T, U _ 35 předešlý S' T| předešlý před súdem U _ 35-36 a ačpřítomnost Jeho jmiena
mohla by býti' pohnán bud S' pod. T (a jestliže)] a muož-Ii býti osobně nalezen,
mát pohnán býti U - 39 při domu býti póhonóm S' T] aby se póhon dál před domem
neb v domu U - 40 pohonidlného SJ toho' ktoŽ má pohnán býti T, U - 40.41 otevřeným hlasem pohoně v slyšení pomíjej1cích i souseduov S, pod. ?] zjevným hlasem, aby i súsedéi jdúcímimo duom slyšeli U _ 44-45 aby na soudě spolu okázal se
S]abynasúděokrízalseT,aby stálksoudu U -45-46takovýden,...i souseduovS, T|
a tento den a tuto hodinu před domem jeho jest zjevně pohnán a to jsú slyšeli pomíjejícíi súsedéU - 48 bývají S' T] se dějÍ U; ač nebyli by v1pověděni S] ač nebyli
by v5rmluveni ?' ač to nenie v5rmluveno U - 54 viněného S] vinného T, obžalovaného U _ 55 potupú obžaluje S] potupú má obžalovati T' potupú neb nestánÍmmá
obŽalovati U _ 57 ot nastánie S] od snažnosti r, U - 58 nálezně zproštěn býti sI
nálezem býti zproštěn ?' aby nálezem jeho byl zproštěn soudu U- 59 výmienky S|
odpory T,U - 63-64 dosti ujistil... zaplatiti S] uručil' žepán věcpříjemnúmieti
bude nebo odsúzenie zaplatí ?, uručil, že pán jeho, t. žaluobce,neb obŽalovaný to'
coŽ on vede' přijme, a bude-li odsúzen,že odsúzenýzaplatl U - 65 bez dostiuiištěnie S] bez uručenie T' U; nevěří se S, T| nezdá se U - 65.68 ačprvotnie osoby...
nezaviež1S] kdyŽ prvotnie osoby věc za příjemnú mieti nebo odsúzeniezapl ltiti
za své poručnlky' je ode všeho uručenie zprošíujíce,sebe niŽádným obyčejeln ne.
zaviežl T' kdyžto prvotnie osoby nezavázaly jsú se, že coŽ poručnÍcijich provedú,
to sdrŽie, a což bude usúzeno, Že to zap|alie za své poručníky,tiem je ode všeho
urukovánie zproštujíce U - 69 věc příjemnú uručili by mieti S, T] uručie, Že to
chtie zdrŽeti, coŽ on v5rvede U _ 80 Žalobntk pak slóveť ot Žaloby S, pod, T| Žalobník pak nebo póvod slóvet od žaloby a od vedenie, nebt vede při U - 81 Veškeren
pak hornl soud S] Vešken pak horský súd T' kaŽdý pak horský soud U _ 82 zahájený S' T! zaháiený neb pořádný U - 84 maje pósobiti S] jednati maie T' súditi
chtě U - 85 posilňuje a potvrzuje S] zahajuie a potvrzuje T' zahájiti káže U _ 87
nálezem vynášejl S] i súdie T, usúdie s potazem U - 89 otložiti časusvátečniehoS]
odloŽiti čas svátečnl T, čas svátečnl ctÍti U - 90 skonati, coŽ nastává S] dokonati'
coŽ nastává T, soud dokonati U; k hřešeníS] k přestúpel| T, U - 91 vyslaviece S|
kdyŽ vyslaven bude T,kdyŽ.,. zahájen bude U - 92 pokoje soudnéhovšem potvrď
S] pokoj súdný všem zapověz ?' pokoJ soudný i kázeň všem jmieti má přikázati
U _ 96 túto výpovědl s' T] tiemto ustanovenÍm U; první obdrŽÍ S' T] tehdy jej
první obdrŽl U - 98 soudcóm svrchovanú pilností opatřiti S] aby súdce svrchovanú
pilnostÍ opatřili T, pod. U - 103 viece S] potom T, U - 104 proti svým spolukrevnlkóm a příbuzným S] proti svým přátelóm a přÍbuzným T, proti svým příbuzným
a přáteluom U; spolukrevnosti S] přÍbuznosti T' příbuzenstvie U _ 106 opravy S'
UJ opravenie T; manstvie Ul gmanftwie S, T - 707 rozumu S, Tl rozumnosti U 109 vynesená S] vydaná T, U - 110 obránce přl S' ?] řečnÍci't. obránce přÍ U 111 pracujícÍch S, ?] pracovitých U - 113 štltuov, polúp|átÍ S] št1tóv, plátóv Ť,
štltuov neb terčía plátuov U - 116 aby se ohrazovali S' ?] aby se mohli ohrazovati
U - 118 neuběhli S' T] nevešli U - 119 ottud škody cÍtiti' otkudŽ Sl z toho škody
číti'odkudž ?' škody z toho číti'dokudž U
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vÝvoJ

