město zlato čisté,podobné k čistémustklu. (19) Základové zdi městské
všelikým kamenem drahým okrášleni. Zák|ad prvý jaspis, druhý zaÍirus,
třetí kalcedonius, čtvrtý smaragdus' (20) pátý sardonix, šestýsardius, sedmý
kryzolitus, osmý beryllus, devátý topazius' desátý kryzopassus, jedenádstý
jacinktus, dvanádstý ametystus. (21) A dvanádst bran: dvanádst perel jest
po všěch, akaždá brárra ze všelikých vlastních perel; a ulice městské zlato
čistéjako stklo přesvětlé.
(22) A chrámu sem neviděl v tom městě, nebo pán bóh všemohúcí
chrám jeho jest a beránek. (23) A město nepotřebuje sluncě ani měsiecě, aby
v něm svietily, neb svě|lost božie osvěcuje to město a lucerna jeho beránek
jest. (24) I budú choditi národové v světlosti jeho, a králové zemštípřinesú
chválu svú a čestdo něho. (25) A brány jeho nebudú zavřěny přes den, neb
tam noci nebude. (26) A přinesú chválu a čestnárodóv do něho. (27) A nevejde do něho nic poškvrněnéhoa čině ohavnost a lež, jediné ti, ješto jsú
napsáni v knihách života a beránka.
I otešIa7esÍpomirru|a_ 2 Jon.. apoštolJan Evangelista,jemuŽ bylo starou
tradicí připisováno autorstvíZjeven1_ 3 ai tot ejhle;sÍanstánek
- 6 skondniekorrec;darmozdarma _ |{
5 přeuěrnd.
velmi věrohodná(Íidelissima)

slrašIioým bázlivým; modlosluht1mmodloslužebníkům;díel úděl; u jezeru hoříciem:
vykládá se jako obraz očistce(in stagno)
9 z sedmi anielóu asi: ze sedmi andělských ochránců židovských sborů; ĎrÍná
baňky' misky (phialas); sedmi ran posledntch:sedmi trestůposledníhosoudu; neuěstu,
ženu berdnlcouu:vykládá se jako cirkev křestanská, nevěsta Beránka božího, tj.
Krista _ Í7 oslaunosÍslávu (claritatem) _ 12 doanddsti pokolenísgnóa izrahelských:
dvarrácti kmenů izraelských, odvozujícíchsvůj původ od dvanácti synů Já'k'obovýcli
- 73 ot puolnoci... ot poledne od severu... od jihu -14 berdnka;tj. Krista - 15
trestní.
ze třtiny _ 16 na čtgřihrang posazenodo čtverceuspořádáno; Íotíkastejně taková' stejná; lřsÍÍtřtinou _ 78 staueniestavba; iaspidovéhojaspisového;k čistémustklu
křišťálu _ 19 zaftrus (lat. rrom', pod. dále) saf'ír;kalcedonÍuschalcedon; smaragdus
smaragd - 20 sardonir odrůda chalcedonu; sardius sardis, odrůda achátu; krgzolitus
chryzolit, odrůda olivínu; bergllus beryl, odrůda smaragdu; topazíus Lopas; krgzopassus chryzopras; jacínktus hyacint, odrůda cirkonu; ametgstus ametyst _ 21' ze
ušelikýcholastnich perel z jednotlivých druhtl perel; přesuětlédokonale průhledné
23 osuěcujeosvětluje, ozařuje - 27 ohavnosÍohavné skutky (aborninationcm);
v knifuich žiuotaa beranka(in libro vitae Agni): v knize Života Beránkor'a, tj. Kristova'
v knize vyvolených k spáse (sror'.2 Tim. 2,19, Zjev.3,5 a 13,8)

Poznámky

edični

Výběr základních i vai'itlčníchtextů otištěnýchukázek se opírá o studii V. Kyase ,
Dobrovskélro třídění českýchbiblických rukopisů ve světle pramenů, Josef Dobrov.
ský 1753-1953' Sbornlk studii k dvoustémuvýročínarozeni, Praha 1953, s.227 aŽ
300. Soupis českých biblických památek uveřejnili B. Ryba a V' Kyas ve Věstníku
Č A v U 6 1 , 1 9 5 2 s, . 3 7 - 4 5 .
Bylo uŽito těchto rukopisů, seřazených zde pro přehlednost podle zkratek:
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Evange|iáře:
EB - Čtenie knězě Benešovy' evangeliář z posled.níčtvrti14.stol.; rukopis SA
v olomouci (dříve Kap. ol') č. 105; vydal V. Měrka v Prostějově 1918. - EH Evangelium sv. Matouše s homilierni z konce 14. stol.; rukopis v pražskéUK xvtl
A 4; vydal J. Holub' Sbtrka pramenů 1,10, Praha 1913. - EKp _ meziřádkový
překlad evangeliáře z pol. 15. stol. v latinském rkpe APH (dříve IGp. Praž.) A 772;
rlosud nevydán. - Eo - Evangeliář olomoucký z r.7427; rukopis v SVK v olomouci
ÍT 24912,fol. 94b-331b; vydal Fr. Černý,Sbírka pramenů 7,1,4, Ptařra 1901. _
.BP _ Evangeliář pražský neboli třeboňský z t. po|. 15. stol., rukopis v praŽskéUK
x I B 3 , f o l . 1 a - 1 9 b ; v y d a l F r . Č e r n ý ,L F 2 4 , 1 8 9 7 , s . 1 8 7 - 7 9 2 , 2 7 7 - 2 8 7 , 3 5 5 - 3 5 8 ,
437-444, - ER _ Evangeliář rajhradský z konce 14. stol.; rukopis býv. knihovny
benedikt. kláštera v Rajhradě D/K I * 4, to|. 106a-124a (nyní v brněnské UK);
vydán dosud nebyl. - Es - Evangeliář seitenstettský z konce 14. stol.; rukopis
v knihovně benedikt. kláštera v Seitenstettenu v Dolních Rakouslch č. 272, Ío|.
139a-148a;vydal F. Menčík,Dva evangelistáře' Praha 1893' text na s. 1-41. EV - Evangeliář vídeňský z 2. po|. 14. stol.; rukopis v NK ve Vtdni č. 4733' fol.
1a-49b; vydal F. Menčík,Dva evangelistáře,Praha 1893, text na s.42.136. - EZ
- čterriezimnielro času,evange|iáŤz3. čtvrtiny 14. stol.; rukopis v MLrz. III A 40;
vydal A. Patera, Sbírka pramenů1,1,7,Praha 1905.
ŽaltáŤez
ŽRI _ Žahár klementinský z 1. pol. 14. stol.; rukopis v praŽskéUK XVII A 12;
_Žaltář kapitutní z2.po|.
vydalA. Patera, Panrátky 1, 1, 10, Praha 1890. -Žxp
14. stol., kolern r. 1370; rukopis v Muz. I E 65, fol. 1a-82a; vydal E. Rippl, Der alttschechische Kapitelpsalter, Praha 1928. - ŽP _ Ža|táí poděbradský neboli olešnický z r.1396; rukopis v Drážďanech,Saská zemská knihovna I( 2, fol. 7a.134b; vydal
A. Patera, Sbírka pramenů 7, 1, 2, Praha 1899. - Žw _ Žaltát wittenberský, meziřádkový stč. překlad v ]atinském Ža|táři z 2. třetiny 14. stol.; rukopis v seminární
knilrovně ve Wittenberku A IV, 6; vydal J. Gebauer, Památky 1, 2, 7, Praha 1880.
Bible:
BB - Bible boskovská z doby okolo r. 1420; rukopis v olomoucké SVI( I A 3;
dosud nevydánai _ BDr _ Bible dráŽďanská neboli leskovecká z konce 14. stol.;
rukopis shořel v Lovani r. 1914; dochovány zčástifotokopie a opis evangelií pořízený
J. Vraštilem v r. 1911; dosucl nevydána. - BIí - Blble hlaholská z r. 7476; rukopis
v pražskéUK xvII A 1; psána hranatou hlalrolicí; neúplná (Par.-Job.; Přísl.-Sir.;
Žalmy); dosud nevydána. - BZ _ Bible litonrěřÍcká (jednosvazková\ z r' 7429;
rukopis v SA v Litorněřicích (dříve Kap. Lit.) B I F/2; dosud rrevydána - BLT
- Bible litoměřicko-třeboňská neboli zmrzlíkovská (třísvazková) z let 7411-7474;
rukopis v SA v Litoměřicích (dříve Kap. Lit.) B I F/3-1' 2 (svazek I a III) a v SA
_Bible nrlynářčina asi z pol.
v Třeboni A 2 (svazek II); dosud nevydána. -BM
15. stol.; rukopis v praŽskéUK xvII A 10; dosud nevydána. - Bol _ Bible olomoucká z r. 1417;rukopis v olomouckéSvK I A 1/I, II (dvousvazková);část(Gen.-Deut.)
vydala fototypicky Akademie velehradská, olomouc 1933. - BPd _ Bible padeřovská z|et"7432-7435; rukopis v NK ve Vídni č. 1175; dosud n'evydána. - BPr
- Bible praŽská, prvotisk z r. 1488 tlochovaný v několika exemplářích (Knihopis
č. 2). - BŠ - Bible šafhauzská z 7, po]'.15. stol'; rukopis v měst. knih. v SchaÍfhausenu (Švýcarsko)MSc Gerreralia 29; fotokopie v praŽskéUK fot. II 81 (ve třech
svazcích); dosud nevydána. - NzK - Nový zákon Kořečkův z r, 1425; rukopis
v pražskéUK xvII D 30; dosud nev-rrdán.
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Nejstaršítyp evangelního překlaďu' již z 1. pol. 14. stol., reprezentujíSeiten.
stettský' Rajhradský a Vídeňský evangeliář. Vyznačují se proti pozdějšímpřekladům
volnějším vztahem k lat. předloze' vyplývaj1cirn ze smyslu pro zvulrovou hodnotu
slov a ze snahy o rytmické členěnítextu, které mělo usnadnit zapamatování. Skupina
dalšíchpŤekladůz konce 14. stol., do níŽ patří tzv. Čtenieknězě Benešovy a Čtenie
zimnieho času, přimyká se mnohem těsněji k lat. předloze (místy se překladatelé
nev5rvarovali latinismů).Je zde moŽno pozorovat i jisté' i kdyŽ vclmi skrovné, stopy
církevněslovanskéhopřekladu (patrně působeníkláštera Na Slovanech). Mezi sbírkami perikop z poč. 15' sto]'.si zaslouŽí povšimnutí svébytný, i když poměrně doslovný překlad Evangeliáře olomouckého,v němž se nám vedle evangelních úryvků
zachoval i stč. překlad perilrop epištolních.Naproti tomu Evangeliář praŽský (třeboňský) na mrroha místech (zvl. v evatrgeliu Janor'ě) volně tlumočínebo clokonce pro
lepši porozumění výstižně parafrázuje lat. předlohu.
Nejstarší úplnéznění žaltářniho překladu obsahuje Ža|táÍ wittenberslrý z 2.
třetiny 14. stol. Tato prvotní redaltce se r'yznačuje menšízávislostí na lat. předloze.
Přešla i do DráŽďanské bible a ve své mladšípodobě je zachycena v Žaltáři poděbradském (z r. 1396). Jiný typ, už doslor'nějšíhopřekladu (také ještě ze 14. stol.)'
přeclstavuje znéniŽa|táÍeklementinskéhoa na něm převáŽně závislý Ža|táÍ kapitulnÍ
(v nt1m jsou někter.éprvliy církevněslovanské).Tato znění Žaltářního textu, popř.
vzájemně kombinovaná' přecházejíjen s menšímiúpravami i do pozdčjších
biblických souborů;hlubšízásahy tlo překladu jsou patrné např. v tzv. Mikulovském sbornÍku z r. 1406, ale nový překlad Ža|mů'má aŽ tištěrrá Pražská bible z r. 1488.
Překlacl čtveroevangelia se nám samostatněnedochovalv Žáďnémrukopise,
ale byl pojat v 2. pol. 14. stol. do prvního svodu lrilllických překladt1, tj. do české
bible tzv. 1. r'eďakce, reprezentované Drážrlanskou biblí. Svědčí o tom lexikálně
i stylistickv sourodézněrrívšech čtyř evangeli1,z něhoŽ byly převzaty i perikopy pro
Čtenie zimnielro času.
Prvni stč.překlad celé bible (práce rrěkolikapřekladatelůs potrŽitímjiž dřÍve
přeložených částí)byl nepochYbně hotov již v 2. pol. 14. stol., jak ukazuje nejstarší
známá památka, Bible dráŽďanská (70.- 80.Iéta 14. stol.) s velmi starobylým zrrěním,
např. v knihách MojŽišových,v žaltáři i v evangeliích.Typický'mi nrlaclšínripředstar'itel]<amitéto 1. rerlakce stč.biblického překladu jsou Bible olomoucká (z r. 7477'1
a Bible litoměřicko-třeboňská (z 1. 741'1-1414).Mají již např. novější úpravrr knih
MojŽišových, kombinované zněnÍ Ža|táte a mladšírcvizi evangelia Matoušova. Jsou
současněsvědectvirn neustálého <lalšího
překladatelského ťrsilÍ.v Bibli litoměřicko.
třeboňské rnáme zachyceny korel<torskéúpravy textu poclle nového přepracování
a Bible olomoucká v poslednícb biblickýclr knihác.h (např. ve Skutcíctr)přecházÍ uŽ
přimo k 2. reclakci.
Zprac<rváni2' redakce vznikala opět postupně za ťrčastiněkolika překladatelů.
Přerlevšímbyla již tra samémzačátku 15. stol. znovu pí'eloŽenaevangelia a snad i celý
Nový zákon (překlaclatelépatrně pracovali také s jinýnr lat. textem neŽ u 1. redakce).
Starý zákon (hlavně knihy Mojžíšovy)svědčíspíšeo úpravách a o přepracování staršÍhozněni neŽ o překladu novérn.Patří sem např. Bible hlalrolská (z r. 1410),Bible
boskovská (okolo r. 1.420),Bible litoměřická (iednosvazková,zr.1429), Bible mlynářčina (z pol. 15. stol.) aj.; početzachovaných památek tohoto typu je už mnohem
většínežu 1. reda]ice. Je to cláno rozšířenínrznalosti českébible v ďobě husitské.
Poclstatně jiný ráz mají památky 3. reclakce stč.biblického př'ekladu. Dosvětl.
čujísnahu o jednot'rréa soustavnépřepracovárrí celéčeskébible co nejpřesněji podle
Yulgáty' jak nám to přírno rlokazuje doslov zachovaný v Ribli šafhauzskéa v Bibli
tlymburské (srov. zde na s. 523). Typickou a současr-rě
i prvni <latovanoupředstavi-

490

telkou 3. t
1435). Po
souborů,}
Kda
čtwtině 1]
lobkovick,
nám [o uk
základem
ným ryser
předloze.

Uvát
zněnt jeď
neustálé
výběru a
tvaroslov
drobnější
Jakc
památ'ky
BPd; 4. r
bibll nen
v pŤísluš
Lati
vaI
textu ne
závorek t
Evange

Os1
ČAvU, t:
(Symbo

(Ezecb. 1

otiš
nejchara
vánim kt

Tex
'fext B(
a BPr ul
Rozdíly

1o

EKp,iíc
t u t l o .. . .
vrch E(
svrchu ,
vášta B

stol.,reprezentujíSeiten.
pozdějšímpřekladům
pro zvukovou hodnotu
t zapamatovánÍ.Skupina
knězěBenešovy a Čtenie
(místyse překladatelé
velmi skrovné, stopy
Na Slovanech). Mezi sbír-

' i kdyŽ poměrně dovedleevangelnich úryvků
Evangeliář praŽský (třetlumočt
nebo dokonce pro
Žaltář wit|enberský z 2.

závislosti na lat. předloze.
ycena v Žaltáři podě-

[u (takéještě ze 14. stol.),
hrězávislý Ža|táÍ kapitulní
[nÍŽaltářnjho textu, popř.
mi i do pozdčjšíchbiblic: v tzv. Miku]ovském sbortžskábible z r. 1488.
chovalv Žáďnémrukopise,
ých překladů,tj. do české
. Svědčío tom lexikálně
ly převzaty i perikopy pro
datelůs porrŽitímjiž dřír'c
itol'' jak ukazuje nejstarší
velmi starobylým zrrěním,
lický-mimlaclšínripředstable olomoucká (z r. t477\
rapř.novějšíúpravu knih
vangeliaMatorršova.Jsou
úsill.V Bibli litoměřicko.
rdlenovéhopřepracování
ve Skutcíc}t)přechází už
sti několika překladatelů.
lna evangeliaa snad i celý
textemneŽ u 1. redakce).
ich a o přepracování staraholská(z r. 1410)' Bible
vá, z t. 1429)'Bible mlythototypu je už mnohem
bible v době husitské.
'ckéhopřekladu. Dosvěrl.
bibleco nejpřesněji podle
}ibli šafhauzskéa v Bibli
rní datovanou přetlstavi-

telkou 3. reclakce- jakésioÍtciálnÍ
verze 15. stol. _ je Biblepadeřor'ská (z|.t433 aŽ
1435). Po ní opět následovala řada vÍce neŽ deseti dodnes zachovaných biblických
souborů,které patří do této skupiny.
K dalšimu překládání, iiŽ k 4. redakci stč. biblického textu, došlo v poslerlní
čtvrtině 15. stol. Revizi byl podroben nejrlřÍve Nový zákon (svědčío tom např. Bible
lobkovická z r. 1480) a pro vydáni tiskem byl znovu přepracován i Starý zákon' jak
nám to ukazuje znění Bible praŽské(prvotisk z r. 1488). Tato čtvrtá redakce byla pak
základem znění přetiskovaného jen s menšÍmiťrpravamiběhem 16. stol. Jejím výrazným rysem je úsilío demokratizaci textu, a tak dochází opět k uvolnění vztahu k lat.
předloze.
Uváděné textové varianty mají za účelnahradit paralelní otištěnÍ ukázek ve
zněnÍ jednotlivých redakci stč. překladu bible a alespoň ukázkově dokumentovat
neustálé postupné přepracovávánÍ biblického textu. Varianty jsou zachyceny ve
výběru a skupinově, tj. nejsou do detailů rozlišovány hláskové' popř. nejběŽnějšÍ
tvaroslovné rozdíly jednotlivých srovnávaných textů. V závorkách jsou uváděna
drobnějšÍrůznočtenímezi jednotlivými rukopisy, které tvoří skupinu.
Jako reprezentanty jednotlivých redakcí stč.překladu bible byly vybrány tyto
památky; 1. redakce: BDr (staršÍÍáze),BoI (mladši fáze);2. redakce: BL;3. redakce:
BPoL; 4. redakce: BPr. - Pokud text některé z otištěných ukázek v některé z těehto
biblí nenÍ dochován, je nahrazen zněním z jiné bible téžeredakce' lak je uvedeno
v přÍslušnéúvodni poznámce k aparátu.
Latinský text je uváděn, pol<rrdnení přímo jinak označeno, zYtl|gáty (Vg).
V aparátu uŽÍváme hranat-lrch závorek [ ] pro výrazy doplněné z širšíhokontextu nebo vůbec doplněné k dosaženísmyslu na porušených místech, špičatých
závorek ( ) pak tehdy, je-li nutno uvést paleograflckou podobu.
Evangeliáře
o stč. evangeliářÍch srov. studii J. Vašici' Staročeskéevangeliáře, Rozprav5'
ČAvU, tř. III, č.68, Praha 1931.
(Symboly evangelistů)
(E.zec}:..1,10-14)
otištěno z Eo (rkp. fol. 181a; vyd. s. 106); varianty z BoI, BL, BPd, BPr, jen
nejcharakterističtějšítéŽz EKp. - Stav iotace ponecháván podle rkpu. Se zaclrováváním kontrastuje důsledně ziŽené -í- m. -ie- (asi jev nářeční).
Text Eo se neshoduje s texty celých biblí. Je dost značně závislý na latině.
fext Bol je nový překlad, lišícíse značně od textů mladšich redakcí. BL, BPd
a BPr ukazují v tomto úr5rvkuna vzájemnou kontinuitu mezi texty 2. aŽ 4. redakce.
Rozdíly mezi nimi se jeví jako úpravy.
10 podobnost Eo] podobenstvie BoI a ost. (ddle pod.); čtvera Eo] čtyř zvieřat
EKp, jie}r BoI a ost.(u mťssdle.. Simi]itrrdo . . . vultus quattuor animalium; Vg.. Similitutlo. . . vultrrs eorum) - 11 peří Eo, BoIl1křÍclleB.L a ost.poťl'(ddlepod.); zdviženéna
vrch .Eo] rozšířenéshóry Bol, toztaŽenie svrchtr BL' (se svrchku) BPd, roztažené
svrchu BPr,. spojeny hyly .Bo] sě sjednávale Bol' spojovášta sě BPd' BPr' spojovášta BZ - 12 duch náramný Eo] viclrer duchový Bol, prudkost ducha BL, BPd,
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BPr (inrpetus spiritus); tudy choclíchuBo] tam sú chodila BoI,tam kráčiechu B'L'
BPd, BPr; aniŽ sě navracor'áchu Eo, BPd] a nenavracováchu se BL, a nevracovala
sú sě Bol' ani se obracováchu BPr - 13 vzhlederríEo] patřenie BoI, vezřenie BL,
BPr, vzezřěnie BPd; uhlé ohrrivéholrořícího.Eo] uhlév ohnivý-ch plápolavých Bol'
olreň plápolajícieho uhlé B.L, olreň uhlé hořícieho BPrl' (ulrléotrně) BPr (carbonum
ignis ardentium); obezřění lampové Eo] patřenie svietedlničie BoI,:lz'eztenie lamp
hořících BL, vzezŤénielamp BPd, (veztenie) BPr (aspectus lampadarum); s|vění
ohně .Bo] bleskot ohněvý Bol' blštěnie ohnivéB.L, bleskt olrně BPd' (sktvělost) BPr;
bleskot Eo, BoI| blýskanie BL. BPd, BPr - 14 blesku blýskajícímrtEo' (blýskají.
cieho) BPd] blýskoty stkvúcie Bol' (blýskavé)BI', blýskanie blyštícielroBPr (fulgu.
ris coruscantis)
(Smrt Jana Křtitele)
(Mk 6,17-29)
otištěno z EV (t'kp. Ío|.43b-44a;vyď. s. 124-125);v rkpe neni nadpis' uvedeno
jen prvnimi slovy lat. textu. VarianLy z BO,.BB a nejdůleŽitěišíz EKp, který má
text 2. rerlakce, a d'á|ez BDr, BoI, BPd., BPr. V B.L toto místo chybí. - Jotace zachovávána a upravována v krátkých slabikách (kromě po .í-).
19 Herodias EKp, BPd| Herodefi EV chgbně* 20 vě<ta]weyda EV - 21 kdyžl
kazďy EV; bezďěčný]bezdyczny .EV,.pamět .Ev] (v) pamět ed. - 22 otcu] otyztr .EV
- 28 přinese] przyne|ty .EV (attulil)

22 metáše sě
i lÍbilo sě Ht
a slíbi sě Ht
isset Herodi
(zkrdceno)l
.6O, (chce-li
kuoli popros
dati budeš)
uproši EV] 1
.EV] s chvá
tajíci přěd }
Jana EVI u
v okřlně hll
BPd, BPr, (
mútil se iesi
příseŽné.EC
BKp, BPd.,
BPr,'nerodi
katakáza B
hrobu EYI
BOl, poslacl

(Podobent

Text.EV má volnější vztah k lat. př'edloze (krácení, doplňky) neŽ Eo, EB.
BDr má nový překlad (tzv. čtverocvangelní).Text Bol se rrekryje zcela s BDt, rozdÍly však nejsou příliš veliké. Text 2. redakce (EKp) vznikl přepracováním; potlobně
texty 3. a 4. redakce svědčízde o nových zpracováních.

