pro &est 
v%ech %lechetn$ch a!urozen$ch kní*at i!pro v%echny %lechetné panny a!paní, 
jim*to jest &est milá.“ A!to mluvila s!velik$m *alostiv$m plá&em. || Usly%av%e 
to kní*e Anatagor, pot#%il jest ji "ka: „\lechetná královno, m#j* se dob"e 
a!m#j z!toho &est a!chválu, *e v!tak nebezpe&ném stavu, v!n#m*to jsi posta-
vená, tak &istotu miluje%. I!kdy* jsem tvou *ádost poznal, kterak budu moci 
chtí/ pomoci, abys svou &istotu budoucí &asy bez p"eká*ky zachovati mohla? 
Proto* vezmi tec funt pen#z a!dej je svému hospodá"i, jako by mzda tvá 
byla a!já/ dále s!ním o!tebe rozmluvím.“ A!tak ta ctná panna Tarsia vy%ed%i 
z!komBaty ten funt pen#z ne%/astnému hospodá"i svému oddala. I!vy%ed také 
kní*e, hned ji komBatu za m#síc zakoupil. I!dajíc jemu sto funtu pen#z na 
to, aby té poctivé a!%lechetné panny Tarsie *ádná mu*ská hlava neuhlídala 
v!m#síci krom# n#ho. Vzav%e to svobodník od n#ho a!slíbil mu. V!tom, kdy* 
se ta v#c dála, v!Melchyn# král  Apollon nenadáni ploval po mo"i dev#t let, své 
*eny plakal. I!p"iplynul do m#st# Tarsis, chtíce se s!svou dcerou Tarsií ut#%iti. 
I!zv#d#v%e hospodá" Stranguel s!*enou svou Dion$sií o!p"í%tí Apollonovu, 
oblekli se v!chatrnné roucho a!vy%li oba proti n#mu. A!kdy* ho docházeli, 
"kouce Straguel: || „Vítej, králi velik$, k!nám, sv$m v#rn$m sluhám. Ale cht#l 
bych vám rád noviny lep%í praviti ne* tyto. Tarsia, dcera tvá, na ní*to v%ecka 
nád#je na%e zále*ela, um"ela jest. A!jak* nás vidí tvá milost, od její smrti a* 
do dne%ního dne pro *alost nebrali jsme na sebe lep%ího roucha.“ Usly%ev%e 
tu "e& Apollon, na"íkal s!plá&em velmi *alostiv#. I!u&inil slib, *e op#t za dev#t 
let nechce z!mo"e a!z!korábu vyjíti, le& by dobrou novinu usly%el. A!kter$* by 
koliv jeho &lov#k "ekl jemu, aby vy%el ven z!korábu, *e ká*e jemu bez milosti 
nohu ujíti. I!odstr&il se s!velk$m velmi smutkem od b"ehu. …
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�  
Gesta Romanorum, boh. PlzeB, Mikulá% Bakalá" '21'–'21A, 
líc a rub nalezeného listu
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�  
Testament anebo K4a5 dvanácti patriarch3v = Asenech, boh. PlzeB, Mikulá% Bakalá" '21'–'21A, 
líc a rub nalezeného listu
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�  
Kronika o Apolloniovi, králi Tyrském. PlzeB, Mikulá% Bakalá" '2'1–'2'',
líc a rub nalezeného listu
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2TCOGP[

DICK, Wilhelm (ed.)
����� Die Gesta Romanorum (Erlangen/Leipzig)

KELLER, Adelbert (ed.)
����� Gesta Romanorum das ist Der Roemer Tat (Quedlinburg/Leipzig)

\IMEK, Franti%ek (ed.)
����� P8íb:hy 8ímské. Staro6eská Gesta Romanorum (Praha: Odeon)

KOLÁR, Jaroslav — NEDVgDOVÁ, Milada (edd.)
����� Próza 6eského st8edov:ku (Praha: Odeon)

NOVÁK, Jan V. (ed.)
����� Staro6eská Gesta Romanorum. Sbírka pramen.v ku poznání literárního *ivota 

v!-echách, na Morav# a!v!Slezsku skup. ', ". ,, &. , (Praha: -eská akademie 
císa"e Franti%ka Josefa)