ČnsKÉHo

PŘEKLADU

BIBLE

církve,nebyla pokládána ve středověku
Bible, základní souborknih křesťanské
pouze za přední autoritu ve věcech náboženských,ale i za zdroj poznání světa.
Bylo to proto, ženáboŽenstvístálo na nejvyššímmfutě středověkéhierarchie hodnot, takŽe se názory odvozovanéz ,,Písma svatého..promítaly do celéšířespoleživota. Tím se stala bible důležitouideologickou oporou pro uspořádání
čenského
vztahůmezi lidmi. Přitom mohla přispívat stejně k upevňování zastaralých forem,
jako posilovat úsilío vznik forem nových, tj. mohla být stejně činitelemkonzervujícím,jako revolucionizujícím;zá|eže|ojen na jejím výkladu. Tím bible zasahovala
do Života kaŽdéhojednotlivce. Přesto však se mohl ve středověku přímo seznámit
s biblickým textem jen nepatrný početlidí. Římská církev lpěla na jejím latinském
znění,protoŽe to byl text liturgický' tedy zésazný;vedle toho zaručovallatinský
text monopol na výklad bible kněžím,a tím znemoŽňoval výklady nepohodlné
cÍrkvi a vládnoucí třídě.
Zvláštnt postaveníměl z hlediska vztahů mezi kněžímia laiky staroslověrrský
překlad biblických textů (srov. náš Výbor I, 47 -48, 52), protoŽešlo o překlad do
jazyka v podstatě srozumitelnéholidu.
překladu bible nenavazoval na překlad staroslověnský,
vyvoi staročeského
protože se přistupovalo ke zčeštěníbiblických úryvkůl) až v době, kdy u nás
l) Bible se dělí na Starý zákon (soubor židovských posvátných knih převzatýctr
křestany) a Nový zákon (soubor křestanských posvátných knih).
Starý zákon tvoří: 5 tzv. knih MojŽÍšových(Genesis' Exodus, Leviticus' Numeri,
Deuteronomium)' kniha Jozue, Soudců, Rut,4 knihy KráLlovské(prvé dvě nazývané
téŽSamuelovy)' 2 knilr.v-Paralipomenon, kniha Ezdrášov3L,Nehemiášova, Tobiášova,
Judit' Ester, Jobova, Zalmů, PříslovÍ' Kazatel, Píseň Salomounova (Píseň písní)'
kniha Moudrosti, Sirachova, kniha proroctví lzaiáŠova, Jeremiášova, Jeremiášův
p.láč' kniha proroctvÍ Baruchova, Ezechielova, Danielova, ozeášova, Joelova,
Amosova, Abdiášova' Jonášova, Micheášova, Nahumova, Habakuko;ra, Sofoniášova,
Aggeova' Zachariášova, Malachiášova a 2 knihy Machabejských. (Zidé dělili tento
soubor na 3 části: Zákon, tj. knihy Mojžíšovy'tzv. Pentateuch; Proroky' tj. knihu
Jozue až knihy Královské, a knihy proroctvÍ od Izaiáše po Malachiáše; Spisy' tj.
všechny ostatnÍ knihy. Křesťanská církev rozdělila bibli na knihy historické' tj. od
po Ester, k nim se přiřazujÍ i knihy Machabejské' dále knihy vyučuknih MojžÍšových
jícÍčili sapienčnÍ'tj. knihy od Joba po Píseň písní,a konečněknihy prorocké.)
Nový zákon obsahuje: 4 evangelia (Matgušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo),
Skutky apoštolskéa listy (epištoly):Pavlův Rímanům, 2 l(orintským, 1 Galatským'
BÍezským, Filipenským, Kolossenským, 2 Tessalonicenským, 2 Timoteovi, 1 Titovi'
Filemonovi, Zidům, list Jakubův, 2 Petrovy, 3 Janovy, list Judův' Janovo Zjevení;
k nim je připojována tzv. Manassesova modlitba a Pavlův list Laodicenským.
Starý zákon byl přeložen do řečtiny jiŽ ve 3. stol. př. n. l. Tento překlad, zv.
Septuaginta, se stal předlohou křesÍanskéhopřekladu do latiny. Po nejstaršímpře.
kladu bible do latiny (tzv. Itala z 2. sLo|.n. l.) jei pořídil cÍrkevníučitel Jeroným
na rozhranÍ 4. a 5. stol. n. l. spolu s překladem Nového zákona. Jeronýmův latinský
překlad' zv. Yulgáta, se stal oÍiciálním zněním bible, z něhoŽ vycházely téměř všechny biblické překlady do národních jazyků aŽ do reÍormace.
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převládla západní kulturní orientace a ta nedovolovala přehlížet církevní zákaz
slovanské liturgie. Tak se začínalos překladem bible od začátku. Dokazují to Lzv.