(Luk. 8,4-1

17 pustil ho v Žalář EVl sváza| jej v Žaláři .Eo' uvězil jej v Žalář .EB' okoval jeho
v Žaláti BDr, BPd, (choval) Bol' vsadil jej clo žaláře BPr (vinxit eum in carcerem;
srou. paralelní Mat. 14,3: posuit in carcer'erll);Ženu EV a osÍ.]marrželkl BPr (pod.
jest tobě BDr, Bol, nebo nelzě jest .EB, nehodleťsě
ddle) - 18 nelzěťjest EV] nelzěť,
tobě Eo, neslušieLobě BPd, neslušiet'BPr - 19 ncpřějiešemu EV] lákáše jelro.E-o,
protir'ieše sě jemu .EB' zlobiešesě naň BDr, BoI,lest ukládáše jemu .EKp' lest skládáše proti němu BPd, BPr (insidiabatur illi); Lajnélpřídáno u EV; zabiti EV a ost'f
o hrdlo připraviti BPr _ 20 báše sě 'EV, Eo, EB| pobáváše sě BDt, Bol' ubáváše sě
ERp, obáváše sě BPd' zajisté obával se BPr; pravého EV]mllŽě pravého EB' (spra.
ve<llivého)Eo, EKp, BPd, BPr, (spravedlného)BDr, Bol,.chovášc ho EV] ostřieháše
(sě EB) jeho,Bo a osÍ.,šetřievalho BPr; rád poslúchášeho EV] a slyšejej ntnoho
činiešea rád jeho poslúchášeEo' (jeho mnohé) BDr' (jeho mnohé véci) BoI, EKp,
pod. BPd, slyšiešejej mnohá činiecea rád jeho slyšiešeEB' vyslýchaje jej mnohévěci
činil a rád ho poslúchal BPr (et audito eo multa faciebat) - 21 bezděčný EI], Ev|
pot'řěbný Eo, pohodlný BDr, BoI, BPd, pohodný EKp' příhotlný BPr; přittc /?V]
sě přilrodil Eo a ost. pod',.hod .BV] večeři Eo a ost,;a jiným BV] a šlechticóm a prvním země Galilee Eo, a triburróm a prvním z Galilee BDr, BoI, BPd' (úředníkuom)
BPr, a vládařóm a prvým z Kalilee EKp, a knieŽatómtřidcět,rytieřóm a starostám
galilejským EB (et tribunis ct primis Galileae); pamět svéhonarozenie .6V] v naro.
zení svénr Eo' národstva svého EB, narozenie svého BPd, své narozenie pamatuje
BDr, BoI. EKp' pamatuje památku svélronarozenie BPr (natalis stri coenam fecit) -

I. otiš
1 3 , 3 - 2 3 ) .1. redakce,
Mat. 13,3-2
a upravová
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Parale
samostatně
představuje

I.5i1
13 otejdú.

TextY
překlad. .E,
nějšípřeklt
Znénl BoI
rozdlly mez

4 sbor
lidí a EP' si
BL, BPtl (:
EO, BPrrsr
ER, skrzě t
jenŽ sěje I

tam kráčiechu Bl,,
seBL, a nevracovala
BoI, vezřenie BL,
ých plápolavých BoI,
ohně)BPr (carbonum
B0I, vz'ezÍenielamp
Iampadarum);stvění
BPd' (sktvělost)BPr;
lctmtr.Bo, (blýskají.
blyšticieboBPr (fulgu-

nenÍnadpis, uvedeno
Lěišiz EKp, který má
cltybÍ. - Jotace za-

weyda.oy -21kdyŽ]
ed.-22 otcul otyzu .EV

22 metáše sě .BV, EB] tancova|a BPr,skákáše Eo a ost.; otcu i všěm kvašanónt EV]
i líbilo sě Herodovi i spolrrsědiec1mEo, pod,.EKp, BPd, (spoluhodovníkuom) BPr,
a slÍbi sě Herodešovi a pojednú jedúcím EB, pod. (i kvašanóm) BDr, Bol (et placuisset Herodi simulque discumbentibus) - 23 iakŽ, chceš-li,ptrol méhokráIovstvie .EY
(zkrdceno)lŽe čsoŽkoli prositi budeš, dám tobě, by pak polovici královstvie mého
.Eo, (chceJi, polovici) E B, (ač'polovici) B Kp, B Pd, (začkoli.. . za polovici) B Pr, coŽ
kuoli poprosíš,dám tobě, chceš-li,polovici králor'stvie mého BDr, (coŽ kolivěk Žádati budeš) Bot (Quia quidquid petieris dabo tibi, licet dimidium regni mei) - 24
uproši E V] poprosim E B, BDr, prositi budu .Eo a ost,- 25 počěrúčeprositi . . . u krále
EV] s chvátaním [k] královi' poprosi Eo, pod. (prosila jest) .BKp' BPd, BPt, c|tvátajíci přěd krále, vzprosi BDr, Bo|, s ručestí[k] lrrálovi' prosila .EB; hlavy svatého
Jana EV| u ost. není; daj mi hlavu Janovu, chci jiej .Ev] chci' aby mi inhed dal
v okříně hlavu Jana Křstitele Eo, BDr, (Janovu Kí'titelovu) BoI, (na míse) .EKp'
BPd, BPr, (Janovu u mÍsě)EB _ 26 lečesě EV] i smútil sě jest Eo a ost. potl., i zamútil se jest BPr,. pro přÍsahu Ev, EB, BPr] pro svú přísahu BDr, BoI, pro právo
přísežnéEo, EKp, BPd (propter iusiurandum); pro hostě EV] pro spolusedíecÍEo,
EKp, BPd, pro spolujedujÍcie .BB, pro kvašany BDr, BoI, pro spoluhodovníky
BPr,. nerodě .BV| nerodil .EB, nechtiešeBo a ost.pod. _ 27 poslavkáza EV] poslav
katakáza BoI, (ptikázal) Eo a ost.pod. (misso spiculatore) - 29 položichu to v novém
hrobu .EV] poloŽili je v hrob Bo, pod. (v hrobě) EKp, BPd, vloŽichu je v rov BDr,
Bol, poslachu je v hrob EB, pochovali ie v hrobě BPr
(Podobenství o r.ozsévači)

r' doplňky) neŽ Eo, EB.
nekryjezcela s BDr, rozpřepracovánÍm
; poctobně

(Luk. 8,4-15)

lj v žalářBB, okoval jeho
(vinxit eum in carcerem;
uÍ.]manŽelku BPr (pod.
'elzějest .EB, nehodleťsě
mu EV] lákáše jeho É.o,
ášejemu .EI{p, lest sklá, o EV; zabiti EV a osl.j
sě BDr, Bol, ubáváše sě
nuŽěpravého.EB. (spra.
továše
ho EV] ostřieháše
) Ev| a slyšejej mnoho
mnohévěci) Bol, EKp,
yslýchajejej mnohévěci
- 21 bezděčnýEI|, Ev\
'íhodnýBPr'. příctc .EV]
EV] ašlechticómaprvBoI, BPd, (úředníkuom)
ět' rytieřóm a starostám
o narozenie-EV] v narosvénarozeniepamatuje
atalissrricoenam Íecit)_

I. otištěno z ES (rkp. fol. 142a; vyd. s. 15 . kde chybně označenojako Mat.
13,3-23). _ II. z EZ (rkp. fol. 7a; vyd. s. 14-15)' jehoŽ perikopy jsou vypsány z bible
1. redakce, jak ukazuje shoda s BDt. - Varianty z ER, Eo, EB, EP (označenojako
Mat. 13,3-23) a dále z BDr, BoI, BL, BPd, BPt. - Jotace v obojím textu zachovávána
a upravována v krátkých slabikách (kromě po -i-).

Paralelně otištěn dvoji základní typ textu: I. tzv. perikopnÍ' který se udrŽoval
samostatně v evangeliářÍch až do 1. pol. 15. stol. - II. tzv. čtveroevangelní'jak jej
představuje staršífáze 1. redakce biblického překladu st'aročeského.

I. 5 i potlačenojest] doplněno z BR - 8 A jiné padlo... viece] doplněno z ER 13 otejdúE.R] oteyde .Es - 14 u myšlenísboŽie]v myleny llozye .ES
Texty .ES, ER (nejstaršÍtyp evangeliářový) jsou si velnri blízké..Eo má jiný
překlad. EB přes rrěkteréspÍšelexikální zvláštnosti jevÍ závislost na .Eo. EP má l'ol.
nějšípřeklad, odlišný od vŠechostatních evangeliářů. Text EZ je totoŽný s BDr.
Zněni BoI vzniklo úpravou textu BDr. Nový překlad má B.L (2. redakce). Také
rozdíly mezi BL, BPd a BPr svědčío nových důkladných přepracováváLních.
4 sbor veliký "Es, Iln] zbor veliký zbírášesě a .Eo, se biešesebral veliký zástup
lidÍ a EP, sě scbra mnohý zástup a BDr,BoI,(sě snide) EB, (se sjide) BPr' (sbierášese)
BL, BPd (v ES, ER ugnech.:convenirent et); blíŽiechu sě .BS' ER, EBl pospicháchu
Eo, BPr, se bráchtr EP, BDr, Bol, chvátáchu BL, BPd; rovenstvie ES] podobenstvie
.BR, skrzě příklad BDr, BoI, v podobenstv1Eo a ost,pod. - 5 jenŽ sěje ES' Eo| člověk'
jenž sěje ER, ktoŽ rozsievá EP, jenŽto sěje, sět ER, kto rosievá, chtě sieti BDr'
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(rozsievá) BoI,ten, jenŽ rosievá, rosévačBL,ten, jenŽ rozsievá, rozsievat BPd, jenž
rozsieYá, ab). rozsieva| BPr; vsievá ,ESl je vsievá ER, Eo, sěje Ě.B' rozsieval BPr,
ptáci s nebe E.s] ptáci E.řl' ptačstvo pod nebem EP,ptáci nebeščí
rozsievá BDr a osÍ.,.
Eo a ost'; sněchu BS, pod. ER, Eo,.BB] jsťtsebrali BDr, sú szobali BoI a ost.pod. _
6 vzejda.Es' ,En] vzšettBL, BPd,když vzešloBPr, vyjda.Eo' vyŠed.BP,urozenoEB,
zarocliv sě BDr, Bol,. shořě.ES] zahyne i shoří ER, usvadlo Eo, BDr, Bol' usvěde EB'
uvadlo BL, BPd, BPr, uschlo jest EP - 7 spolu rosta ES, E..R]spolu vyšlo... i Eo,
i zrodivšese EP, a pojednúvzplodiv sě 8B, a kdyŽ jest... spolu vzrost|o BI)r, (spolu
s ním) BoI, a spolu vzrost|o B'I', (vzrostla) BPd, (vzrost|é)BPr; zahubi Es, ER, Eo|
vytiskly sú BP, zaduši .BB, udusilo jest BDr, BoI, BPr, utlačilo BL' pod. BPd _
8 učirriplodu stokrát viece ER] učinilo ovoce stokráte Eo, (vzšlý (w||ly) plod stokrát
věčší).EB' (úžitkastokrát tolikéž)BDr, BoI, (úŽitekstý) BI,' BPd, BPr, přineslo jest
stokrát viece .EP, chgbí.u ES,. slyšěti lis, .ER, Eo, EB| slyšiece EP, k slyšěníBDr
c osÍ.(audiendi)_ 9 pověst.Es, ER, Bo] podobenstvie.BP, BL, BPd, BPr' přimyšlenstvie EB, příklacl BDr, BoI (parabola _ pod. ddle) - 10 věst,ES] celost ER, zjednání
.Eo, tajenstvie EB a ost.pod. (mvsterium) _ 12 poslúchají.BS, ER, Eol slovo božie
slyšie .BP, slyšie EB a ost.; a ďábel béře .Es' .E.R]potom přtda ďábel' i vezme Eo,
(příde) EB, a|e přÍda ďábel otenme (ot,einme)jim .BP, pak přijda ďábel pochyt7 BDr,
Bol, pak příde ďábel a vezme BL, (a vynme) BPd, a potom přicházi ďábel, vyniemá
BPr (deinde venit diabolus eL tollit) - 13 u veselí ES] s veselitn ER, radostně .EP,
s radostí Eo a ost., s velikým EB chgbně;nebo na časvěřie Es, EB, BP, BPr| neb za
časvěřie BL, BPd, nebo do chvíle věři Eo, Že na časvěřie BDr, chgbi o ER' Bol (qui
ad tempus credunt Vg, quia ad ten-rpuscredunt Sixtínskýtext 1590\;a v časupokušeném .BS] nebo v časv pokúšěnie.ER, a v časupokúšěnieBo, a v časpokušeníeEB,
EP, BL, BPd, BPr, a na času pokušeníBDr,(že na čas)Bol; otejdúER' .Es] otchodie
.E.B, odstupuji Eo, BPd, BPr, otstúpie BDr, BoI, odvrátie se .EP, opúštějíB.L _
14 u myšlenísboŽie .Es' .oR] pečelovánÍma bohactvím Eo, pro snaŽnost dobývanie
zbožíeEP, av péčiecha v sbožÍch.EB, pro péčibolralstvie BDr, Bol, a v pečlivostech
a y zbožich BI., BPd, a od pečován7a zbož| BPr; za|knit sě ES, ER] zhynují Eo'
zahyne v nich .BP, zadušujísě EB, to u<lušieBDr, BoI, bývají udušeniBL, BPd' BPr;
nenesťrplodu ES, "ERl nepřinášějíovoce .Bo, nepřinesú úŽitkaBDr, BoI, BPd' (nepřinosie) BI,, (nepřinášejí)BPr,niŽádného úžitkunepřinese BP, chgbíu .EB (non referunt
fructum) - 15 na dobrú zemi ES o osÍ.pod.| na dobrú dědintl 'ER, rra dobrú ro\7EP,
chgbío.BB,. šlechetn;i-rn
l1S, I!R, pod. BDr, BoIf v najlepšín Eo, pod, EP, EB, BL,
BPd, v výborném BPr,.obdrŽie ES] obdrží... sobě ER, slyšiec... i obdrŽie EP'
uslyšiec... i drŽie BDr, BoI, slyšíce...zachovávail Eo, BPd, BPr' slyšie.' ' a schovávajl BL, slyšiece...sorují EB (audientesverbum retinent); u pol<oji Es, ER, BP|
v pokořě Eo, v trpclníEB, rr utrpen1 BDr, BoI, BL, BPd,v trpělivosti BPr (in patientia)
(Chvála lásky)
(1 Kor. 13,1-13)
otištěno z Eo (rkp. fol. 106a/b;vyd. s. 17-18).Varianty z BoI, BL, BPd, BPr. Jotace v krátkých slabikách' doloženájen u zvratnéhosá' potlačena.
3 nadbyt] natbit Eo _ 4 nenenávidi] nenawydy.Eo (non aemulatur) - 10 z čésti]
i czeity Eo (ex parte) - 12 poznán jsem Bol] poznam g|em,Bo
'fext ,Eo má některé archaismy a je značněodlišný od překladů v celých biblích
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(i od znění B(
neŽ u textů er
jeví někdy př

1 milost
vznějilcl BPd
2 taiemnost't
abych horY tr
přenosil B.L'
a abYch rozdi
statek BPr;
BPr - 4 Pokc
vidl... nenie
protivenstvÍ
(non agit Per
nenie žádost
ambo); nedri
irritatur) - 6
BPr - 7 sne
BoI, BL,yše
čaká Bol, B]
nevypadá B
BPd, BPr -\
BL, BPd, B,
v.72)-7Oz
11 malým Et
k malitkémt
BPd-12v1
BOI, BLltvt
trvají BPr;
Ža|táte

o stč.
PojednánÍ I.
se Ža|táIí za

ČsAv,r. 72
Ža|m 7

otištět
pozdéji), Žl
slabikách. (
lkwirneneg,

lPort
nestával; p
yel, tedg:nt
t obliczigie
TextY

ievá, rozsievat BPd, jenž
sěje .L..B'rozsieval BPr'
nebem.EP' ptáci nebeščí
. s z o b a l iB O I a o s t .p o d . ), vyšedEP,utozeno EB,
,o,
BDr, Bo|, usvěde.EB,
BR] spolu vyšlo... i Eo,
lolu vzrostlo BDr, (spolu
lPr,'zahubi ES, ER, EOI
ltlači]o BL, pod. BPd vzšlý(w|ily) plod stokrát
, BPd', BPr, přineslo jest
šieceEP, k slyšěníBDr
L, BPd', BPr, přimyšlenES] celost ER, zjednánl
9s, ER, Eo] slovo božie
lřída ďábel, i vezrne Bo,
řijda ďábel pochytí BDr,
přichází ďábel, vyniemá
selírnE/i, radostně EP,
iS, EB, EP, BPrlrleb za
Dr, chgblu ER, BOI (qui
t 1690).;
a v časupokuše), a v časpokušenie.EB,
otejdú.ER' .Esl otchodie
e se .EP, opúštějíBI, pro snaŽnost dobývanic
Dr,Bol, a v pečlivostech
;ě ES' .B,R] zhynuji Bo,
íudušeniBL, BPd, BPr;
t BDr, BoI, BPd' (nepřichgbioEB (non referunt
L ER, rra dobrú rolí,EP,
t EO, pod. EP, EB, BL,
llyšiec...i obdrŽie EP,
BPr' slyšie...a Schováu pol<ojiBS, ER, EPI
pělivostiBPr (in patien-