OESTERLEY, Hermann (ed.)
����� Gesta Romanorum (Berlin)

.KVGTCVWTC

KNIHOPIS
����s����� Knihopis 6esk;ch a/slovensk;ch tisk3 od doby nejstar4í a9 do konce XVIII. století 

[…] ed. Zden#k Tobolka [od 2. svazku Franti%ek Horák]. Díl I. Prvotisky 
(do r. '211). Text + tabule. Díl II. Xsky z!let '21'–'A11. Svazek '–+ (písm. 
A–Z) (Praha)

KOHÚT, Leo (ed.)
����� Mikulá4 Bakalár Atetina. Atúdie a/materiály o/9ivote a/diele slovenského prvotla6iara 

v/Plzni (Bratislava: Slovenská akadémia vied)

LUDVÍKOVSKh, Jan
����� „N#kolik ohlas. vergiliovské legendy v!star%í &eské literatu"e“; in Otto Jiráni, 

Franti%ek Novotn$, Bohumil Ryba (edd.): Pio vati. Sborník prací 6esk;ch Blolog3 
k/uct:ní dvoutisícího v;ro6í narození Vergiliova (Praha: Jednota &esk$ch 0lolog.), 
s.!(,–4+

PAULINY, Eugen
����� „K!jazyku tla&í Mikulá%a Bakalára \tetinu“; in Leo Kohút (ed.): Mikulá4 Baka-

lár Atetina. Atúdie a/materiály o/9ivote a/diele slovenského prvotla6iara v/Plzni (Brati-
slava: Slovenská akadémia vied), s. 3'–3(

VIDMANOVÁ, Ane*ka
����� „Staro&eská Gesta Romanorum a!jejich latinská p"edloha“; Listy Blologické 

XCV, s.!(2–+,

VOIT, Petr
����� „Kni*ní poz.stalost olomouckého tiska"e Jana Olivetského z!Olivetu jako 

literárn#historick$ a!bibliogra0ck$ pramen“; Sborník Národního muzea v/Praze 
C ,+/5 (Praha), s. '+4–,'5
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����� „Moravské prameny z!let '2(4–'2(A k!d#jinám bibliogra0e, cenzury, knih-
tisku a!literární historie“; P8ísp:vky ke Knihopisu 2 (Praha: Státní knihovna -R)

����� Aimon Lomnick; z/Bud6e a/exempla v/kontextu jeho mravn:v;chovné prózy (Praha: 
Univerzita Karlova)

����� Encyklopedie knihy. Star4í knihtisk a/p8íbuzné obory mezi polovinou =>. a/po6átkem =C. 
století. Díl ' (Praha: Libri)

����� „Xskové písmo -ech a!Moravy první poloviny '(. století“; Bibliotheca Straho-
viensis '1, s. '12–,1,

VRiÁTKO, Antonín Jaroslav
����� „Aseneth. Román biblick$“; Dasopis Deského muzea XXXVI, s. (5–4(
����� „Apollon, král Tyrsk$. Román starobyl$“; Dasopis Deského muzea XXXVII, 

s.!,41–,+3 a!32,–3(A

ZÍBRT, -en#k
����� „Staro&eské Poru&enstvie patriarch dvanádcti, synóv Jakobov$ch“; Dasopis 

Deského muzea LXXXVI, s. '–A'

4ÅUWOÅ
fe essay considers three recently discovered works of medieval 0ction with subject 
matter largely from antiquity (Gesta Romanorum, Asenech [Joseph and Aseneth], Kronika 
o Apolloniovi [Apollonarius of Tyre]), published in Czech in the early sixteenth century. 
fey are, however, preserved only in fragments. fe printer was Mikulá% Bakalá" of 
Pilsen, who specialized in medieval literature that aimed to amuse.

-NÉêQX½�UNQXC���-G[YQTFU
kní*ky lidového &tení — exemplum — Gesta Romanorum — Asenech — Apollonius — 
Bakalá", Mikulá% 
popular or folk literature — Exemplum — Gesta Romanorum — Joseph and Aseneth — 
Apollonius of Tyre — Bakalá", Mikulá%