Vídeňskéglosy (Jagióovy) z doby okolo r. 1100,tlumočícírrěkterá mÍstaz Matoušova
a Janova evangelia: jsou sice psány směsí staroslověnštiny a češtiny,ale neshorlují
se s žádným známým textem staroslověnského biblického překladu. Stylistická
nepropracovanost Vídeňských glos svědčío tom, že jejich autoru nešlo o překlad,
ale jen o technickou oporu' protoŽe biblické texty, které bylo třeba při bohoslužbách a v kázáních prostředkovat lidu, byly zprvu uchovávány pouhou pamětí
a nebylo třeba je zapisovat. Tento fakt měl i dále vliv na volnější vztah tradovaného
znění př'íslušných biblických textů k latinskému originálu. Projevuje se to ještě
v nejstarším typu staročeského biblického překladu, zachovaném v euangeliaří.ch
(Seitentettském,Rajhradském a Ytdeňském ze 14. stol.) a v překladu biblické Knihy
žalmů, tzv. Ža|táře, jehož nejstarší znění je dochováno ve Wittenberském žalldři ze
14. století. Volnější vztah k latinskému originálu se projevuje v nejstaršíclrčeských
biblických překladech kladně' ve prospěch jejich literárních kvalit.
Překlady biblických textů vyvolané praktickou potřebou však brzy nestačily.
Mohutný kulturní rozvoj našich zemí ve 14. století vyžádal si soustavný překlad
všech čtyř evangelií (tzv. čtveroevangelia), ale spokojil se jím jen na krátkou dobu.
Přes trvalé překáŽky' které církev kladla zejména formou zákaz:ůsnahám o překlad
bible do národního jazyka, pokračovalo se v postupném překládání biblických knih
a toto úsilí má z hlediska tehdejší oolitické i kulturní situace rysy nepochybně
pokrokové, protože se jím dostávala neprivilegovanýmvrstvám do rukou důležitá
ideologická zbraň pro zápas s duchovní i světskou mocí. Není náhodné, že k překladu všech biblických knih a k jejich prvnímu svodu v úplnou českoubibli došlo
právě v druhé polovině 14. století, kdy se objevujívkulturním životě Husovi předchůdci' Tato první redakce staročeskéhobiblického překladu (reprezentovaná přerlevšim Drdžďanskou čili Leskoueckou bíblt) by|a jiŽ počátkem ].5. století vystřídána
redakcí další' jejíŽ vznik byl bezpochyby vyvolán sílícímrefolmním hnutím. Ještě
v první polovině 15' stoleti došlo však k další' třetí redakci' a přcd koncem 15.
století k redakci čtvrté,která vstoupila do prvních biblických tisků. o tom, jak se
za husitství rozšířil zájem laiků o bibli' svědčí neobyčejně velký počet přepisů
bible' které se nám z 15. století dochovaly.
Studium wývoje staročeskéhobiblickélro překladu dává jedinečnou moŽnost
proniknout k podrobnostem středověkého literárního myšlení na látce, která je
k tomu z metodologického hlediska zvláště vhodná; lze tu sledovat zápas o české
literární zvládnutí textů, které mají klíčový ýznam pro celou středověkou vzdělanost. Biblický sloh ovlivnil většinu dobové literární tvorby a biblická přísloví,
úsloví a obraty obohatily i ústnílidovou slovesnost. I z hlediska jazykovědy je
ývoj českéhobiblického překladu otázkou zvláštní důleŽitosti, neboť šlo o vytváření textů závazných, zejména pokud jde o terminologii.
Vybrané ukázky z bible uvádíme tak, abychom zachovali postupný vývoj
českéhobiblického překladu od evangeliářů a žaltářů přes čtveroevangel;um až
k jednotlivým redakcím celébible. Každé z těchto vývojových stadií tvoří zvláštní
oddíl, v němž jsou ukázky seřazeny podle ustáleného pořadí biblických knih.

EvANGELIÁŘE
Názvem evangeliářeoznačujeme
soubory většinounovozákonnÍch
úryvků

(perikop)' předepsaných jako součást mešníhoobřadu na jednotlivé neděle a svátky
v pořadí tzv. církevního roku (začínal4.nedělí před vánocemi). Mešníobřad byl sice
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