(i od znění Bol). Rozptyl variarrt mezi jednotlilt'mi redakcemi je však vcelku menší
neŽ u textů evangelnÍch;jsou to revize nebo úpravy. BPr (4' redakce) na tomto místě
jeví někdy příklon zpět k znění perikopnímu' jak ukazují shody s Eo.
1 milosti .Bo] lásky BoI a ost. (tak i ddle); jenŽ zvučl Eo] břekar'á Bol, BL,
vznějící BPd, zvuč(cie BPr; cymbala Eo| zvonec BoI, BL, BPr, zvonček BPd _
2 tajemnost všicku Eo] všemu tajemství Bol, všecka tajemstvie BL, BPd, BPr,. tak
abych hory převrace| Eo] tak Že bych mohl hory přestavěti Bol, tak že bych hory
přenosil BL, BPd, (přenášel)BPr _ 3 a jestliŽe bych rozdal Eo] a bych rozda| BPr,
a abych rozdělil BoI, a rozdělím-li BL, BPd; nadbyt Bo] zbožieBol' statky BL, BPd,
statek BPr; nenie prospěšno Eo] nepomóŽ Bol, nenie platno BL, BPd, neprospěje
nenená.
BPr _ 4 pokorná Eo] trpělivá BoI a ost.;milostivá Eo] dobrotivá BoI a osÍ.,.
vidi... nenie závistivá EoJ nezávidí BoI a ost.(non aemulatur); nenadýmá se, nečiní
protivenství Eo] nečinípřevrácenie, nedme sě Bol' (nenadýmá se) B,L' BPd, BPr
(non agit perperam' non inflatur) - 5 nenie obojetná Bo|neŽádá nad jinými býti BoI,
nenie žádostivá své ctí BL, BPd, BPr (non est ambitiosa; o Eo oduozouánonespr. od
ambo); nedráŽn1Bo]neďrážďí sě Bo|, nepopuzuje se BL, nepopúziesě BPd' BPr (non
irritatur) - 6 křivdě Eo|z|osti Bol, nad z|ost7BL, z nepravosti BPd,naď nepravostí
BPr _ 7 snese Eo] snášieBL, BPd, BPr,Lrpí Bol; všemu uf.á Eo| všemu sě naděje
Bol, BL, všechvěcí d'out.áBPd, ovšemnáději rná BPr; všemu strpí Eo] všehopokojně
čakáBoI, BI, (všěchvěcí) BPd' všecko trp1 BPr - 8 nesejde .Bo] nevypadne BoI, BL,
nevypadá BPd, BPr; vynde Eo] bude vyprázdněno BoI, BL, budú vyprázdněna
BPd, BPr _ 9 zjevně... zjevně Eo] stránkú'.. stránkúBol, nedokonale... nedokonale
BL, BPd, BPr (ex parte. . . ex parte; přelcladatelEo četlasi omglem: aperte, pod, i ue
a. 12) _ 10 z čéstiEo] stránkú BoI, s strany BZ, nedokona|éBPd, BPr (exparte) 11 malým ,Eo] malitký Bo1' nraličkýBL, BPd, BPr; jenŽ byly maléhoBo| cožslušalo
k malitkému BoI, to, co bieše maličkéhoBL, (coŽ bylo) BPr' (kteréŽvěci biechu)
BPd _ 12 v přeludě Eo] v podobenství Bol a osÍ.;obličejemv obličej Eo' (k obličeji)
BoI, BI'|tváří v tvát BPd, BPr - 13 přebývají.Eol ostávají BoI, zóstáyaj| BL, BPd,
trvají BPr; to troje Eo| tatroje věc BoI, BL, tři ty věci BPd, ty tři ctnosti BPr
Ža|táte
o stč' Žaltářích srov. P. J. ŠafařÍk,o nejstaršíchrukopisech českéhoža|táte,
Pojednání KČSN 7842,a clále v úvodechk vydáním jerlnotlivých památek. Nejnověji
se Žaltáři zabývá studie V. Kyase, Českápředloha staropolského Žaltáře, Rozpravy
ČSAv, r. 72, seš.1, Praha 1962.
Žalm 7

z BOI, BL, BPd, BPr. lačena'
' aemulatur) - 10 z čésti]
EO
řek|adův celých biblÍch

otištěno zŽw 1rup'fol. la; vyd. s. 1); varianty zŽt<t1uae tento žalm dopsán
později), ŽP, ŽKp, BoI, BL, BPd, BPr. _ Jotace zachováyána všude v krátkých
slabikách. ojed. -uo- (2: wuole)upraveno na -d-. Slabičné-r- se v rkpe píše-ir- (7:,po|kwirneneg, 5.. wietír).
1 po radě BoI] po t'odieŽW (in consilio); nestál] po straně ltorektura:wa, tedg:
nestával; poškvrňenéj]na okr. uar... zhubitedlnéj; rresědal] na okr, poznamendno:
ye|, tedg: neseděl _ 4 coŽ kolivěk] na okr. poznamendno..vše (omnia) - 5 s obličějě]
I oblriczigie ŽW
Texty Žw a Žp jsou si blÍzké.Zněú ŽW bylo přejato s menšímiúpravami také
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do BDr. Tert ŽKI a Žxp jeví zase shody; je to nový překlad, odliŠnýod původního
zněn1 ŽW, Bol nemá nový překlad Žalmů, jde jen o kontaminaci textů Lypu ŽRI
s ŽW. BL také drži s úpravami starý text Ža|tátnl. Více variant majÍ BB (2. redakce)
a BPd (3. redakce), ale teprve u BPr (4' redakce) ]ze mluvit o novém překladu Žalmů
(ale i zde s přihlíŽenímk zněnÍžaltářuímu).
1 blaženýŽW aost.|blahoslavenýŽKp, BPt; nepostúpilŽw, BoI] nechodilŽP,
jest neodšelŽKI a ost.pod,; nemilostivých ŽW a osÍ.]nevěrných BPr (pod' dúIe);
poškvrňenéjŽw, Žxp1 moru ŽRI, BPd, morové BZ, smrted|néiŽP, neduživenstvie
Bol, smrtedlnébonakaženie BPr (pestilentiae) - 2 božiem Žw, Bol, BL| pánéŽRI,
BPd, BPr, hospodinovu ŽP, hospodina ŽKp - 3 vsazeno jest ŽW, ŽP, BoI1štiepeno
jest ŽKl, BPd, BPr, ščěpovánoŽKp, přesazeno jest' B,L (plantatum est); podlé
běhóv vodných Žw, BoI, (zběhóv) ŽP] pod|ésběhuov vod ŽRI, BPd, podlé tekúcosti vod ŽKp, pod|é ztokóv vodných BL, podlé stoku votl BPr (secus decursus
aquarum) - 4 nesptyne ŽW, ŽP, Žrp, noq nespadne ŽKI, BPd, neopadne BL,nesprchne BPr (non defluet); prospějí ŽT7| prospěje ŽP, BoI, leŽďy prospějí B.L,
prospěšny buďu ŽRI, BPd, (prospěšna)ŽKp, (pr'ospěŠnéť)
BPr - 5 semčíŽw, ŽKp,
.Bol] smietá (imieita) ŽKI, BPd, mece ŽP, BPr, stž'eBI, (proicit); s obličějě ŽIť,
BoI, (z\ B,L, (od) Žr,1 oa &áři ŽKl, BPd, oď svrchku BPr _ 6 nevstanú Žlv, Žxp1
nevstávají ŽP, nestana BoI, BL, nepovstávaji ŽKI, BPr' nepovstaji BPd"; hřiešní
ŽW a ost,|hřiešníciŽKp, BPr; spravedlných Žw, BoI, BL] spravedlivýcb ŽKI, BPd',
BPr, pravýcnŽr,Žrp
(pod. ddle) - 7 hospodin ŽIIt cl ost.l pán ŽKI, BL, BPd; c|tod
Žw, ŽRp, BZ] cesta ŽKI, ŽP, BoI, BPd, stczka BPr (iter)
Ža|m 5O
otištěno pod|eŽKI (rkp. fol. 49b-50a; vyd. s. 91-93); varianty z Ž'w, ŽP, ŽKp,
BoI, BB, BPd, BPr. BL má text shodný s BPr. - Jotace zachovávána a ojed. upravována ve vŠechkrátkých slabikáclr.
3 mnoŽstvie] mno|twie ŽRl - 5 Nebo Žw1 Ne ŽKI - 13 tvého ŽW] ugnechd'no
o Ž KI _ 77 mé Y ašica|u Ž xl opÍaDouz ptiu. tw e ( nezřetelně), lr;raedice
3 hospodine Žxt\voze Žw a osÍ.,.
smilování tvých ŽKI, ŽRp, BB, BPd] smilovánie tvého Bol, milosrdenstvie tvého ŽW,lítostí tvých ŽP, slitování svých BPr
(miserationum tuarum); zlosL ŽKI a osÍ']nespraveďlnost ŽP, nepravost BB, BPd,
BPr (pod. ddle) _ 5 znaju ŽKl a ost.!vyznávám BB,poznávám BPd, BPr _ 6 aby sě
zpravil zKl, ŽP, Bol] aby zpravil ŽW, aby pravedlen by|ŽKp, aby spravedliv byl
BB, aby byl spravedliv shledán BPr, aby ospravedlněn byl BPd (ut iustiÍiceris);
a pomstíšŽKl] i pomsti Žw, a svitěz ŽKp, aby zvÍtězil ŽP, aby... a svítězil Bol,
aby... přemohl BB, BPd, BPr (ut. '., et vincas); súditibudešŽKl] tebe posúdieŽI{',
tě súdie ŽP, sizenbýváŠ ŽKp, BB, BPd, BPr, (budeš)Bol (cum iudicaris) - 7 nebo
ai zři ŽKI, Bol] ova nebo ŽW, toť vedě ŽP,rtebo ai ŽKp, (neb) BPd, aj zajisLéBB,
(jistě) BPr (ecceenim); ve zlostechŽKI, ŽKp, BoI]v hřiešiechŽW,l nespravedlnostecb ŽP, v nepravostech BB, BPd, BPr - 8 nebo aj zÍíŽRI, Bol] ova nebo ŽW,to|.
n e b o Ž P , n e b o a j Ž K p , ( n e b ) B P r , a j z a j i s t é B B , B P d ; n e j i s t o s t i a t a j n o s t iŽ K I , B o I |
nejistéa tajné ŽW, ŽP, ŽKp,nejistoty a tajnosti BB, BPd.,tajrré a skryLévěci BPr 9 očiščen
ŽKI a ost.pod.] čistŽw, ŽP, zčiščen
ŽKp; obětuju Žxt1oběleji ŽP, obběleii
Bol, budu sněha bělejí Žw, obé|enbu'duŽKp, BB, zbé|enbudu BPd, BPt - 70 vzrad u j ú s ěŽ R I a o s t . p o d . ] z v e s e | é s é Ž P , ( v z - ) Ž R p , p o t ě š i esť
' P r ; p o n í ž e nŽéK I a o s t . 1
eB
utišenéŽW, pokotltéŽP (humiliata) - 11 obličěj ŽRI, Žw, ŽP, BoI]|ice ŽKp, t,tář
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BB, BPd,7
pod. BB, B.
neodmietaji
BPr - 14 v,
salutaris tui
prvotním B
BB,BPd,a..
ŽP, neprav
poil. ŽW, B
ŽKp, BPr,
sanguinibus
BPd] chváI
nÍmt vypra
r Íř .Z);pral
ŽKp,(spras
iťrŽKI, ŽP
o BPr
Žalm 98

otištěl
BPd, BPr.

7 slyš
nadepsdno)

t hosp
BPd,'vysol
skazujte sě
ačini|ŽP]t
si BOl, BP
zprávy BL,
nost ŽKI,p
tiam) - 5 n
dúId|6 me
vzývají jmi
vzvolávách
v slúpě obll
ŽKI, 1o}l.|u
ostřieháchu
milostiv Ž]
pomstitel 2
ve všepřěn
lál.ezky BI

Ža|m 729

otiště
ZP, BOI, B

6 jmě:
32 výbor z

odlišttý od původrlího

taminaci textů typu ŽKt
majíBB (2. redakce)
o novémpřekladu Ža|mt
Žw, aoq nechodil ŽP,

BPr (pod. ddle);
ŽP, nedužívenstvie

ŽW, BoI, BL] pálě ŽRI,
'Žw,ŽP,Bol] štiepeno
(plantatum est); podlé
ŽKl, BPd', podlé tekúvod BPr (secus decursus
BPd, neopadneBL, neB0I, veždy prospějí B-L,
BPr - 5 semčiŽW, ŽRp,
(proicit);s obličějě Žw,
- 6 nevstann ŽW, ŽKp|
[
|, nepovstajíBPd,. hřiešní
||spravedlivýc]rlŽRl, BPd,

NvánŽxt, BL, BPd; choď

r)

BB, BPd, BPr (pod. ddle) _ 12 u mém životě ŽKl, zW, Bol] v střěviech mých ŽP,
pod. BB, BPd, BPr, u prsech mých ŽKp _ 13 nezamieLaj ŽKI a osÍ.]neotvrhuj ŽP,
neodmietajž BPr; neotnos ŽKI, ŽKp, BoIl neotvracuj Žw, ŽP, neotjÍmaj BB, BPd,
BPr _ 14 veseléspašeniet\ého ŽKI o crsÍ']potěšeniespasitele svého BPr (laetitiam
salutaris tui); najprvnlm ŽRI, Bol] najvyššImŽW, pŤědnímŽP, prvnějšímŽKp, BB,
prvotním BPd, čelnímBPr (principali); stvrď ŽKI, pod, Žw, ŽRp, BoI] potvrď ŽP,
BB,BPd,upevniŽ BPr-75zlost|véŽK\Bo|]zlostnéŽw,ŽKp,z|éBB,nespravedlné
ŽP, nepra:téBPd, BPr; nemilostiví ŽKI a ost.]nevěrní ŽKp, BPr - 16 zptosf" ŽKl,
pod, ŽW, Bol] vyprosÍŽP,vysvoboďŽKp, BPd, BPr,zbav BB;krý1 ŽRIl ze krvi
ŽRp, BPr, (ot) BPd, ot krve BB, z krevnikóy ŽP, z krvavých Bol, hřiechóv Žw 1ae
sanguinibus); sdravie ŽKI, BoI] uzdravenie ŽW, spasenie ŽP a osÍ.,.povýšíŽKI, BoI,
BPd] chváliti bude Ž\Y, zvese|1séŽP' vzveseli ŽKp, zvéstrlvatitbude BB, s potěšenímťvypravovati bude BPr (exultabit Vg, ale: exaltabit lat' brevid'ř UK o Praze
lřIí);pravdyt.véŽRI,Bor] pravdu tvuŽW, spravedlrrostitvuŽP, praveďlnost tvú
ŽKp,(spravedlnost) BPr, spravedtnosti tvé BPd,spravedlivosti tvé BB _ 17 zvěstu.
jťrŽKI, ŽP, BoI1 zvěstovati budu ŽKp, BB, BPd, vzdadie Lobé Žw; v. 77 chgbí
o BPr
Ža|m 98
otištěno pod|eŽP (rkp' fol. 8Íia;vyd. s. 75): varianty z ŽW, ŽKI, ŽRp, BoI, BL,
BPd, BPr. - ojed. jotace v krátkých slabikách potlačena.
7 slyšieše]ilyÍiyíIeŽP 1srov' 7: mluvieše, 8: slyšieše,kde střední -e- dodatečně
nadepsdno)

ivarianty z Žw, ŽP, ŽKp,
phovávánaa ojed. upravo.t.3 tvéhoŽW] ugnechtÍno
l),maedice
|,Ž Kp, B B, BPd] smilováŽP, slitování svých BPr
'ŽP, nepravost BB, BPd.,
lvámBPd, BPr_6 abysě
|ŽKp, aay spravedliv byl
byl BPd (ut iustiÍiceris);
ŽP, aby'.. a svítězil Bol,
|ešŽRl\tebe posúdieŽT7,
fl (cumiudicaris) - 7 nebo
;(neb)BPd' aj zajisté BB,
lechŽW, v nespravedlnos.
trI,BoI1ova nebo Žw, tot.
btostia tajnosti ŽRI, Bot\
!tajnéa skrytévěci BPr hŽr4 olote;l ŽP, obbé|eii
buduBPd, BPr -TOvzratBPr,.ponÍžené
ŽKl a ost.|
|,ŽP, Bol\Lice ŽKp, tvát

1 hospodin ŽP a ost.fpán BL, BPd - 2 hospodin ŽP a ost.]bóh Bol,pán BL,
BPd,.vysoký ŽP a osÍ.]najvrchni ŽKI, vyvýšený BPr _ 3 zpoviedajte se ŽP c ost.|
skazujte séŽKl, chvalte... jméno BPd, chr'álu vzdávajte BPr (confiteantur) - 4 Tys
učinil ŽP] tys upravil ŽW, BL, ty si přihotova| ŽKl, tys přichyst a| ŽKp, ty připravil
si Bol, BPd, ty si zpuosobil BPr,. opravid|a ŽP, ŽW| zpravenie ŽKI, BoI, BPd,
zprávy BL,zpiěmovánie ŽKp, pravý soud BPr (directiorres);právo ŽP, Žwl praved.lnost ŽKI, pravedlenstvie ŽKp, spravedlnost BoI, BPd, BPr, spravetllnosti BI- (iustitiam)._ 5 modlte se ŽP a osÍ.]vzmodlt'e ŽKl, klanějte se BPd, BPr (adorate _ poťI.
ddle) |6 mezi kněžíŽP aost.pod.]vkněŽích BPd', mezi kněŽÍmiBPr,v popiech ŽKp;
vzývají jmě jeho ŽP aost, pod.]volají k jménu jeho BPd - 7 vzýváchu ŽP aost' pod.|
vzvoláváchu ŽKp, votáchu BPd; z slúpa oblačné}roŽP, 7ob|akové\o) ŽW, BLl
v slúpě oblačnémŽKp, (oblaka) BPd, v slúpu oblakovém BPr, v ohlobni oblakovéj
ŽKl, 1ohlubni) Bol,. chováchu ŽP] clrovajiechl ŽKI, Bol, střěžiechl ŽW, ŽKp,
o s t ř i e h á c h uB L a o s t . ; k á z a n i eŽ P , Ž W ] p ř i k á z a n i e Ž K I a o s t . - 8 l í t o s t i v Ž P , Ž w , B L |
milostiv ŽKI a osÍ.,.mstěŽP,Žw, BL, BPd| byl si mstě BPr, pornšťuje
ŽKI, BoI,
pomstitel ŽKp (u|ciscens);ke všem nalezenlm ŽP, Žw1 ve všěch nalezenich ŽKI,
ve vše přěnalezovánie ŽKp, ve všěch přichodiech Bol, všech ná|ezóy B1., nade všěmi
trálezky BPd, BPt (irr ornnes aclinventicrnes)
Žaln
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otištěno pod|eŽKp (rkp. fol. 73b; vyd. s. 119-120);varianty z'ŽW,ŽK| (v. 1-4),
ŽP, BoI, BL, BPd, BPr. _ Stav jotace podle rukopisu.
6 jměj] gtniel.ŽKp (speret)
32 výbor z české literatury tll2

l--

1 z|t|tlboka Ž.ř(p] z hlúbi ŽW, z}J,.lubokosLi
Ž KI a osl.,.křičal semŽKp]volal jsem
ŽW a ost. pod.,.hospodine ŽKp a osÍ.]pane BL, BPd (pod. ddle) _ 2 s|yšiecieŽRp|
slyšúcíŽKI, pos|ichajtt,eíŽW, pod. ŽP, nadchýleny Bol, pozoruj 7ceBL, nakloněnie
BPd, nakloněné BPr (intendentes); modlitvy ŽKp] moď|ítby BPr, prosby ŽW a ost.
(deprecationis) _ 3 ducholovstvi ŽKpl z|ostí ŽW, ŽKI, BoI, nespravedlnosLi ŽP,
křivoty B.L, nepravosti BPd,lrřiechuov BPr (iniquitates - pod. ddle); chovati budeš
ŽKp]schováš ŽIť, schovávati bud'ešŽ P,zachováŠŽKl, BL, zachoval by Bor, budeš-li
zachovávati BPd, šetřiti budeš BPr,. sdržíŽRp, (z-) BoI| strp| ŽW, ŽKI, ŽP, BL,
snese BPd, snésti bude moci BPr (sustinebit) - 4 slitovánie ŽKp o osť.]smilovánie
B P d - 4 - 5 o ž 1 d a | S e m . . . o Ž i d a l aj e s t Ž K p | t r p ě l j s e m . . . t r p ě l a j e s t Ž W , Ž P , s t r p é |
sem... trpěla BZ' (strpěla jest) BPd' sdrŽěl sem... zdrŽé|asě jest Bol, snesl sem...
snášeniejest měla BPr _ 5 náději jmě|a ŽKp, ŽP1 utala Žw, BoI, BL, BPd, doufala
jest BPr (pod. ddle) _ 7 milosrdie ŽRp a osÍ.]milosrdenstvie BPd, BPr; obižnéŽKp|
velikebnéŽw,ýe|iké ŽP, BoI, hojnéBt, BPd, BPr
Čtveroevangelium
K otázce stč.čtveroevangelrrího
textu srov. B' Ryba, I( latinsko-českým manlo.
t r e k t ů m ,L E 6 7 , 1 9 4 0 ' 1 - 6 8 ( z v l . s . 5 2 - 5 3 ) .
(Kázánl

na hoře)

(Mat. 5)
Text vzat z BDr (fol. 542b-543a)' otištěn podle opisu Vraštilova. Varianty
z BoI, BL, BPd, BPr a dále i z evangeliářů, pokud je v nich text ukázky alespoň
částečnězachován: v. 1-12 z EV, Eo, EB; v. 13-16 z EY, Eo; v. 13-79 z EB;
v.20-24 z ES, ER, EO, EB; v. 33-42 z EO; v. 43-48 z EZ, EO, EB, EP. - Jotace
v ukázkách z BDr zaclrovávána v krátkých slabikách (kromě po -i-)' NenáleŽitá
jotace po -i- a ojetl. po -ř- potlačena.
6 lákají ř/k] lkagi BDr _ 18 nebe] nebie BDr_22

plamener-rr]
plarnem BDr

Tcxt BDr je starobylý; svědčípodle rozdílůvzhledem k evangcliářůmo govérrr
překladu. ZnéníBoI se zde více neŽ v ostatních třech evangeliíchodchyluje oďtextu
BDr, jehoŽ revizí vznikl. Poměr textů Bl (nový překlad 2. redakce) a BPd (3. redakce) ukazuje na přepracováváníformou důslednějších
úprav.Text BPr(4. redakce)
se odlišuje poměrně nejvíce (novélexikálni prvky, volnějšívztah k předloze, překlad
výkIaclový).
1 sěde BDr a osÍ.]sediešeEv, BoI, se posadil BPr,. přistúpichu BDr a ost,pod.|
p ř i b l í ž i c h u s é B a l ;u č e d l n í cBiD r a o s t . p o d . ] m l a d čEí V , p o d . B o I _ 3 b l a Ž e n i B D r , E V ,
.BB] blahoslavenl .Eo a ost. (pod. ddle) ; duchem BDr o osÍ.]duchovně Bol _ 4 obďržie
BDr] budú v]ásti EV a ost.pod'.,obsadúEB _5 ŽalostieBDr] jsúv Žalosti Bot, pláčí
Ev,Eo, EB, BPd,\|<aji BL, BPr _ 6lákají (lkagi) a Žiezlivi jsúpravedlnosti BDr] lačnl
jsú a Žíznivípravdy .Eo, hladovitějí a Žiezniji pravosti .EB, lačnějía žieznéj1spravedlnosti BZ, BPd' (spravedlivosti) BPr, Žáďaj1pravdy Bol, o EY koruptela (esuriunt et
sitiunt iustitiam) - 7 dojdú milosrdenstvie BDr a osÍ.]milosrdie dojdúEV, milosrden.
stvie najdú Eo, milosrdenstvie sě nad nimi stane Bol - 8 buoha BDr a osÍ.]hospodina
BoI _ 9 pokorní BDr, BL|pokojní EY a ost.- 10 násiléBDr, EB|protivenstvie Eo a
osl.,rúhaniea protivenstvie EY mladštoprcuou(persecutionem)_71 vz1aj1BDr]vzklnú
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vztah 1rpředloze, překlad
istúpichuBDr a ost. pod.|
BoI_3 blaŽeniBDr, EY,
duchovněBoI_4 obdrŽie
)r]jsúv Žalosti Bol' pláči
úpravedlnosti BDr] lačnÍ
ačnějia žiezněj1spravedlEY koruptela(esuriunt et
ldie dojdú.EV, milosrdenoha BDr a osÍ.]hospodina
rr,EBI protivenstvie -EOa
m)- 11 vzlají BDr] vzklnú

|idéEB, budú láti |idé Bol, zlořečiti budú lidé Eo a ost., zlořečiti budú.BV mladší
oprauou; násilé vám učinie BDr] vás zlosti budú podávati BY, nenáviděti vás budú
.Eo' stíhati vy budú EB' budú... protivenstvie vám činiti Bol' protiviti se vám budú
BL, BPd, BPr (persecuti vos fuerint) - 72 mzda BDr, EO, EBl otplata EV a ost.;
hojná BDr] veliká .EV' Bol' mnohá Eo a ost.; jsú sě protivili prorokóm BDr a ost.|
sú prorokóv nenáviděli BoI . 13 pakli BDr o osÍ.]jestliže Bo, BPr, jest.li to' Že BoI;
z|tyne BDr, BoI] zmis1(znyiy) Eo, zješitnie EB, bude znařena BL, BPd, BPr, chgbí
o.EV (evanuerit); čímsě bude soliti RDr, ,BB] v němž soleno bude Eo, (č1m)BL, BPd,
čímbudú soliti Bol' v čemosoléEV, č7mbude osoleno BPr; aby bylo ven vyvrŽeno
a ot lidí odlúčenoBDrl aby ven vyvrženo bylo a ztlačenobylo or1|iďi Eo, (utlačeno)
EB, aby byla ven vyvržena a ot lidi potlačenaBoI, BL, BPd, BPr, aby ven vymetali
a lidmi potlačili Ev * 14 sě skrýti BDr] skryto býti ,Eo o osÍ.,schováno býti EV,
utajiti EB; po|oženéBDr] ješto jest položeno Bol, postavené EY' BPr, posazené
Eo, BI', BPd, ustavené EB _ t5 zaŽ}rucBDr a ost. pod.| rozžLtueeEo, rožiehaji EB,
zažéhaj1BPd, osvěcuj1 BPr; svietedlnicě BDr] svietedlnici B.L' BPd, svieci BoI,
sviece BPr, světlo.EV, světla.Eo, EB; v|ožieBDr] postavie BV, Bol, postavujI BL,
BPd, stavějí BPr,poloŽi.Bo' kladú .BB,.pod kbelec BDr, BPr| pod kbelcem BL, BPd,
pod káď Ev, EB, pod vieko .Eo' pod mieru Bol (sub modio) _ 16 aby. .. oslavili BDr]
at by pochválili.Bo, aby chválili EB, BoI, BL, BPd, aéve]ebíBPr, chváIu EY (odch.)
- 18 poňažnepřěmine BDr] donižnemine Bol, dokudŽ nepomine BPd, BPr, doňudŽnepřÍde (l) EB, dokud neproměníse BL; jedno slovce neb jedinépísemceBDr] najmenšie
slovce ani počátek jeho Bol' jota jedna ani jeden vršek Bl, BPd, jedinéslovce aneb
jediný verŠekBPr, slovo jedno, trhnutie EB (iota unum aut unus apex); nesejde BDr]
nemine.EB, nemine ani zhyne Bol, nepomine BL, BPd, BPr; aŽ sě vŠeckostane BDr]
aŽ i všecky věci se stanú B.L, pod. BPd, BPr, aŽ všecko bude naplněno BoI, jeliŽ
všeckna budú EB _ 19 zrušíBDr, BL, BPd] ruší.EB' přěstúp1BoI, BPr; jedno z tohoto přikázanie najmenšieho BDr] jedno z přikázaní těchto najmenšie EB, jedno
z těchto přikázaní najmenšíchBL, pod. BPd, BPr, zákon nebo jeho najmenšiepřikázanie BoI _ 20 nebudeJi obihati... viece BDr] nebude-li... větčie Bol, nebude-li
hojnějšieBL, BPr, (hojnějšie...viece) BPd, jedno bude-li... svrchovanějšie(iwrchowananei|ie).ES, (svrchovanějšieviece) .ER, jedinélečzbývati bude. . . viece Eo, jedno
ačsěrozrnÓŽ... viece .EB; mudrákóv i duchovníkóv židovských BDr] písařóv azákonníkuov ES, ER,.Eo, mistróv a liceměrníkóv EB, (a zákonníkóv,)BL, BPd, BPr,
učenníkóva duchovníkóv BoI - 21 bude povinen k súduBDr] povinen bude otsúzenie
Bol, vinen bude súda Es, ER, EB' (súdern).tro'(súdu)BPd, hoden bude súduBZ,
BPr (pod. dale) _22každý BDr a osÍ.]prokní.ES' všeliký BB; šielenčeBDr] vilo ES,
.BR, racha Eo a ost., racha, točíšprázdný nebo bezmozký Bol,.bude uviňen v súdě
BDr] vinen bude k sebrání.Bo' (vyobcovánie) EB' (rady) Bol' (otsúzenie)BPd' bude
hoden súzenie.BE, (odsúzenie)BL, (rady aneb odsúzenie)BPr, u ES chgbí;plamerrem
ohněvým BDr] múky ohňové'ES' (pekelné)E-l?, pekelnéhoohně Eo a ost,pod. (pod'
ddle) _ 23 ofěruješBDr, ES, Bol] obětuješEo a ost. (pod..ddle); nécoproti tobě nelibého BDr] k tobě něco k tobě hněvu prot,i tobě ER, k tobě něco ,oS, něco protiv tobě
Eo a ost. pod. (aliquid) _ 24 jdiž dřévc a smjř sě s svým bratrem BDr a osÍ.pod.] jdi
dřéve,pokoř sě bratru svémuES' (pokaz) ER' jdi dřéve, skliď sě s tvým bratrem .EB,
jdi prvé ku pokoře bratra svéhoB.L _25kďyž BDr] rúčeďoniž,BoI, brzo dokudŽ B.L,
(donidž) BPd, rychle doniŽ BPr; at snad . . . k súdci BDr] neb snad tvój protivník tlá
tě súdci BoI, BL, aby snad nedal tebe protivník súdci BPd, (protivník tvój) BPr,.
podá tebe biřicovi BDr] dá tě sluze B,L' (sluzě nepravému)BoI, dal [by] tě slltzéBPd,
(služebníku)BPr,. budeš ,lrŽen BDrl budeš vsazen BoI' (byl by) BPr, budeš puštěn
BL, BPd - 26 poslednieho šarta BDr] poslední šart BI', BPd, BPr, poslední čtvrten

BoI _ 27 necizoloŽ BDr] nesesmilniš Bol a ost.- 28 Ženu cizl BDr| Žerll.lBoI a ost.29 pohoršije BDr, BoI| horši Bl,, BPd, BPr (pod. ddle); vylup je avrz BDr, BPd,
BPr, (za:ttz) BL| jen: ale vyvrz ie Bol; hodnéBDr] hodněj|e Bol, úŽitečnoBL, BPd",
ttŽitečné
BPr (pod. ddle) _ 31 ženu BDr a osÍ.|manŽelku BPr (pod. dáIe); listrozvuodný BDr] knieŽky otpuštěnie BoI, (zaplzenie) BPd' lístek zapuzenie BPr, chgbi
u BL _ 32 kromě jejiej viny v smilství BDrjbez viny skutku tělestnéhoBol, kromě
příčiny srnilstva BL, BPd, (cizoložstva)BPr,.činí, že,ona cizo|ožíBDr] ten ji čini
cizoložníclBol, činí,aby smilnila B"L, činíji, aby cizoloŽila BPd, uvodí ji v cizoloŽstvo
BPr _ 33 navrat' hospodinu BDr] navrátíšbuohu Eo' (pánu) BL, BPd, naplníšhospo.
dinu Bol, plniti budeš pánu BPr - 35 podnoŽ BDr a osÍ.]podnoŽíeBL, šamlice Eo
(scabellum) - 36 učiniti BDr a osÍ.]na svéhlavě učiniti BoI _ 37 a jest-li co toho viece
BDr] ale čsoŽmimo to hojnějšíjest .Eo' a to, coŽ by viece mimo to bylo Bol, a coŽ
viece těch hojně jest BL, coŽ zajisté nad ty věci hojnějie jest BPd, což pak nadto
viece jest BPr (quod autem his abundantius est) - 39 neprotivujte sě BDr] abyšte sě
neprotivili .BPd' abyšte sě nebránili Bol, BL, abyšte neodpierali BPr, neodolati Eo
(non resister'e);poskyť BDr] podaj Eo, d'ajBPd, obraťBol, IrasadBL, BPr _ 40 sě. '.
v súděkorčíBDr] chce... sě v súduvaditi Eo, chce sě''. súditiBoI,se chce... súdem
svářiti BL, BPd, BPr,. vysúditi BDr] vz|Li Eo o osÍ.'.přidaj BDr, BoI| pust Eo' BZ,
BPd, nech BPr _ 41přinuzí BDr] přinuti.Eo' mútíBol' nutiti bude B.L, by nutil BPr'
by nutkal BPd; l<tisíci kročějíBDr a ost' pod.| aby tisíc kročejís nlm šelBol, BPr _
42 kto u tebe čehozajímá BDr|ktoŽ chce zajieti u tebe BL, (by chtěl. . . od tebe) BPd'
BPr,ktož chce' by jemu pÓjčil Bol' chtějíciemuod tebe požíčerrl
Eo - 43 budeš...
trenáviděti BDr a osÍ.]v nenávisti budeš mieti EB, BPd, (v závisti) Eo - 44 proste
BDr, EZ| modlte sé Eo a ost'; za své rrásilníky BDr, EZ, (vašě)IJB] za protivníky
Eo, EP, BL, BPd, BPr, za svénepřátely a protivníky Bol; kto sě várrr protivie BDr,
EZ| a ješto vás hanějí BoI, a zaháncé vašě .Eo, BPd, BPt, a [za] porúhačesvé EP,
(rúhače)BL, a |zaf hubujície vy .EB - 45 jest kázal slunci ltzn|t| BDr, .EZ] slunci
svému kazuje vychoditi .EB, (svítiti) .Eo, sluncem svým svietí EP, svému slunci velí
vzchoditi BoI u ost.; dává déšč
BDr, EZ, Eo, BPr| déšťsvój posielá EP' dščíBol
aost. pod.; nad spravedlnéi rre na pravó BDr, DZ) na pravéi na křivé Eo, BoI,na
pravé i ne na pravé .EB, rra spravccllivéi ne na spravcdlivé BL, (na nespravedlivé)
BPd, BPr, spravedlivým i nesprar'edlivým "BP - 46 obccrlíhřiešníciBDt, EZ] zjevní
hřÍšníciEo a ost.,zjěvníci EB _ 47 pohanéBDr a osÍ.]pekelníci BL, BPd _ 48 svrcho.
vanÍBDr, Ez, EB, Bol| rtokonaliEo a osÍ.,.nebesliý
BDr a osÍ.]jenžjest v nebesiech
Bol, chgbíu EZ
(Narození a dětství JežÍšovo)
(Luk. 2)
otištětroz BDr (rkp. fol. 571alb) podle opisu VrašLilova.Variarrty z BoI, BL,
B P d , B P r a z e v a n g e l i á ř ův: . 1 - | 4 z E S , E R , E z , E o , E B , E P ; v . 1 5 - 2 o z E s , B R , E z ,
EO, BB, BP; tr.27 z EZ, EO, EB; v.22-32 z BV, EO, EB; v.33-40 z ES, ER, BZ,
EO, EB, EP; v.42-52 z ES, EV, ER, EZ, BO, EB, EP.
2 syrského.EZ] irikeho BDr - 3 jdiechu EZ] giedyechu BDr (ibant) _ 44 svých
EZI lwatich BDr
Text evangeliářů Es a ER se téměř kryje. l'oměrně málo odcltylek je i ve ztrění
Ev. Bo má jiný překlad. Výrazrrézvláštnosti přckladové mají EB' EP. Je zde shoda
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mezi BDr a EZ. Bol má méně diferencí neŽ v evangeliu Matoušově. B,L má nový
překlad (2. redakce), jehož úpravou vzniklo znéni BPd, BPr má zase nový překlad'
jevícíjakýsi vztah k znění evangeliářovému v -Eo.
1 zápověd BDr, BZ, EB, BoI| přikázanie.BS, ER, vyrčeníEo, BL, BPd, BPr' přikáza| BP (odch.)_2 ot vládařě syrskéhoBDr a osl.] otl.súdcesyrskéhoEo,.EB, od súdcě
.Es, "ER _ 3 chtiece sě osvědčiti BDr, EZ, Bol] aby sě pokázali Es, ER, (ukázali) .EP'
aby sě každý ukáza\ Eo, aby sě opověděli EB, aby se přiznali BL, (pÍiznáva|i) BPd,
BPr (ut proÍiterentur- pod. ddle) _ 4 ozép BDr, EZ] Josef ES a ost.pod.; z Nazareta,
změstagalilejskéhoBDr,EZfoďGalileezměstaNazareta.ES aost.pod.;doŽiďovstvie
BDr a ost,pod.f do Judea ES, pod. BR, Eo, EB - 5 s ženúBDr a osÍ.]s manŽelkúBPr,.
I,ěžkúBDr o osÍ.]břichaLi EP, těhotnú Bo, BL, BPd, BPr - 7 plénkami BDr a ost.
pod,| v rúchy .oS, B R, Eo, rúchem .EB, v šátky B Pr ; v hostinnici B Dr, E Z, Eo, B P r|
v obecnicinebo v hostinnici BoI,v obecnici BL, BPd, mezi všěnri ES, ER,.BB, ve vší
obci ,EP (in diversorio) - 8 pastuchy BDr, EZ, BoI, BL, BPd] pastýři ES a osÍ.,.
vtémžkrajiBDr, EZ,BoI7vtékrajině EP,BPr,vtejžvlasti EB,(té)BL,(též)BPd,
v tom království Eo, chgbt v ES, BR; bdiece i střěhúce BDr, EZ, Eo, Boll bdiece
a chovajÍce BB, (a ostřiehajíce) BL, BPd, ponocujíce a ostřiehajice BPr, biechu..'
chovajÍceES, (bdiechu) ER, ti nespáchu, ale bdiechu ostřiehajíce EP; clts1l'enocnie
BDr, EZ, Bol] časuovnočnÍchEo, bděnie (bdyecze) nocná.BB, bděni nočníchBPd'
bděnie nočniehoBL, BPr, té noci ES, ER, v noci.EP (vigilias noctis) - 9 hospodinóv
BDr, BZ|páně BPd, BPr,boŽ| ES a ost.;jasno BDr, EZ, Bolljasnost BL, BPd, BPr,
světlost Es, Eo, EB, EP, vcseléa světlost ER,. prosvieti BDr, EZ, BoI] osvietila iest
.EP' obklíči.ES c osÍ.pod.,.leku sě BDr, EZ, BoI] báchu sě 'ES a osÍ.pod., aŽ se velmi
strašiechu EP,. strachem BDr a ost.lbázn| BL, BPd, BPr - 10 neroďte sě báti BDr
a osÍ.]nebojte se EP, BPr, nejmějte strachu.Bs' .E'.R,.zvěstujiBDr a osÍ']ukáŽi .ES'
káŽi.ER, pravi a zevuji EP _ 12 děťátkoBDr, EZ, EP, BPdf dietě .ER' Bo, BB, (diece)
-ES, rremluvňátko BL,BPr, nemluvátko nebo mláďátko BoI _ 73 sta sě s andělem BDr
rr osÍ.]učiněnojest s anjelem.Eo, sešlose jest .EP, pojide hlas s anjelem chváléceboha
a s ním.ES, (přijide) ER,.mnoŽstvie říšěnebeské BDr, EZ, Eo, Boll mnostvie rytieřstva nebeskéhoEB, BPd, (nebeskélrozástuplt) BL, BPr, slla nebeskéhorycieřstva
ES, (rytierstva) E.R, mnoho řitieřóv nebeských, točíšanjelóv EP - 74 s|áva BDr, EZ
BL, BPrl chvála BS a ost., chvála buď.EP,. mir BDr, Es, Bz, Eo, BoIl pokoj .ER
a ost. _ 15 toho slova, ješto sě jest stalo BDr a ost.pod.l to slovo BS, toho slova .ER'
ty noviny, jest-li to pravda E P ; :ukázal'B Dr a ost'fučinil. . . a pokázal E B, (.,. i ukázal)
BL, BPd, BPr _ 16 pospiechajice BDr, Ez, BoIl chvátajíce ES o osÍ.,brzo EP;
pacholátko BDr, EZ, Bol] dietě ER, BB, (diece) 'ES, dětátko Eo, EP, BL, BPd,
nemluvňátko BPr - 18 tomu BDr, EZ, EP, Bol] o těch EB, o těch slovÍchEo, o těch
věcech BL, pod. BPd, BPr, slyšiec o tom ES, .ER _ 19 chovášeBDr, EZ, Bol] chováše
v paměti Eo, schováváše EB, zachováváše BL, BPd, BPr, pamatováše .ES, .ER'
pamatováše pilně všecky ty řeči.EP,.nesúciBDr, EZ, Bol] snášejíciBL, BPd, kladúci
.Es, .ER, .BB' skládajíc EP, BPr, rozjlmajíci ,Bo (conferens) - 21 v Životě BDr a ost.l
v bŤišěEo, BL, BPd _ 22 jsú sě dokonali BDr, BoI) sú dokonány.EV, naplnili sě .Eo
c o s Í . , . v z ě c h jue h o B D r , B o l ] n e s e c h u j e h o E V a o s t . p o d . ;c h t i e c ej e h o o b ě t o v a t i B D r ,
Bor] aby obětova]i jeho .EV a osÍ.,aby postavili jej EB, BPr _ 23 všeliký samec
BDr, Eo, BoI, (každý) B,L] všeliký samček'EB, všeliképachole EV (pozd, úpraoa),
kaŽdý pacholik BPd, BPr; otvieraje život BDr, BoI, BPr| otvieraje materník BPd'
(jenžotvierá) BZ' kteréštonajprvé matky svéj otvierá břich ,EV (pozd. úpraua), jenŽ
sě narodí Eo, otváříce vrata .BB (adaperiens vulvam) - 24 hospodinu| přiddno Ú BDr,
Bol,' dvě ptáčětěholubiej BDr, Bol,! dvéholúbeneeEo, po dvú holubú EB' dvéholú.
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bátek BL, BPd, BPr, u EV chgbí- 25 báznivý BDr a osÍ.]bázlivý .Eo' bohobojný BPr,.
israhelského BDr a osÍ.]Žldovstvu Z'V - 26 mazancě hospodinova BDr] mazaného
hospodina Bol' hospodina EV,I(rista hospodina (nadeps.zpána) EB, Krista boŽieho
Eo, BL, Krista páně BPd, BPr _27 oLeci mátě BDr, BoI| rodina Ev, EB, starosty
Eo' rodiči BL' BPd, BPr _ 28 v svá náručie BDr] na svérucě Ev, BoI, na lokty své
Eo, BL, BPd, BPr, na lokty.EB,. poblaha bohu BDr, Bol] chváléšeboha EY, pod'
BPd, BPr, pochváli boha BI, pozdrar'il boha Bo, požehnabuoha EB _29 propusť
BDr, BoI| propustíšBPr' pustíšEv, Eo, pust.EB, nechášBL, BPd _ 30 spasenie
BDr a osl.] zdravie.EV, slávu Eo -32 k zěvenÍBDr a ost. pod.| k zvěstovánÍ.Eo,
k vidění EB,. národuov BDr,I1B] národónr Bol, pohanórn BV, BL, BPd, BPr, lidu
Eo; Lvéj osadě Israheti BDr] Lvéosady Izrahele Bol, lidu tvému ŽidovskérrruEV,
(israhelskému)Eo' lidu tvého Israhele EB, (izrahelského)Bl,, BPd, BPr _ 34 poŽehna
iI BDr, Bz, BoI, (jim) Eo' ,BPd' (jich) BL, BPr, (jej) EP] blahoslaviešejirn ES, blaŽe
jim ER, blahal jest jim EB; toť"BDr, BZ, Bol] seor'a ES, ova EB, hlédaj, on .EP, aj
ER a ost.;na spadenie i na povstánie rnnohých z lztahe.l.eBDr, EZ, Bol] v obidu a na
vskřiešeniemnohých v Židovstvi .ES, (v spád... z Israhele)EP, (na padení... mnohýnr v Israheli) "Eo, v padenie a ve vskřiešenie mnohých v Israheli EB,ku pádu a na
vzkřiešenie mnohých v lzraheli BPd, na pád a ku povstání mnohých v lidu izrahelskéInBPr, ien: kll pádu mnohým v Izraheli BL, ien: v biedu a na sliřiešellie ER,. bude
otpoviedáno BDr, EZ| budc otpověděno Bol, ts.L,bude otmlúvárro BPd, bude odpí.
rárro BPr, odpovědie Eo, sě protiveno bude .EB, se budúprotiviti.EP, chgbíu.Es, .ER *
35 tvú vlastní BDr, EZ, EP, BoI1tvu Eo, BL, BPd, BPr,ta tvú .ER, tvú sárn.ES, tvý
samé .E.B (tuam ipsius animam); projde BDr a osÍ.]prorazi.EP, pronikrre BPr,. aby
byla ohlášenaBDr, EZ' BoI] aby pronesenabyla.ES, aby prohtášenobylo ,Eo, aby
zěvena by|a EB, (zjevena) BL, BPr, aby se zevi|y EP, (zjevila) BPd, chgbí v ER _
36 bieše přěběhla rnrtoho dnór' BDr, EZ, BoI, (mnohé dni) .Eo] bydléševe mnoze
dnech .ES, .BR' vešla bieševe mnohé dni .EB, biešeproŠlav mnohých dnech Bl, sě
biešesstarala ve dnech mnohých BPd' (byla) BPr, biešedost v stáři EP,. ot děvstvie
BDr, EZ| ot děvojstva Es, EB, (.stvie) Bol, cld děvečŠtvie.ER, od panenstvi .Eo
a ost._ 37 postem a modlitbarni BDr a ost. pod.l postem a modlitbami i žáttostí.ER'
postieci se, modléci .EP' posty a prosbami BPd _ 38 v túžhodinu BDr a ost.pod.f Lé
ještěhodiny EB, toho časuES, BR, r'ty časy.EP,.zpoviedášesě hospodinu BDt, EZ,
EB, BoI, (pánu) ,Bo] porúčieše
sě. .. hospodinu .Es, .ER, chváléšehospodina EP, BL,
BPr' chválu vzdáváše hospodirru BPd;oŽidáchu BDr, EZ, BoI1 čakáclru.ES o osÍ.,.
vykúpenieBDr,EZ]vykúpenieJeruzaléma BS,EB,(Jeruzalémi) Bol,(v Jerusalémě)
.E.R,(isralrelského)Eo a ost' - 39 dokonachu všecko BDr, EZ, Bol] dokonali všecky
věci Eo, BL, BPd, BPr, skonachu všecky větci EP, naplni sě vše ,BS, (všeckno)E.R'
naplnichu všěckrraEB,.hospodinova.BDr, EZ, BoI| božíhoEo, RP, EB, BL,páné
BPd, BPr, MojŽiešova .Es' En _ 40 posiler'ášesě BDr a ost.pod.| silniešese EP, BL,
silnieŠe.EB, rnuŽieŠeES, neni u ER _ 41 Veliky ntlci BDr] velikonočníBoI a ost' _ 42
jdiechu s ním BDr, Bz, BoI,.ER] spolu diechu EP' jidu .BS, pojidechu EV, vstupujíce
jich .Bo, vodili jcho EB,|<dyŽjsúšli oni BL,kdyŽ orli vstupováchu BPd, a oni vstupovali BPr,.podlé obyčějeslavnéhtl BDr, EZ, Bor] podlé obyčejesvátečnéhoEP, (svá.
tečnieho) BPr, (dne svátečniho) Eo, BL, BPd, (dne hodnieho) 'EB, (hodu) .ES,
jakoŽobyčějhodný Ev,ER_43nevzvěděli jsúBDr, EZ,Bol|rrcvědiechu EB,leznamerrali Es, Ev, neznanrenal tolro jeho ot'ec.ER, bez vědomic otce svéhoi mateře .EP,
nepoznali Eo, BL, BPd, BPr _ 44 v tovař'iství svých súsěduovBDr, EZ, Bol] v tova.
řiství.EB, BL,v zástupu Eo, BPd, BPr,tnezi lidmi v zástupu BP,na cěstě s družinú
Es, Ev, (s l<rrěžírni).&'.R,.tnezi
rodinú BDr, EZ, BoI|mezí přirozenýrni BPd,mezi
přÍbuznými BPr,po přietcléchES aost. pod' -45 ptajíceBDr, EZ, Bol] hledajíceEo
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L'v stáři EP; o| děvstvie
e BR, od panenstr'í -Eo
todlitbami i žádost1ER,
ldinu BDr a ost.pod'] té
e sěhospodinu BDr, EZ,
iléšehospodina EP, BL,
Bol] čakáchuES a ost';
émi)Bol' (v Jerusalémě)
z, BoI] dokonali všecky
ě vše.E'S,(všeckno)ER,
Eo, EP, EB, BL, páné
pod.]silniešeseEP, BL,
likonočníBoI a ost. _ 42
ojidechuE V, vstupujíce
ách:oBPd, a oni vstupo.
lje sválečného
EP, (svá.
nieho) BB, (hodu) ES,
]nevědieehuEB,neznaotce svéhoi mateře EP,
v BDr, EZ, BOll v lovau.EP, na cěstě s druŽinú
přirozenými BPd, mezí
r, EZ, BoIf hledajíce'Eo

a osÍ.,hledat ES, pod. "ER, jeho hledat Ev _ 46 mezi mistry BDr a osÍ']prostřěd
doktoróv Eo, mezi doktory BPr, mczi učiteli BL, BPd - 47 diviechu sě BDr a osÍ.]
lečechuse .E V, .ER, uŽasováchu sě .Eo, uŽasechusě .EB, strachováchu se B.L, zstrašili se
BPr,.múdrosti jeho BDr a ost.pod.] nacl věhlastvem EB' nad opatlností BPd, BPr
- 48 synáčku BDr, EZ, Bol] synu .ES o osÍ.,.bolejíce BDr, EZ, EB] ŽelejilceEv, Eo,
užesšese .EP, Žalostiece BoI, BPd, truchléce BL, s ža|ost|BPr, chgbi tl Es, ER
(dolentes) - 51 chováŠeBDr, EZ, BoIl znamenáváše .ES, znamenáše .BV, .ER'
schováváše .Eo, schováše EB, zachovávášeBL, BPd, BPr, pamatováše dobře všecku
tu řeč .EP; nosieci BDr, EZ, Bol] kladúci Es, Ev, 'ER, skládajíci BL, snášejíciBPr'
rozmlúvajíci Eo, rozmýšlejícna svémysli BP, ien: v svém std'c1EB, BPd
Bible
literatury: J. Yašica, Staročeskýpřeklad bible, Bible a českýnárod,
Z důleŽitější
ročenkaChudým dětem sv. 47' Brno 1935, s. 122-138; F. M' Bartoš' Počátky české
dob do současnosti,
bible, Praha !941; J. Merell, Bible v českýchzemíchod nejstarŠích
Praha 1956 (tam i dalšíliteratura).
(Prolog ke Genesi)
.fento prolog je v BoI a v BLT a byl také y BDr. Je tedy zvláštností 1. redakce
stč.překladu bible. - Text našíukázky otištěn podle Bol (rkp. fol. 1alb); zachycena
jed1ná varianta BZ7. Doplně|< z BDr uveden podle výpisku Vraštilova. - Jotace
zachovávána v krátkých slabikách (kromě po -i.).
1 rnuŽ Bot] mudi.ec BLT _ 5 chtiece to vzvěděti BDr], není.u BoI, BLT _ L2
věčnosti] viecŽno|t Bol, wieczno|L BLr a korektor na oktaji připsal .y
(Stvoření světa)
( G e n .1 - 2 )
otištěno podle Bol (s opravami podle B.LT). Varianty z BM (text 2' redakce),
BPd, BPr. V B.L toto místo opsáno z textu BPr. _ Jotace v krátkých slabikách
ponechávána a vyrovnávána všude mimo po -l..
1, 6 rozděl BLT] rozdíelil Bol (dividat) _ ]'6 světlo většie, aby dni svie|ilo BZT]
chgbíu BoI _ 20 pod stvrzením BLT] pod itworzenim BoI - 30 na zemíBLT! chgbi
u BoI -2,4 nebě. . . nebe] nebe. . . nebie BoI (chgbně)_ 11 Evilat BLT, BM, BPd\
eyulat BoI (pod. BPr) - 12 bdeliurn BLT a osÍ.]belium BoI _ 2I vyňal] wynal .tsol
(stejněu.22)
Rozpětí variant mezi BoI, BM a BFd rrenízďaleka tak ve}ikéjako v textech
novozákonních. Velmi zřetelně patrná je tu snaha o co moŽná nejdoslovnějši překlaď
(snad vzhledcm k charakteru textu)' Mnohdy se zřetelněji odliŠujeaŽ text BPr, který
je volnějšía má mladšílexikální prvky.
I(ap. 1, 2 prázdna BoI a ost.lneplodná BPr,. nad tváti Bol, BPd] na tváti BM,
po vrchu BPr; boŽi BoI a ost.|páně BPr - 3 stvořeno jesI'BoI,BM] učiněnojest BPd'
stalo se jest BPr _ 4 rozdělil BoI a ost,fodďělil BPr (pod, ddle) - 5 učirrěnjest Bol
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c ost.l stal se jest BPr; zitra BOl, BMljitro BPd, BPr (pod. ddle) - 6 stvrzenie BOl,
BM] stvrzenie (na okraií"..
ueb obloha) BPd, obloha BPr (pod. ddle.)_ 9 shromaŽďte
sě Bol o osÍ.]zběhněte se BPr - 11 jablktl nesúcieBol' (jablka) BM, BPd] plodné
BPr; podlé přirozenie BoI, BM\ podlé rodu BPd, vedlé plodu BPr - 12 vzplodila
BoI, BMl vydala jest BPd' vypučila je BPr; nesa Bol, BM] čině BPd, číníciBPr;
přirozenÍe Bol, BMl tvářnosti BPd' BPr * 13 ot večera aŽ do jitra aor] s večera
a z jitra B&r, večera jitro BPd., BPr _ 14 na rozeznánie BoI, BMl na znamenie BPd,
k znamení BPr _ 16 aby svietilo noci Bol] aby vejvodilo nad nocí BM, aby bylo nad
nocíB Pd, aby palrovalo nad nocÍB Pr - 18 aby.. . vládly dnem i nocí Bol, B M| aby .. .
byly nade dnem a noc7BPd, aby..' panova]y nad dn,emi takénocíBPt _20 vzploďte
vody z sebe Bol' BM] vyl.edte vody BPd, rozp|oďteŽ vody BPr,. plod rybný dušě
ŽívnéBoI, (Žívé\B]|I| zelr^ip|azy duše živé BPd, bmyz ducha obživujícieho BPr,.
plod létavý BoI, BMl|éta|é BPd, ptačstvo BPr - 21 úřitné BoI, BM]vel.iké BPd,
BPr; kaŽd'éobláště v svénrzpósobení BoI|kažďé oblášt v svém stvoření zpósobenÍ
B M, v tvárnosti svéBPd, podlétvářnosti jich B Pr _ 24 tvor živý BoI, B M] duši živú
BPd' duši obživujicí BPr; v svém pořádě BoI, BM| v rodu svérnBPd, vedlé plodu
jejieho BPr,.podlé podobenstvíBoI, BMl podlétvářnost| BPd, BPr (pod. ddle) _
25 zvieřata zenrská, každá Bol, BM] zvieÍata zemská BPd, ŠelmyzemskéBPr (pod,
dóIe); dobytek BoI a osÍ.]hovarla BPt; rozličnéŽiža|y'ješto sě plazie pcr z.cmi BoI,
BM] všeliký zelnlip|azzemský BPd,(zemép|az) BPr - 26 k obličějí Bol, BIvI|k obrazu
BPd, BPr (pod.ddle); ku porlobizněBo4 k podobenstvíBM a ost.;ptačstvu,ješto..'
nebeským Bol, BMl nad... ptačstvemrrebeskýmBPd, BPr; stl'ořeni všemu Bol,
pod. BMl nad. . . všeIikým stvořením BPd,naďe všÍzemíBPr - 27 samcě a samici Bol
a ost.l muž'ea Ženll BPr _ 28 plodte sě Bo|, BI|If rozmnoŽte sě BPd, množte se BPr;
stvoření Bol, BM|živočichóm BPd, pod. BPr - 29 zelinu BoI a ost.]bylinu BPr (pod.
ddle); pod|épřirozenie svého Bol (odch.)| na zenri BM a osÍ.(superterram)-30
zvieřatóm BoI a ost.|Živočichóm BPr (pod. ddle/,.všelikémuptáku pod nebem Bol,
(ptačstvu) BM]každérrl ptáku nebeskémuBPd,všemu ptačstvu nebeskémuBPr,.
všemu stvoření BoI, BMl všěm věcern BPd, všenrrrtomu BPr,. na pokrmenie BoI,
BMlkkrnreníBPd, ku pokrrnu BPr
I(ap. 2' 1 svrchovachu sě Bol] dokonachu sě BM, dokonány jsu BPd, (dokonána)
BPr _ 2 dokona BoI a ost. pod.] doplni| BPd; všeclrno dielo Bol] die|o BM, BPd,
práci BPr (opus); dělal Bol' BM] jest činil BPd, jest puosobil BPr _ 3 ote všeho diela
BoI a ost.|od všelikéhoskutku BPr _ 4 porozenic BoI, BM] pokolenie BPd, zp|ozenie
BPr _ 5 všěcku chrast polskú Bol' (všeliktl) BMl všecko plodičstvď polské BPd,
všelikúchrastjnu polní BPr,.po vlastech BoI' BMl vlasti BPd, l<rajirryBPr,.hospodin
bóh Bo4 pán bóh BM, BPr, hospodin BPd,.nessielášedeštěBol' (dště)BM] nedštil
bieše BPd' nebyl je dštil BPr - 6 vzplýváše Bol, BM\ vzc|táziešeBPd, prýštila se
BPr; rozv|ahlj1e BoI, BM] srnačujilcBPd, smáčejíciBPr (pod. dtÍle),.vešken
svrchek
zemský BoI, BM, (země) BPd] všecku po vrchu zeÍli BPr _7 z jí|y nebo z hlíny Bor]
z j1l'aB1VI'
z hlíny BPd,zb|átaBPt; vdešenieBoIaost.l dýchanieBPr-8učinilbieše
BoI a ost.l štiepil je byl BPr - 9 vyvedl BoI a ost.l zplodil ie BPr; z prsti BoI, BM|
z země BPd, BPr; krásné viděti Bol] krásné k' vidění BM, pěkné k vidění BPd, ku
pohledění pěkné BPr,. a ovoce jeho Bol, BMl není o BPd, BPr (neníoe Vg ); ku poží.
vani Bol a osÍ']k vokušeníBPr,. živosti BoI, BM\ ŽívotaBPd, BPr; zvěděnie Bo|]
uměnie BIvI a ost. (pod. dáIe) _ 10 řěka BoI, BM] potok BPd, BPr (pod, ddle);
prarneny Bol] hlavné prameny BhI, BPd, potoky hlavnie BPr (capita) - 11 sě točí
BoI]Leče BM,obcházie BPd,BPr - 12 přědobréBoI,BM| najlepšieBPd, výborné
BPr,.tudieŽ také nalézajídrahékanlenie, ješto slóve bdelium BoI, (na|ézávajÍdrahé
dřevo) BIvI| a tu nalézá sě dřěvo bdelium BPd, a tu se nachází bdelium BPr (ibi
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BPr; z prsti BOI, BMI
lěknék vidění BPd, ku
r (neníoe Vg ); ku požíPd, BPr; zvěděnie Bor|
BPd, BPr (pod. dtile);
,r (capita) _ 11 sě točí
najlepšieBPd, výborné
BoI, (nalézávají drahé
:hází bdelium BPr (ibi

invenitur bdellium); ješto slóve BoI| neni u ost. (nent oe Vg) - 14 proti Asyron rreb
As5nios Bol] proti Asyrským BM a ost.(contra Assyrios) - 17 okuslš BoI] ieho okusíš
BM' jiesti budešz něho BPd' by jedl z něho BPr _ 18 sponroc nebo spomoŽenieBol]
sponroŽenieBM, pomoc BPd, BPr - 19 aby je opatřil a dal jim jména BoI, pod. BM]
aby viděl' co by nazva| je BPd, (aby uzřel) BPr _ 21 otráperrie snové Bol] tvrdé
usnutie BM' dřiemanie BPd, dřiemotu BPr _ 22 uděla... z té kosti... Žena BoI,
BMl vzdé|a|...kost... v ženuBPd, (Žebru)BPr; z Adarnova boku Bol, BM| z Adama BPd, BPr .23 mužicě BoI a ost.|mužatka BPr
(O Samsonovi)
( S o u d c .1 4 - 1 6 )
otištěno z BLT (svazek v SA v LitoměřicÍch B I F./3 - 2), kde text 1. redakce
s pozdějŠimiopravami. Varianty z BoI, BL, BPd, BPr. _ Stav jotace ponecháván
podle rukopisu.
14' 2 Filistínských podle osÍ.]Philiitynr|kich BLT - 15, 2 tvému BoI a ost.|
|wemu BLT (chgbně) _ 8 kýtktr] púu. kitliu opraÚeno o BLT škrabdnímna litku 17 Ranratlechi BPd, BPr] Remat|e|ty BI-T * 19 prosícieho]proiticzie BLT (invocarrLis)- t6, 17 zvolenie... posvěcenie)pťtv.zwolenye..' pof|wieczenyeopraÚeno
u BLT ugškrabdnímkoncouých-e na zvolený. . . posvěcený _ 31 šedše]ifieclczieBLT;
Manuc BPr] !Íane BI'T,manne Bol a osl. (Manue)
TexL BLT má velmi málo odc}rylekod Bol. RovněŽ texL BL svědčíjen o úpravě
textu 1. redakce. Zřetelněji se odlišuje u'Žzněnl BPd (3. redakce) a nejvýrazněji zněrr|
BPr(4' redakce),kde jeprávěvtétoukázce mnohemvolnějšípřeklad,ažjakásibeletrizace textu, patrně proto, Že jde o Živý biblický pŤíběh.
Kap. 14, 1 snide BLT, BoI]1sjide B.L, sstúpil jest BPd, šel je BPr (pod. ddle) _
2 všed'i povědě BLT,BoI| a všedpovědě B.L' vstúpil jest a zvěstova| BPd, navrátil se
a řekl BPr; usnubte ni BLT, BoI, BLf abyste mi ji vzěli BPd,vezměte mi ji BPr
(pod. ddle) - 3 ženu ze dcer Filistínských BLT,BoI,BL]Ženu
z Filistímských BPd,
p o h a r r k rzr ' | i d u B P r ; s ě j e s t s l Í b i l a o č i m a r n ý mBaL T a o s Í . r] n i s e l í b t B P r ( p o d . d d l e )_
4 otec a rr'átě BLT, Bol, BL] rodičijeho BPd, rodičovéjeho BPr (parentes);nevědiešta BLT a' ost.f neznali BPr; hledáše přÍčiny BLT a ost.pod.| aby tudy měl příčinu
BPr _ 5 toho města BlT, Bol, BL\ města BPr!, blíŽ města BPt; pokáza se... potka
jej BLT, BoI, BL| ukázalo se jest štěnělvové lítéřeva a potkalo sě s nimi BPd, potkal
se s ním lev mladý náramně lítý řeva BPr _ 6 říti se BLT, BoI, BZ] oboři sě BPd,
sstúpilje BPr (pod' dóIe); hospodinór' BLT, Bol, BLlpáně BPd,boŽi BPr (pod.
ddle); neroďi ukázati BLT, Bol, Bl] jcst nechtěl akázat| BPd, nepověděl je BPr
(pod. dóIe) - 8 vrátiv se BLT, BoI, BLl navracuje sě BPd,když,zase šelpo Ženu BPr,.
chtějipojieti BLT,BOI,BI,]abyjivzal BPd,BPr; pochýliseBLT,Bol,Blluchýlil
sě jest BPd, uchýlil se maličko s cesty BPr,. chtě uzřieti rnrchu lvovú B.LT, BoI, BL,
(aby viděl) BPd] aby pohleděl na toho lva, kteréhožbyl rozsápa| BPt; nallit.BLT,
Bol, BL] a aj B Pd, B Pr ; v čelistechB LT, Bol, BZ| v ustech B Pd, B Pr _ 9 čiestB.LT,
BoI, BL] částkuBPd,t"aké medu BPr,.stred BZ7 a osÍ.]med BPr (pod. ddle) -1'o
< l t ejce h o i m á t ě B L T , B o I , B t ] o t e c j e h o B P d , B P r , . s v a t b u B L T , B o I , B P r ] k v a s B , I - ,
hody BPd,.mladí obykli biechu činiti BLT, BoI, BL, (mládenci) BPd] obyčej měli
činiti Ženichóm BPr _ 12 kdyŽ mi v54pravíteBLT, Bot, BL] vyložíte-li mi BPd,
jestliže mi uhodnete BPr (pod. ddle); kvasových BLT, Bol, BLf hodovánie BPd,
této svatby BPr,. košil BLT, BPd| loktuš Bol, BL, čechluov BPr (poil. ddle); to|ikéž
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BLT, BoI, BPd|téŽ čisloBl, třiclceti BPr - 13 uhodnútiBLT, BoI, BPr] pohotlnúti
BL,vyložiti BPd,.vydaj BLT, BoI, Bl] předloŽ BPd'pověziž BPr _ 15 lísaj o svém
ntrlŽi BLT,, BoI' (rnuŽí svému) BL, (mtŽi tvému) BPd] lahoď muži t'vému BPr,.
ponúkaj jeho BLT, BoI, BL] rad jerr-ruBPd, vytěž na něrn BPr; ať"ukáŽe B,LT a ost'|
at' povie BPr; uŽŽen BLT, Bol, BL) zapá|ime BPd, spálimeť BPr _ 16 proléváše
i slzy... kvieléci BLT, pod. Bol, BL\ vylévášeslzy... a kvieléšeBPd, plakala...
a kuknala naň' BPr ; ani tobě ukázati rnohu BZT, BoI, BL] a tobě pak ukázati budu
tmoci?BPd, a tobě ]<terakmohu zjeviti? BPr _ 17 naň Žalost'ieše
BLT, BoI,.Bl] jemu
truchliva bieše.BPd, jej velmi trápila BPr (ei esseLmolesta) - 18 byšte byli neorali
telicí mú BLT a ost.pod.| byšte se byli nevytázali na rnéŽenéBPr - 19 zbi BLT, Bol,
(zbiv) Bt] azabíljest BPd' a zmorclovalBPr,.rúcho svláčiv BL.I, BoI, B.Ll odjav
rúcho BPd, sukně a čechly 1robrlrv BPr _ 20 z svatóv BLT, BoI, B/-l z svatebnikóv
BPd, z tovařišuov BPr
blíŽiechusě BLT, BoI, BL| clrrovéŽni pšeničné
Kap. 15' 1 dnové Žni pšeničné
nastáváchu BPd, rrastala žeň pšeniceBPr; clrtě uzi'ieti ženu svú BLT, BoI, BL]
navštieviti chtě ŽelrusvúBPd, k ženě,aby ohlédal,jak se má BPr; v jejÍpokoj BlT'
BoI, BL|do pokojila iejieho BPd, t\ojejí konrory BPr,. ryclrle BLT, Bol, BI] obyčejcm obyklým BPd, jakožměl obyčejprvé BPr (solito; sÍaršÍ
překladateléčelli..subito) 2 buď ta tobě rrriestojie ŽeIraBLT a ost. pod'] veztniŽji sobě za tuto BPr - 3 rrebudc
vina má proti Filistínslrýnr BZ?, Bo1' (nebud) B.L] ncbude vina na mně proti Filistimským BPd, nebudouémieti viny proti milě FilistejštíBPr,. učinírnz|éBLT, BoI, BL,
(zlévěci) BPd] odplatímťse zajistéz|ým BPt * 4 z|apa BLT, BoI, B.L] popadl BPd'
shledal BPt; zváza je ocasy k uocasóm BLT, Bol, B.L] ocasy jich sváza k ocasóm
B P d , s v á z a | v š e c k yj e d n u s d r u h ú v o c a s s v o c á s k e mB P r - ó j e š t oj i Ž . . . r r a s t r n i š č i
BLT, BoI, Bl] i snesená obilé i ještě stojíciev sťrništiBPd, í sŽatév mandeléch
i nesžatéBPr,. všecky virricc i obilé i olivie BLT, Bol] všecky vinice i olivie B.L'
vinice také i oliveti BPd, vinice i stromy olivové BPr - 6 jest to rtčinilB-LT' BoI, (Ly
věci)BPd' (bez:to)BZ] je to spáchal BPr,.upálichu BLT, Bol] užhu B.L' spálichu
BPd' spálili súlJPr _ 7 chci se polnstiti BLT, BoI, B.L] učinímrratlvárni pomstu BPd,
pomstím se natt vámi BPr _ 8 úřitnúBI'T, Bol, Bl] velikťrBPd, BPr; otrápeni súce
BLT, BoI, Bl,] lekšesě BPd' bojiece se a utiekajíceRPr,.kýtku k svébedřě přikládáchu
BLT, Bol, (lýtku) BZ] lýtku k bedru vkládáchu BPd, klesali před nínr BPr (surarn
femori impotrerent) _ 9 stanoviščezastachu BLT, BoI, BI,] stany sú postavili BPd'
poloŽili se s vojsl<crnBPr,. se tozsu BLT, BoI, BL| jest rozloŽenoBPd, chgbíu BPr 10 ste vyšli BLT, Boll jste vzešliB'L, ste vstúpili BPrl' jste přijeli BPr -. 11 křcmene
Ethan BLT' BoI1 pocl kř'emenenr Ethan BZ' skály Btan BPd, Iithan, v nížtobyl
Samson BPr,. Žchřílrany BLT, BoI. BL|panují rrárnBPd, (nad nárni) BPr - 131'yvleč,echuBLT, Bol] vyvleku BL,,lzé|i si BPd, BPr - 14 jdťrcepotkachu jej volajíce B.LT'
jest. '.
Bol] volajíccpotkachrriej BL, BPd' vyběhli proti ntlmu... křičieceBPr; jal<ož
zhynúti BLT a ost.pod.|jako třieštky ohněm tudíŽsplanúBPr,. prost'ranciBLT, BoI|
postranci.B1-,svazkovéBPd, provazy BPr - 16 zahladil sem BI? a osÍ.]pobil sent
BPr _ 17 vyplrri BLT a osÍ.lclokonal BPr; se vypravujc BLT, BoI, Btl sě vykládá
BPd,BPr -1{ll<rlyžbješevelnrižIezi,iBLT, (žiezniv)Bol,(žieži-,,)
B'Llžieznčvelntě
BPd, (nárarnně) BPr,. spasenietot,o přěveliké i vÍtózstvie BLT, RI' (veliké)Bol]
zproštěrrieto|-opřeveliké a r'ítčzstvieBPd, vítězstr'ie toto veliké BPr,. lreolrřězanýclr
BLT, BoI] neobřezovaných BI' neobřezancóy BPd, pohanuov BPr _ 19 strarrovní
BLT a osÍ.]třenovrri BPd; posíliljest životasvéhoBIT] obochvil jest Život svój Bol'
tlbŽivil jest duclr B.t,' (ducha) BPd, svlaŽil duši BPr,. prosícielro (proiiczie) sttr'1nictl
z čelisti BLT, pod. BoI, BL| studnicě vzývrrjícieho z čelisti BPd, studnice tohtl,
jenŽ vzýval na rniestě,jenŽ slťrločelistBPr (fons itrvocantisde nraxilia)
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Kap. 16,
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s veřějemi i s
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BPr,. té věci
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kúde]nú BPl
o BPr; kdyŽ
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žertuješa sk
čÍeno
novcm)
Sampson B,L
s sítím splett
spletla BPr (
zila do země
si mnú selha
mútiešeBl7
mnoho dní j
<ItžiešeBPd,
zhynula jest
BZ, ustala j,
zvolenie, to :
podinóv BI
(nazareus, id
BPr,'vyprar
BOI, BLf se
eius);jej ot s
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se BPr (me t
nuzně jemu
fecerunt, sÍa
sešlisú sě v
(oÍěrovati).E
modle BPr,'
nepřietele B,
byl BPd' při
BPr -26 pa
jeho BLT ac
BPdl necht
veškenzpolé

, Bol, BPr] pohoclnúti
BPr _ 15 lisaj o svóm
muži Lvému BPr,.
; aÍ.lkáže BILT a ost.|
t BPr _ |$lproléváše
BPd, plakala...

a toběpak ulrázati budu
BLT, BOI, Bll jemu

) - 18 byšte byli neorali

BPr -t9 zbíBLT, BoI,
BLT, BOI, BII odjav
B0I, BL] z svatebníkóv

Bl] dnové Žni pšeničné

u svú B.L?, BoI, BL|
á B P r ; v j e j Í p o k o jB l , ? ,

ble BLT, BoI' BLlobyče,překladatelé
delli.. subito) _
běza tuto BPr _ 3 nebudc
dna na mně proti Filistimučinímz1éBLT, BoI, BL,
,T, BOI, BLI popadl BPd,
casy jich sváza k ocasóm
- 5 j e š t oj i ž . . . n a s t r n i š č i
}Pd,isžatévmandeléch
,šeckyvinice i olivie BL,
st to trčinil BLT, BoI, (Ly
' Bol] užhu BZ' spálichu
im nad várni pomstu BPd'
BPd., BPr; otrápeni súce
lu k svébedřě přikládáchu
iali před ním BPr (suram
] stany sú postavili BPd,
oženoBPd,chgbíu BPr přijeli BPr - 11 křemene
BPd, IJtt.an, v níŽto byl
Ladnámi) BPr _ 13vyvle.
otkachu jej volajlce BIT,
rřičieceB Pt ; ja|<ožjest...
Pr,' prostranci BLT, BOII
>mBLT a osÍ.l pobil sem
LT, BoI, Bt] sě vykládá
(žieživ)BL] Žieznó velrně
BLT, RL, (veliké) Bol]
re|ikéB P r ; neobřězaných
Luov BPr _ 19 strarrovní
ochvil je st život svój Bol,
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s de maxilia)

I{ap. 16' 1 zlú dceř BLT' Bol, B,L] nevěstka BPd, BPr (meretricem) - 2 uzřěchu
BLT, BoI, BZ] uslyšěchu BPd, zvěděli BPr,'tajně BLT, BoI, BZ] s mlčenlm BPd,
mlčiec BPr _ 3 vyvrátil BLT, BoI, BI,] pochopil jest BPd' šelk bráně a vzal BPr;
obě bráně vrátnie BLT, BoI, (vrátné) BZ] oboje vrata brány BPd' oboje vrata BPr,.
s veřějemi i s zámkem BLT, BoI, B.L] s podvoji jich i zámek BPd, s veřejemi jich
i s zámky BPr,.nesl na vrch huory BZ? a ost. pod.\ tiepil se s nimi na huoru BPr,.
pat,řído Ebrona BLT a ost. pod.f chýlí se k městu Ebron BPr - 5 nuziti BLT, BoI,
BZ] trápiti BPd, BPr - 6 a co jesb... nemohl BLT, BoI, BLl aco by bylo, jímŽtoby
svázán jsa vyraziti sě nemohl BPd, a čímby tě mohli svázati, ješto by nemohl roztrhnúti BPr _ 7 žilnými BLT, BL, BPd) Ži|ovými BPÍ,silnými Bol (nerviceis); nesilen budu BLT, BoI, BI] nemocen budu BPd, nebudu se moci brániti BPr _ B vlád'aři BLT] strójcě BoI, BL, knieŽata BPd, BPr _ 9 skryvši u sebe zrádce BLT, BoI,
BLlkdyž sě tajiechu u nie zálohy BPd, majilc v skrytě u sebe ty' kteřlŽ ho měli jieti
BPr; té věci dokonánie BLT, BoI' BL] koncě té.věcl BPd, kterak se stane konečně
s ním BPr,.rozprašči prostranky BLT, BoI, (postranky) BLf zttha svazky BPd,toztrhl na sobě provazy BPr; z kúdele seskanúBLT, BoI, BZ] z kúdele stočenúBPd'
kúdelnú BPr,. okrajek postavový BLT, BoI, B.L] s postavu okrajek BPd., chgbí
a BPr; kdyŽ horkost ohněvú přijme BLT, BoI, (ohnivú) B-L' (ohně) BPd] k olrni
přiondaje BPr - 10 tos mě oklamal a křivdu si mluvil BLT a ost, pod.f a ty mnú
žertuješa sklamals mnú BPr - 11 novými BLT, BPd, BPr] devieti BoI, BL (novis'
čÍeno
novem) - 12 nepřiete7éBLT, Bol, BL|Filistímšti BPd, BPr - 73 jížtootpovědě
Sampson BLT, BoI, BL| není u BPd, fen.'vece BPr,. silnýrrr svazkem spletúci B.LT]
s sítim spletúci BoI, BL, ač.. . silným ťrvazkemobvieŽešBPd, když by... s osnovú
spletla BPr (si cum licio plexueris); ač.' . v zerni vtepeš BLT a osÍ.]kdyŽ by. . . vra.
zila do země BPr _ 15 tvój úmysl Blf a osÍ.]srdce tvé BPr (animus tuus - pod. ddle);
si mnú selhal BZ?, BPd] si mnú smentil Bol, si mnú sklama| BL, BPr - 16 sě naň
mútiešeBLT, BoI, BL] truchliva jemu biešeBPd, jej starala BPr (molesta esset ei);
mnoho dní jeho se přídržiec BLT, BoI,.BL] po rnnohé dni ustavičně sě jeho přídrŽiešeBPd, ustavičně kaŽdý den za dlútrý čas BPr,. omdle duše B.LT' BoI, BLl
zhynula jest dušě BPd, zemď|elo srdce BPr,. zhynula jest BLT, Bol7 trápena jest
BZ, ustala jest BPd, není u BPr (lassata est) - 17 Že|ezoBLT a osÍ.]břitva BPt;
zvolenie, to jest posvěcenie hospodinovo BLT, Bol] zvolený, to jest posvěcený hospodinóv BL, nazarels, to jest posvěcený bohu BPd, posvěcený pánu bohu BPr
(nazareus, id est consecratus Deo) - 18 přijdete BLT, BL, Bol] vstupte BPd' poďte
BPr,. vypravil vešken svój úmysl BLT, BoI1 není o ost.- 19 všecky vlasy jeho BIT'
BoI, BL] seďm vlasóv ieho BPd, jemu sedm vlasuov s hlavy BPr (septem crines
eius); jej ot sebe strkati i honiti BLT, BOI, Bl,l jeho zamietati a od sebe honiti BPd,
jím strkati od sebe BPr _ 20 vytru se z nich BLT, BoI, BI,] vytepu séBPd, protepu
se BPr (me excutiam) _ 21 skrútittšeBLT, BoI, BL7 svázaného BPd, svázavŠeBPr,.
nuzně jemu činiechu BLT, BoI, BZ] mléti kázachu BPd,káza|i mléti BPr (molere
fecerunt, staršípřekladateléčetli:moleste) - 23 sebrachu se spolu BLT, BoI, BL]
sešli sú sě v jedno BPd, byli se sešli BPr,. chtiec obětovati slavnú oÍětuBLT, BL,
(ofěrovati) Bol] aby obětovali obět,ivelebnéBPd., (nákladné) BPr,. bohu BLT a ost.]
modle BPr,.kvasiti BLT, BoI, BLl aby hodovali BPd, BPr,.protivúka BLT, tsoť!
nepřietele BL, BPd, BPr - 25 aby vyr'edli BLT, BoI]1aby vyvolali BL, aby povolán
by| BPd, přivésti BPr; aby kratochvílil BLT, BoI, BI] aby Ítá| BPd, aby krykloval
BPr - 26 pacholíku BLT, BoI, Bl] sluzě BPd, s|lŽebníku BPr,. zpravováše kroky
jeho BLT a osÍ.|ho vodil BPr (regenti);at dotknu slúpuov BLT, BoI, BI,' (sě dotknu)
BPd] necht' spolehnu na slúpiech BPr,. se vešken dóm držíBLT, BL, (hrad) Bol|
veškenzpoléhá dórn BPd, veškerenrluom stojí BPr _ 27 na střěšei v sieni BLT a ost.
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pod.] na pavlačieclr i rra palácu BPr; lnlž7i Žel BLT, Bol' (muŽóv) BI] obojieho
pohlavie BPd, |idl obého pohlavie BPr (utriusque sexus) - 28 pro zatracenie dvú
světlostí BLT, BoI, (ztracenie) BL| za ztracenie dvú světlú BPd, za dvě oči,kteréž
jsú mi vylúpili BPr; přijmu BLT, BoI, BLf vezmu BPd, učirrírnnad nimi BPr
- 29 obchytiv BLT, BoI, BL\ pochytiv BPd, ujav BPr; iimaŽLo bieše duom svázán
BLT, BoI, BL| jinúŽ sě s<lržovášedótr. BPd, kteříž r'eškererlduom na sobě drželi
BPt _ 31 polrřebecbu BLT tt ost' pod.] pochovali BPr; v ror,ě BI?, BoI, BL\ v hrobu
BPd, v hrobě BPr
(Z knihy Jobovy)
(Job 1-3)
otištěno z BH, která tná zněn7 2. redakce. Variarrty z BoI, BL, BPd, BPr
_ Jotace ponechávána podle rukopisu.
I{ap. 1, 17 pověděl] povidiel BH - Kap. 2, 3 snábděl-lis] snabdielis BH - 7 najhoršímBL ai.| nyhoršim Bř1,.noh] nožBH - Kap. 3, 12 na kolenú] nkolenu B.EI
Text Břt se velmi výrazně shoduje s BL (2. redakce). JevÍ četnéodchylky ve
vztahu k Bor (1. redakce), kde je v této partii ponrěrně volnějšípřeklad. Zněnl BPd
svědčízde o snaze po věrném překladu lat. předlohy. Inovace BPr jsou spÍšerázu
lexikálního; trejde o takové uvolnění vztahu k předloze jako u předchozí ukázky.
Kap. 1, 1ješto slóve Hus BH, BLljiežto FIus jmě biešeBol, Hus BPd, BPr;
sprostný a přiemý BH, BL\ spr'ostný a spravedlný BoI, (a pravý) BPd' prostý a
upřiemý BPr (pod. ddle) _ i} spřěženívolóv Břl a osÍ.]rádl volových Bol,. veliký
BH, BL, BPd] velmi veliký u bohatství Bol, slovutný velmi BPr; iiŽLo bydléchu na
vzchod slunce BH, BoI, BLfnavzchodslunečnými BPd,na východu BPr _ 4 kvasy
BH, BoI, BI] hody BPd, BPr (pod. ddle); posielajÍc zváchu BH, BLl posielajíce
zváváchu BPd' posielávajíce zvávali sú BPr' k sobě zváchu Bol,.víno BH, Bol, BLl
neni o BPd, B Pr (neni ue Vs ) _ 5 pořie diece sě pominiechv BII, (pomíjiechu) Bt]
pořiedivše sě přeminuchu Bol, vókol pomijiechu BPd, vuokol obcházeli BPr (in orbem
transissent); a posvěcováše jich BH a ost.pod.] prosě za rrě boha Bol (sanctificabat
illos); na udněnl BH, Bol, BL]na úsvitě BPd, BPr; ofěrovášeBH, BoI, BZ] obětováše BPd, BPr,. obět BH, BoI, BL) zápa|né oběti BPd, BPr,. řiekáše sám k sobě
BH, BL, (v sobě) Bol] řiekáše BPd' pravieše BPr (dicebat); něco zlého pomyslé
BH, Bol, BI] aby'.' nezlořečilibohtr BPr, aby... nedobrořečilí(na okr.: t. nezlořečili) bohu BPd (ne... benedixerint Deo) _ 6 synovéBH tl ost.| anjeléBPr (Íilii);
zevi se BH' pod. BoI, BLl byl jest BPd' přítomen jest BPr (affuit) - 7 přěšel sem
BH, BL7 zchodil sem Bol, prošelsernBPd' procházel sem BPr (cir:cuivi)- 8 jsi snábděl
BtI, BL| si snábděl také BoI, si znamenal BPd, si viděl BPr (considerasti) _ 10 zbožie
BII, BoI, B.L] statek BPd, BPr _ 11 ztáhni tnálo BH, BL, BPd, (maličko) BPr]
otvrať málo... ot něho Bol,. uzříš,Že BH, BoI, BLl zvieš,Že BPr, není o BPd (neni
oe Yg ); jedno k očimachváll tě BH, BI] v tvój obličejpoklrre tebe Bol, jedne v tváři
tvé dobrořečitiťbude tobě BPd, na oko dobrořeči]jest tobě BPr (nisi irr faciem benedixcrit tibi) - 12 tot aj, vše BH, BLj toť jiŽ všecko zboŽíeBoI, aj všěcky věci BPd,
BPr; ot obličěje boŽieho BH, BL, (hospodinova) BoI| od tváři páně BPd, (boŽie)
BPr (poď. dáIe) _ 74 jenžpočepraviti BII, BLl a pravě BoI,kterýžto praviešeBPd'
kterýž pověděl BPr (qui diceret); se pastviechu .Bř1] sě pasiechu Bo| a ost. pod.
- 15 přihnar'še Sabei BH, Bol' B"L] a obořili sú sě Sabei BPrl' (Sabejšti) BPr; zbity

508

jsú BřÍ, B.L] sú
BPd, BPr,'sehltil
sě ovec i sluhy jt
oves, puerosque
Bo|, šikovali BP
B-L] napadli sú I
BPd,k tomu i s
abych tobě vědět:
ruŽivý BH, BL7
BH, BLI ot krajir
jenž zbořiv se zb
zasul BPr,.všickt
B.L] abych zvěst
- 20 oholiv Břt'
modlil se jest BI
požetrnáno BE,
jméno božie poct
BPd, ye všech tě
o BPd, BPr (labi
KaP. 2' 1 o
(obchodil) BPd'
- 3 snábděl-lis .B
considerasti); otzlého BPr, otvrá
chovávaje) BPr]
innocentiam); ab
zakóŽí BH a os
BoI, BI,j však p
kostt jcho a těla
v tvář chválÍ tě
v očiže tebe bul
BH, BLl duši jel
B.EÍa osÍ.]vřěde
BPd, (nohy) BP
vrchuBPr-8t
BL, BPd7 v chlé
sprostenství BňI
BPr,. požehnaje
bohu BPd, nela
Bol,.proč bychot
zlých proč bych
ve všem BH, B
- 12 nasypachu
k nebesóm BřI]
_ 13 bolest náru
KaP. 3' 1 t
pokle svói den č
za slavný BPr t
o BPr; v rozpon
buď... ani proie

B0l' (mužóv)BZ] obojieho
l) - 28 pro zatracenie d.vú
LltlBPd, za dvé oči,kteréŽ
Pd, učinÍmnaď nimi BPr
biešeduom svázán
|imažto
rerenduom na sobě drželi
vé,BLT, BoI, BL| v hrobu

y z BOI, BL, BPd, Bpr
'lisl snabdielis BH -7 najrakolenú]nkolenu Břl
). Jeví četnéodchylky ve
lnějšípřeklad. Zněn1 BPd
vace BPt jsou spíšerázu
o u předchozÍukázky.
iešeBol, Hus BPd, BPr,.
(a pravý) BPd, prostý a
idl volových Bol,. veliký
li BPr; jižto bydléchuna
' východu BPr _ 4 kvasy
.chu BH, BZ] posielajÍce
:Bol,.vÍnoBH, BoI, BLl
tu Bří, (pomíjiechu) BZJ
l obcházeli BPr (in orbem
! boha BOI (sanctificabat
.ášeBH, BoI, BLl obětoBPr,.řiekáŠesám k sobě
tat); něco zlého pomyslé
ořečili(na okr.: t. nezloa osÍ.]anjelé BPr (filii);
)r (aÍIuit)_ 7 přěšel sem
tr (circuivi) - 8 jsi snábděl
_ 10 zboŽie
(considerasti)
'L, BPd, (maličko)
BPr]
e BPr' není"u BPd (není
le tebe Bol' jedne v tváři
BPr (nisi in faciem beneBol, aj všěcky věei BPd,
tváři páně BPd, (boŽie\
l' kterýŽto pravieše BPd,
pasiechu BOI a ost. pod.
,d' (Sabejští)BPr; zbiLy

jsú Břř, B.L] sú zbil;i BoI, BPd,zmotdovali BPr - 16 spadl BH, BoI, BI,] sstúpil
BPd, BPr; sehltil jest všěcky ovce i pastuchy BH, Btr' (i s pastuchú) Bolf a dotknuv
sě ovec i sluhy jest sehltil BPd, a všecky ovce i sluŽebníky spálil je BPr (et tactas
oves' puerosque consumpsit) - 17 učinivšeBH, BL, (učinili sú) BPd] Že... učinili
Bol' šikovali BPr (fecerunt); zástupy BH a osl.] houfy BPt; zachytivše B.E[, Bol,
B.L] napadli sú BPd' zaskočivšeBPr; i tvé panoše BH,(a) BoI, BL\ takeŽ i sluhy
BPd, k tomu i sluŽebníky BPr (necnorl et pueros); abych tobě pověděL BH, BLl
abych tobě věděti dal Bol, abych zvěstoval tob ě BPd, BPr (ut rruntiarem tibi) - 19 náruŽivý BH, BL] s búří Bol' silný BPd, prudký BPr (vehemens); od strany púště
BH,BL]otkmjinypustéRoI'otkrajinypúštěBPd'odpúště BPr(aregionedeserti);
jenž zbořiv se zbil jest B1l' Bol, BI.l kterýžto obořiv sě zbil jest BPd' kterýŽto pad
zasa| BPr; všickni BH, BLl není u ost.(neníaeVg); abych tobě to dal věděti BH, BoI,
BZ] abych zvěstoval Lobé BPd, abych známo učinil tobě BPr (ut nuntiarem tibi)
- 20 oholiv BH, BL, BPd] orvav Bol' ostříhav BPr (tonso); pomodliv se BH, BL|
modlil se jest BPd, BPr, klaněje sě hospodinu Bol (adoravit) - 21 buď jméno boŽie
poŽehnáno BH, BL, (páně) BPd] buď jmě hospodinovo blahoslaveno Bol' buď
jméno boŽie pochváleno BPr _22 v tom ve všem B.EI,BoI, BL|ve všěch těch věcech
BPd, ve všech těchto trápeních BPr (in omnibus his); svými rty BH, Bol, BL] neni
o BPd, BPr (labiis suis)
Kap. 2' 1 opět BH, BL, BPdl není u Bol, BPr _ 2 obšel senr zerni BH, BL,
(obchodil) BPd, (obcháze|) BPr] točil sem sě po všie zemi BoI (circuivi terram)
- 3 snábděl-lis Bč[' BoI, BLl zdali si znamenal BPd, zďal.i spatřil si BPr (numquid
considerasti); otvracuje se ot zlého BH, BL7 odcházeje ot zlého BPd, zda|uje se od
z|éhoBPr, otvrátil sě ote všeho z|éhoBoI; ještě zachovává nevinrrost BI1, BL, (zachovávaje) BPr] ještě zdržujenevinnost BPd, nejsa ničímŽvinen Bol (adhuc retinens
innocentiam); abych ho smútil BH, BoI, BZ] abych ho trápil BPd' (jej) BPr - 4kóži
zakóží BH a ost.] tělo cizie za té|osvé BPr (pellem pro pelle) - 5 ještě ztátrna BH,
Bol, BLl však pust BPd, ztiehni BPr; jeho úst 1Lé|a BH, BL, (a jeho těla) Bor]
kostí jeho até|a BPd, (i) BPr (os eius et carnem, překladateléčeÍli..ossa);že toliko
v tvář chválÍ té BH, BL| Že v tváři chválí té BPd, že v tvář dobrořečil jesL BPr,
v oči že tebe bude poklinati Bol (quod itr faciem benedicat tibi) - 6 duši zachovaj
BH, BLl duši jeho zachovaj BPd, BPr, jeho dušěchovaj Bol - 7 neŽitem najhorším
BH a ost.]vřědem přezlým BoI; otzpod noh B.Eř, BL| ot paty nožnéBoI, (noŽnie)
BPd' (nohy) BPr; ďo těmene BH, BoI] do těmene jeho BZ, do vrchu jeho BPd, do
vrchu BPr - 8 třěpinú BH, BL| třieskú BoI, BPr, skořipinú BPd; v záchodé BII,
BL, BPd] v chlévěBoI, na miestě smrdutém BPr (in sterquilinio) - 9 bycllíšv svém
sprostenstvíBH, Bol, BLl zóstáváš v sprostnosti tvé BPd, trváš v neopatrnosti tvé
BPr; poŽehnaje bohu Břř' (boha) Bl,] poklna boha Bol, dobrořeč (na okraii: zlořeč)
bohu BPd' nelaj bohu BPr (benedic Deo) - 10 bláznivých BH a osÍ.]nemúdrých
Bol,.pročbychomtakézlých věcí netrpěli BH, BL]1pročbychme zlých netrpě|i BPd,
zlých proč bychme nesnášeliBPr, proč bychom také zlého nepřijimali Bol,. v tom
ve všem BH, BoI, BL|ve všěch těch věcech BPd,ve vŠechtěchto trápeních BPr
_ 12 nasypachu prsti BH, BL, (nasypavše)Bol] sypali sú popel BPd, (prach) BPr;
k nebesóm BIl] proti nebi BPd, BPr, v nebe patřiec BoI, nent v BL (ín coelum)
_ 13 bolest náruživúBH, BL7 nemoc úřitnú Bol, brrlest býti náramni BPd, BPt
Kap. 3, ]. otevřěv BH a ost. pod.] rozěviv Bol; z|ořečil svénrudni BřÍ a osÍ.]
pokle svój den Bol - 4 nepýtaj BH, BL| nepykaj (l) Bol, neptaj BPd, neustanovuj...
za slavný BPr (non requirat); ze svrchku B.EI, (se) BL, BPd| z výsosti Bol, není
o BPr; vrozpomínaníBH, BI.] vkterépaměti BoI,v připornínaníBPr,chgbíu BPd;
buď... ani projasněn BH, BoI, BL] nebuď osviecen BPd,nebývaj osvěcován BPr,.
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světlostí BH, BL, BPd] kterú světlostÍ BoI, světleru BPr _ 5 omračte BH, BoI|
omrčtr: BL, zatmějte BPd, zastěňte BPr; zalněstnaj BH, BL, (zaměstknaj) BPd]
přistihni BoI, zaneprázdní BPr; mrákota BH a ost.| mrákava Bol,. buď pohřížen
BII, BoI, B.L] obalen buď BPd, zastřerr buď BPr - 6 tu noc... rnéjBH, BoI, BL|
nocí tťr...vládni BPd, BPr; ve dnech celéhoroku B11, BI, (všeholéta)Bol] mezi
clnyročnímiBPd,BPr; aíŽáďnéchvályhodnáBH,BL,(nedóstojná) BoI|anižchvály
hodná BPd, (an1)BPr - B zloř'ečte.. ' zlořečieBH a ost.\klněte. . . klnú Bol,. vzbuditi
Leviatana BÍI a ost.] aby popúzeli dábla BPr _ 9 mrákavú BH, Boll mrákotú B.L
a osl.,.vzeštie BH, BL, BPdl zabřezkovánie Bo1' východu BPr; povstávajície zuoře
BII, BL, (záÍě) BPd] vzclrázějicie zóté BoI, nastávajícieho svítanie BPr _ 10 jest
rrezavřěla BH a ost, pod.] jest rresúz.laBoI; aniŽ jest otnesla BH, BL] a neotnesla
Bol,aníž jest otjala BPd,aní odjal [den] BPr,.tohoto z|éhoBH, Bl] tohoto všeho
zléhoBoI, zlýclrvěcÍBPd,BPr _11 vbřiše BH]v ŽivotěrnémateřeBoI,v maternici
BZ, v maternicé BPd, v životě BPr (in vulva); z žívotaBH, BL\z břicha BoI, BPd,
BPr _ 12 sern povíjan na kolenťtBH a ost.\vzat scm na kolena chóvy BPr,. sem přidojován BH, BoI, Bl] sem krmen BPd, vykrrnen sem BPr _ 13 jiŽ byl bych skončav
i mlčal BH, pod, BL, BoIl nynie usnuv mlčal bych BPd, (unrra) BPr _ 14 planie
BH, BoI, BZ] vzdělávají BPd, BPr _ 15 vládnú zlatem BH a ost.]panují nad zlatem
BoI _ 76 proč sem nezhynul jako ned'ochódčeještě v Životě sliryté Bř1, (skrytémt)
BI] pročsem rrezhynuljako nechódčeještěv Životě mateřině Bo1, proč.' ' neb jako
nedochódčě skryté nezóstal bych byl BPd, (nebyl bych) BPr,. anebo jaliožto početí
v Životě, a neohlédali světla Bř1, BL| jenŽjsú počati, a světa neohlédali Bol, nebo
jako kteří počati jsúc neviděli sú světla BPd, aneb kteříŽto počatijsúceneopatřili sú
světla BPr - 17 nemilostiví Břl, BL, BPdl rrásilníciBol, nectní BPr (inrpii); přestali
jsú BI1' BL, BPd] sú ostali Bol, přestávali sú BPr,'ot svéhobúřenie BH, BLf své
burdy Bol' ot búřě BPd, oď hančnieBPr (a tumultu); zstalí úsilímBH, BL, (zustalí)
Bol] ustalí silú BPd' lidé bojovní silní vstavše BPr _ 18 i ti, ktož jsú zd'evěze|i BH,
BoI, BL| a někcly spojení spolu BPd' a dávno zjímaní spolu BPr,. rovně bez násilé
jsú. Neb již neslyšieBH, BL, (bez;r'ovně)BoI]bez truclrlosti neslyšělisú BPd, llez
útiska neslýchali sú BPr,. násilníka BH a ost.l bczprávné pomoci Bol (exactoris)
_ 19 tarn za rovno jsú a sluha svoboden ote pána svéhoB1l, (ode) BI] robotný i svo.
bodný s svýrni pány rovně jsú Bol, tam jsú i sluha i svobodný ot pána svéhoBPd,
tu jsú a sluŽebníksvobodný před páncrn svýrn BPr - 20 bieclnémuBH, BL, BPd|
lrubenémuBoI,mizernému BPr,.v trpkosti své dušeBII, BL\ v hořlrosti své dušč
Bol, (bez: své)BPd, BPr - 22 poklad BH a ost.l poklady ve]iké z zonrě BoI; když
rtaleznúrov Blí, BZ' (hrob) BPd]kďyž by nalezli Irrob BPr, svémurovu Bol _23 to.
tnu kažclémulnužíBH, Bo1] tomu mvži BL,muŽi BPd,BPr(viro) -24 otdechnllBII,
BL| těŽcévzdychaji BoI,vzdychaji BPd, pod' BPr (suspiro);rozvodněnievody B11,
BL, BPd] rozvodni]é vody BPr' rozvodrrěnévody řevú BoI; takež jest BH, BoI,
B,r'] tak BPd, BPr _ 25 sem se bál Břl, BL, BPd] sem sě Žása|BoI, sern se lekal BPr,.
senl se ustýdal BH, BL, BPrI] sem se styděl BPr, sem sě lcka] Bol (verebar) _ 2{i
sern vŽdy hověl Bř1, BoI, BI'l' sem shcrvieva|BPd, sem nevěda se činil BPr,. senr
se tišil BH, BL] [sem] vždy tišil Bol, serrr sě upokojil BFd, sem pokojný byl PBr,.
boŽie BH, BoI, BLl není t) BPd, BPr (není ue \rg)
(Piseň písní)
(Pís. 1-4)
otištěno podle BB, která má znění 1. redakce stč. překladu bible. Varianty
z Bol, BL, BPd' BPr. _ Jotace zachovávána v krátkých slabikách všudekronrě po .i..
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Kap. 1'
2,10 a 73,4,7
- 9 zmilelec (s
BB - 17 stien
kogi BB - I{
BB _ 10 přiel
BB - 14 Íistu

Text B.E
staršíhopřekJ
mínutiv' sup€
rubra a titull
nejsou příliš.
kální.

KaP. 1'
dievčičky B(
mnú B.L' táh
se v tobě Bl
v tobě BPr (
BPr] pamětl
výtečná BPl
- 5 nerodte t
nehleďte na
strážnúBol .
BOfl otejdi I
(Óez: tvých) '
na voziech fa
Ivil |icÍBB a
- i0 spojené,
kořenie...nt
(nardus mea)
Bol] milý B'l
- 14 přieteln
BOI, aj ty B
jako holubič
BIl výtečný
BI] stkvúcie
BZ, lemiezor
ď|aženie BB,
Kap. 2,
podolnie B.L
- 4 milosrdit
ozdobte BZ
|ičeéBB] zrn
patÍě BB, B
BPr - 10 po
- 11 přěšla.B
odšel i odstt
a osl.,'diela'
_ 13 fíkovét

Pr - 5 omračte BH, BoI],
(, BL, (zantěstknaj) BPd]
ákava BoI; buď pohříŽen
noc'.. měj BH, BoI, BL|
ll' (všeholéta)Bol] mezi
dóstojná) B oI] aniž chvály
něte.. . klnú Bo1'. vzbuditi
lil' BH, Bol] mrákotú BI.
BPr,. povstávajície zuoře
ho svítanie BPr _ 10 jest
esla Břl, Bl,] a neotnesla
,hoBH, BZ] tohoto všeho
Lémateře BoI' v maternici
I, BL| z břicha Bol, BPd,
rlenachóvy BPr,. sem při- 13 již byl bych skončav
l, (umra) BPr - 14 planie
t o osÍ.]
panují nad zlatem
tě skryté Bř1' (skrytéml)
|iněBoI, proč.' . neb jako
lPr; anebo jakoŽto početí
'ěta neohlédaliBol,
nebo
počatijsúceneopatřili sú
:ctníBPr (impii); přestali
éhobúřenie BIí, BI] své
'íúsilímBH, BL, (zustalí)
'i' ktoŽ jsú zde vězelí BH,
llu BPr,. rovně bez násilé
lsti neslyšělisu BPd,bez
épomoci Bol (exactoris)
' (ode)Bl] robotný i svordný ot pána svéhoBPd,
biednémuBH' BL, BPdl
BI] v hořkosti své dušě
veliké z zeto:'ěBoI; kdyŽ
'' svéInurovu Bol - 23 to.
.(viro) - 24 otdechnu Bř1,
l); rozvodněnie vody B/1,
}oI; takeŽ jest BH, Bol,
;al BOI, seln se lekal BPr,.
lekal BOl (verebar) - 26
evěda se činil BPr,.sem
í, sem pokojný byl PBr,.

překladu bible. Varianty
'ikách všudekromě po -i-.

Kap. 1, 2 tě BoI| a BB ognech' _ 8 přietelnice] pfietelnicie BB, pod. 7,74,
2,10 a73,4,1 - 14 tvojil twoy BB - Kap. 2, 3 ovotce jeho BOfl jelto ognech.uBB
- 9 zmilelec (srou.1'13)] zm't|eczBB _70 zmilelý] zmileley BB -72 hrdliččin]hrdliÓin
BB * 17 stien] |tieň BB -Kap. 3, 4 v ďóm BL] chgbtu BB, BoI; u pokoj Bol] v pokogi BB - Kap. 4' 1 galaádské]galadike BB _ 8 korunována BoI a ost.| korunoua
BB _ 70 přieliš krásné] v BB napsó.no duakrdt - 13 výpusti tvoji Bol] wypult twoy
BB _ 74 fistula] Íi|kula BB
Text BB je velmi blízký textu Bol (1. redakce); oba nesou zřetelné stopy nejstaršÍhopřekladu této knihy (BDr), který využíval hojně emocionálních prvků (deminutiv, superlativů apod.). JiŽ text BZ překládá doslovněji a méně básnicky a má
rubra a titulky' které člen1text podle mystického výkladu. Rozdtly mezi BL a BPd
nejsou příliš výrazné. BPr dosvědčujenový překlad' odlišný hlavně po stránce lexikálnÍ.
Kap. 1, 2 drahé BB, BoI, BZ] najlepšíeBPd, BPr (optirnis); z dievčic BB|
dievčičkyBol' děvečky BL, mladicě BPd, BPr _ 3 potrhni mnú BB, Bol] trhni
mnú B.L, táhni mě BPd, BPr; obveselírnesě tobě BB, BoI1 obveselime se i utěšíme
se v tobě Bl' radovati sě budem a veseliti v tobě BPd, veseliti se budem a radovati
v tobě BPr (exultabimus et laetabimur in te); pomniece prsi tvé BB, BoI, (na prsi)
BPr] pamětlivi jsúce tvých prsí BL, BPd _ 4 |1bezná BB, BoI1 krásná BL, BPd,
lýtečná BPr,. stani cedroví BB, BoI, (stanové) B.L] stánkové Cedar BPd, BPr
- 5 neroďte sě mně diviti BB' Bol] neroďte mne spatřovaLi BL, (znamenati) BPd'
nehleďte na to BPr,.váleli sú BB, Boll bojovali sú BZ a ost'; stráž sÍráŽrtnBB1
strážnúBoI a ost.(custodem) - 6 léhášBB, BoI)odpočívášBL a ost._ 7 beř séBB,
Bol] otejdi BZ' jdi BPd, BPr; po sledu stádnénrBB, BoI1po sledu stád tvých B-L'
(Dez:tvých) BPd, po šlépějíchstád tvých BPr - 8 a vozóm faraónským BB, Boll
na voziech faraónových BL, (tl voziech) BPd, BPr (in curribus Pharaorris) _ 9 jahódky
tvú lícíBB a ost. pod.jLice tvé BL; hrdličie BB, BoI, BZ] hrdlicě BPd' hrdličky BPr
_ 10 spojenéBB, BoI, B"L] povíjenéBPd, proraŽovanéBPr (vermiculatas) _ 11 drahé
kořenie... nardus BB' BoI1 nardus mój BL, BPd, kořenie jménem nardus BPr
(nardus mea) _ 72 uze| BB, BoI] uz|ik BL, snopek BPd, snopček BPr; batík BB'
Bor] milý BL a ost. (pod. ddle) - 13 zmilelec BB] zmilelý Bol, BL,milý BPd, BPr
- 14 přietelnice BB, BoI, BPd\ přietelnička BZ, přietelkyně BPr; všěcka BBl toť,
BoI, aj ty BL, BPr, u BPd není opakoudno;holubičie BB, BL, BPd] holubie Bol,
jako holubičky BPr - 15 choti BB, BoI] zmilelý BL, BPr, rnilý BPd,. |epý BB, Bol,
B.L] výtečnýBPd, BPr; postélkaBB, BoI, BL]|oŽce BPd, BPr; ktvúcie BB, BoI,
Bl] stkvúcie BPd, BPr (floridus) - 16 lemiezi naši BB, BoIll.erniezi domu našeho
BL, lemiezové domóv našich BPd, (krokve) BPr (tigna domorum nostrarum); při
dlaŽenie BB, BoI] opaŽenie BL, BPr, sklepovéBPtŽ (laquearia)
Kap' 2' 1 polský BB a ost'\ polní BPr (pod. ddle); údolnie BB, BPd, BPrl
podolnie BZ, leský Bol _ 3 hrdlu BB, BoI, BPd] srdci B1,, ustóm BPr (gutturi)
- 4 milosrdie BB, BoI] lásku Bl a osÍ._ 5 otýkajte BB, BoI, BPr] otýcějte BPd,
ozdobte BL _ 6 přitulí BB, BoI, BPd] obejmet BPr, u BL celý ueršchgbí_ 7 zrni|eličcě BB] zmilelici BoI, zm1|eličcemé BL, zmilelé BPd, mil.émé BPr _ 9 hlédaje...
palřě BB' Bol] hlédaje... prohlédajeBL, hledě... prohlédajeBPd, (...vylrlédaje)
BPr _ 10 pospěj BB] pospěš Bol a ost.;výtečná BB, BoI, B,L] krásná BPd, BPr
- 11 přěšla BB, BL, (prz.|ila) Bol] pominu|a BPd, BPr,. přěběhl i odšelBB, BoI, BL|
odšel i oďstúpil BPd, pominul a odšel BPr _ 12 kvietíčko BB, BL] kvietie Bol
a os/.,.diela v viniciech BB, BoI7 Íezby BL, obřezovánie vinic BPd, BPr (putationis)
- 13 fÍkovédřěvo BB, Bol] fÍk BL a ost.; zárodky BB, BoI| prvnie ovoce B.L a osÍ.
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(grossos); choti krásná BB, BoI] krásná BL, BPd, výtečná BPr - 14 v dúpi zednéj
BB] v dúpív zednémBol,v dúpatech zedných B,L' v dúpatechhrázě BPd,v děrách
ohrady BPr (in caverna maceriae) _ 15 lišencě BB a ost.l lišky BPr,. ma|éBB, BL,
BPr] mladé Bol' malitké BPd,.hubie BB, Bol, BLf kazie BPd, BPr - 17 dolóv sě
chýli stien BB, BoI| dolóv se chýléstienovéBI' neuchýlésě stienovéBPd' (nenachýlé
se) BPr,. roven BB, Bol] poďoben BL a osÍ.,.kolúchovijeleniemu BB a ost.}mladému
jelénku BPr
Kap. 3, 2 vztočinl sě po rněstu BB, BoI1 obejdu nrěsto BZ tt ost.; ptl třiedáclt
BB, BoI, BI] po rynciech BPd, BPr (per vicos et plateas) - 3 střěhli BB, Bol| ostřiehaii BL a ost._ 4 od nich odjidech BB, BoI|je projidech BL, jepřejidech BPd, po.
minula senr je BPr,. lapich BB, BoI, BL) drŽa|a sem BPd, chopila sem se BPr;
dokud sem jeho nedovedla BB' BoIl donidŽ neuvcdu jeho B1-'(dokavadŽ) BPr'aŽ
uvedu jej BPd; rodilicě BB, BoI| roditedlnice BL, BPd, rodičky BPr - 6 všelikého
drahého prachu BB, BL, (všeho) Bol] všelikélroprachu apatekářova, složeného
BB, BoI|
z rozličných věci BPd, BPr (universi pulveris pigmentarii) -7 t.o,ť.,posteli
aj,postélkuBL'BPd,aj,loŽce BPr,.najsilnějšíchhrdin israhelskýchBB, BoI, (z Izrahele) BIl silnýclr... z najsilnějších izrahelských BPd' (liclu izrahelského) BPr
- 8 k válkám BB, BoIl k bojóm BL a ost.;umělí BB, Bol] přeumě|',BPd, najučenější
BL, BPr - 9 pokoj BB, BoI) pokojík BZ' pokojíčekBPr, večeřadlo BPd (ferculum)
- 10 loŽe BB, BoIl odpočivadloBL a ost.;i opal... milosrdie BB, Bol| i opal svrchu
i okolo z|atem (l) hlavu a prostředek drahotú prostřel (pro|tied) B.L, a opal svrchu
i okolo zlatohlavem a u prostředku drahévěci rozestřel BPr, vst,uptlvániezlatohlavné
z obecnélásky prostřel jest BPd (ascensum purpureum, media charitate constravit)
_ 11 uzřite BBl ttzřěte Bol' opatřte B.L' ohlédajte BPd, pohleďtc BPr,. veselé BB
a osÍ.]utěšenieBI,
Kap. 4, 1 tak veltni krásná BB, BoI7 krásná BI' a ost. (pulchra); krásná BB'
BoI, BPdlkrásná i ozdobená BZ, krásná a převýtečná BPr (pulchra); sú sešlys hory
BB, BoI| sú vzešly rra hory B.L, sú vstúpily s hory BPd' vycházeji z hoty BPr
(ascenderunt de monte) - 2 z napajadl BB, BOII z umyvadla BL, BPd, z kupadla
BPr (de lavacro) - 3 věnček BB, Bol] točerricedrahéhohedvábie B.L, točeniceBPr,
šnórka BPd (vita coccinea); slovcc BB, Bol] výmluva BL, výmluvnost BPd, Íeč
BPr; křiŽěl BB] kříŽela BoI, kÍižala BPr, úlomek BL, BPd (fragmen) - 4 šíjeBB
rr osÍ.]hrdlo BPr,.hrdin BB, BoI| siln{-chBL a ost.- 5 jako dva jeleni a jako dva srní
blíŽencěBB, BoIl jako dvě lanícě (lawici) a dvě srněcie blíženceBl,, jako dvě lanícě,
stní blíŽenci BPr, jako dvě telátcě, divoké kozy blíŽerrciBPd (sicut duo lrinnuli
capreae gemelli) - 6 dokud sě den výšíBB, BoI, BL| dokudž sě dcrr nenakloní BPd,
clokavadžnevyvýši se clen BPr; a dolóv sě chýlí stien BB, BoI, (chýlé stienové)B.Ll
a neschýléstienovéBPd, askloniese stienovéBPr; kd'eŽjest myrra BB, BoIl nyrry
BL a ost.(myrrhae); tu, kdeŽ jest kadidlo BB, BoI| kadidla BL a ost.(thuris) - 9 ses.
třičko BB, BoI, BPrf sestro BPd, u BL chgbt; očkem BB, Bol]1 okem BL a ost.;
vláskem BB, BoIl vlasem BL a ost,- 10 krásné BB, BL] kraššieBol o osÍ.,'drahé
- 12 zahrádka súžená
vóně BB, Bol, BL] vonné věci BPd, BPr (aromata _ pod. dt1:le)
BL,
BB, BoI| zahrada zavřená BL a ost'; znamenaná BB, BoI, BPdf zapeč,eténá
BPr (signatus) - 13 výpusti tvoji Bol, (výpust tvój) BB (omglem)j vypuštěvánie tvá
BL,pod. BPr,vypukánie tvá BPd (emissionestuae); jablečnýmBB,BoI]jabloňovým
BL, pod. BPr, jablkovýrn BPd _ 15 studnicě zahradná, studnicě hluboká BB| jen:
studnicě zahradná hluboká Bo|, studnicě zahradnle, prohlubně BPd, (zahtaď) BPr,
(zahrad a) BL (fons hortorum, puteus); plovú bystřě BB| plovú hlubocě a bystře
Bol, bystře tekú B1,, tekťrBPd, plynú s prudkostí BPr (fluunt impetu) - 16 prodmi
BB a ost'|prověj BPr; ať.plovú BB, BoI] ať"
plynú BPr, a potekút BL, apoteku BPd
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(Jonášovo proroctvÍ)
(Jon.1-4)
otištěno z BM, jejíž zněnÍ patřt k 2. redakci stč. překladu bible. Varianty:
z BoI, BL, BPd, BPr. - ojedinělé přÍpady jotace v krátkých slabikách byly pot'la.
čeny.
Kap. 2, 5 ZlvtŽen|zawříen BM - 6 oklíči|yl ptlu. oklicili o BM pozd. optaveno
na obklicili - Kap. 4, 5 slunce] pův. |liice opraveno v BM pozďějštm nadepsdntm
na slunečné
Text BM je nelbližšízněn| BL (2. redakce), ale má společnéprvky i s BPd.
(3. redakce). Jsou tu zřetelné rozdíly vzhledem k Bol (1. redakce); jde skutečně
o nový překlad. Méně zřetelný je přechod od 2. redakce k 3. redakci; svědčíto o sta.
bilizaci jakéhosi oficiálnÍho textu 15. stol. Také BPr (4. redakce) zde poměrně ply.
nule navazuje na 3. redakci (inovace převážně jen lexikální).
Kap. 1, 3 před hospodinem BM, BoI, BI] od tváři páně BPd, BPr; před obličejem boŽím BM, BL| od tváři páně BPd' BPr, před hospodinem BoI (pod. ddle)
- 4 tápáše ústavně BM, BL| tápáŠeBol' bieše v nebezpečenstviedán ku potření
BPd, biešenebezpečen,aby nebyl ztroskotán BPr _ 5 vzbáchu se BM, Bll uŽasechu
sě a bojiechu sě Bol, báli sú séBPd, BPr; dřiernaním velikým a těŽkým BM, BLl
dřiemaním těŽkým Bol' (velikým) BPr, spántm těžkým BPd (sopore gravi) _ 6 zptáv.
ce korábový BM, BL, BPr| zprávcéBPd, korábnÍk Bol (gubernator); co tě dřiemanie
tráp1 BM, BoI, BI.7 co ty se dřiemaním trápíšBPr' co sě ty spáním obtěŽuješBPd
- 7 b y s e . . . d á l o B M , B L | b y s ě . . . s t a l oB o l ' b y . . . b y l o B P d , B P r - 8 p r o k o h o B , t í ,
Bol, BL\ pro čípřičinu BPd, (pro kterú) BPr (cuius causa); obchod BM, BL, BPr|
řemeslo Bo|, dielo BPd (opus) - 11 na ně BM, BL] na ně mnoho BoI, nent u BPd,
BPr _ 12 přišla jest na vy BM, BoI, BL| jen: navás BPd, BPr _ 13 ploviechu...
zase BM a osÍ.|obracováchu vesly BPr (remigabant); nadýmáše se BM a ost.]
dmieše sě Bol _ 14 v bezživotl muŽe BM, BL, BPd, (člověka) BPr| v duši muŽě
Bo| (in anima viri) - 15 vrhli sú ho BM] vrhli BPr, uvrhli BoI, BL, pustili sú BPd,.
od búřenie BM, BLl od kloktánie BoI, ot vřěnie BPd, BPr
Kap. 2, 3 z zamucenle BM a ost.l z smutka BOI,' trospodln BM\ u ost. nent:
uslyšal jest Bllf' Bl,] uslyšal si Bol, BPd, BPr (exauďisti) - 4 do hlubiny BM a ost'|
do hlubokosti BPd; vlny tvé i klokoči tvoji BM a ost. pod'l lrlubiny tvé a vlny tvé
BPd (gurgites tui et fluctus tui) - 7 k koncóm |tot BM, BL, BPrf konec hor Bol,
ku posledkóm hor BPd (ad' extrema montium); z porušenie BM a ost'f ze shnitie
Bol (de corruptione) - 8 súženabieše BM' BL, BPr| sě suŽovášeBPd' jest nuzena
Bol _ 17 v5rvrat jehol Bll4' BoI' BL7 není u BPd, BPr (není oe Vg )
Kap. 3, 4 jednoho ďne BMl cesty jednoho dr.'eB.L, BPd, (cestu) BPr, pi.esjederr
den Bol (itinere diei unius) - 5 přikázali si BM, BL| skázali Bol, provolali sú BPd,
BPr (praedicaverunt) - 6 došlojesLBM, BL, BPd] přišlo jest BoI, BPr _ 7 dobytčata,
volové i bravové BM, BL, (hovada i...) BPd, BPr] skot a volové a dobytek Bo|
(iumenta et boves et pecora) - 8 přikryti buďte BM, BZ] přikrýte sě pytli BoI, BPr,
oděni buďte pytli BPd (operiantur saccis) -9 zďa... navrátí se BM, BoI, BL|navrátlli sě BPd., odvrátí-li se BPr,. od prchánie hněvu svéhoBM, BL| ot prchlivosti
hněvu svého BPd, BPr, od svéhoprchánie Bol (a furore irae suae)
Kap. 4, 1 steskl jest sobě... steštěnÍnBM, BoI' BL| mútil sě jest zamúcením
BPd' trápen jest trápením BPr (afflictus est afÍlictione)- 2 hospodine BM] hospodine,
33 výbor z české literatury IIl2

513

rač slyšěti Bol, pane, točišrač slyšeti BL, pane BPd, BPr (Domirre); slitovánie maje
BM, BL, BPr] smiluje séBoI, otpúštějeBPd _ 5 proti straně na vzchod slunce BM,
BPr] proti vzchodu sluncě BoI, BPd, prot,i straně vzchodslunečnieB.L - 6 vzrostl
jest nad hlavu BM' BL, BPr] sstúpil na hlavu Bol' vstúpil jest nad hlavu BPd,.
aby chránil jeho od vedra BM, pod.BL| aby...bránil jeho, točíš
ot veclra Bol, aby...
chránil jeho BPd' BPr (ut... protegerent eum); neb se biešeupracoval BM a ost'|
neb biešepracoval BPd, BPr - 7 od počátka svítanie BM, BL, BPr] v svítanie .Bol,
navzcházení svítarrieBPd,.udeřil jesL BfuI, BoI, BPrl udeřil, točíšpodhryz| jest BL,
urazil jest BPd _ 8 páléšejej vedro BM, BL, BPrf rozežŽesě Bol, páléšesě BPd,.
žádášeJonáŠBM, BZ] prosiešeBoI, pod. BPd, BPr _ 9 zdá-lit se, Jonáši,.'.z břečtana BM, BL, (.bez:Jonáši) BoI] zďa|i sě ty dobřě hněváš nad břečtánkem BPd, (pro
břečtan) BPr - 10 Ly samého želéšbřečtana BM, BLl ty žěléšbřěčtana BoI, (naď
břečtanenr) BPr, ty žalost máš nad břečtánkerr'BPd; z néhožIojsi neusiloval BM,
BL, (v němžto) Bol' (v němŽs) BP{ v němŽtos nepracoval BPd,. jest se narodil BM
a ost. pod.\ se zploclil BPr _ 11 a velíŠruně pak neodpustiti BM, pod. BoI, BLl a !á
pak nemám otpustiti BPd, a já pak neodpustím BPr (eI ego non parcam); Alc od.
pustím... jméno mé BM, (tvé)BI] u ost.neni (oe Vg není)
(Janova pašije)
{Jan 18-19)
otištěno zlěni NzK, které patří k 2. redakci stč. překiadu bible. Variant'y
z BDr, BoI, BL, BPd, BPr a z evangeliáÍ-ťI
BZ a Eo. * Stav jotace poneclrár,árr
podle rulropisrr,potlačenapo -i.' kdc uŽ p<rrušena.
Kap. 1ti' 1Ježíš]$. NzR (tak i ddle) * 22 jeden] gederrrNzK * 27 ihned] ylred
NzK - 28 od KaiíáščBZ1k kayfa|iowi NzK (chgbně)- 38 vyjide (srou.19,4-5)]
wycle trrz.lí - Kap. 79, 2 a rúchem zlatohlavovým oděchtr jej BZ] chgbí tl NzK
* 14 jako v šestúhodinu BI'] chgbí u NzK _ 2,,]a sukni ]?o ai.] a |rrknie NzI{ - 2s
věda] wida Nz,l( (sciens)
I.ext NzI{ (hláskově starobylý) stojí nejblížezněni BL (2. redakcc). Jde o nový
překlad' jak ukazuji na jedné straně rozdíly proti Bol (1. redakce) a na druhé straně
vztah k BPd (3. redakce). Diference svědčícío úpravě textu jsou zďe mezí Bol
a BDr, i když jsou rnenšíneŽ v evangeliu Matoušově. Nesouhlasi zde však zrrěnÍ
BDr a EZ. Text".Eo reprezentuje svébytný překlad charakteristický pro evangeliář'
BPr (4. redakce) navazuje zde převáŽně na tendcncc íJ.redakce s využit,ímmladších'
lexikálních prvků a výkladového pť.ekladu.
Iiap. 18' 1 povědě NzK a osÍ.lvymluvi I3Dr, BoI, není u EZ, Eo; pi'ěs prúd
NzK, BL| za potok Eo, BDr, Bol' (přes) BPd, BPr, přěs ručějEZ (ban's torrentem);
Cedrový NzK, BDr, Bol, BLl Cedron EZ, Eo. BPr, Cedronosý BPd - 2 vcházieše
J\rzl{]chorliešeEO rr cisl.,choclieváŠe
BL, schodi] sě jest Ez ' 3 bieŠevzal NzK, Eo,
BZ] pojel jest' EZ ct clst,pod.; zástup NzK a osl.] |'ovařistvo EZ, zbor Eo; od biskupóv a od zákorrníkóv NzK,BL,BPd,BPr]
ot biskupór: a ot licoměrníkuovEZ,(aoÍ'
duchovníkóv) BDr, BOl, ot knieŽat a zákonníkóv .Eo,.s laterrrami NzK a osl.] s lucernami .E.o,BPr, s sviecny EZ,. s oděním NzK, Eo, BI,] s oděními EZ, s orudím BDr,
s oruŽím BoI, BPd, s braní BPr (cum armis) - 4 kteréžpříštiebiechtr na něho Nz,I{,
BL, BPdl jeŽ biechu příchodná naň EZ, čsoŽpřijíti jmělo naň.Bo, (které... měly)
.BPr', čsosě imá státi nad ním BDr, BoI * i.lNazaretskóhcl NzK a osÍ.lNazarenského
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v skrytě Bl
NzK, BLI:
- 23 vydaj r
EZ, BDr, (
_ 26 přietel
dóm] k Kai
radného ot
LiDr, BOI (t
neoprznili Í
přěsnicě Bl
BL, BPrf ž
NzK, EO, .
nedali bych
_ 31 nesluš
(non licet)
NzK] v dór
súdaBDr, j
pontiíices l
BDr, BOI EZ, by boj
by| Bo, Že
BPr,.králo
království
BDr a ost.,
Kap.
- 4 aj, v5rv
vedu BDr,
rúcho EZ sosti BDr,.

(Domine);slitovánie maje
na vzchod slunce BM.

čnieBZ_6vzrostl
jest nad hlavu BPd,'
točíš
ot vedra Bol, aby...
'ešeupracoval BM a ost.|
BL, BPr] v svítanie Bol,
točíš
podhryzl jest BI,
sě Bol, páléšesě BPd;
t' se,Jonáši' ...z břečnadbřečtánkemBPd, (pro
žěléš
břěčtana Bol. (nad

jsi neusiloval BM,
tal BPd; jest se narodil BJl4

.itíBM, pod. BoI, BL] a já
t egonon parcam); Ale odlní)

překladu bible. Varianty
- Stav jotace ponechár'árr
lern -N'zK * 27 ihnedl yhed
- 38 vyjide (srou.19,4-5)l
lchu jej BL| chgbí L, NzK
EO ai.l a iuknie NzK * 28
|.L(2. redakce). Jde o nový
redakce)a na druhé straně
textu jsou zde mezi BOI
$esouhlasízde však znění
kteristický pro evangeliář.
dakce s využitím mladšíc}r
rcníu EZ, Eo; přěs prúd
ačějEZ (trans torrentem);
ronový BPd _ 2 vcházieše
Z * 3 bieševza| NzK, Eo,
Io EZ, zbor Eo; oď biskuot licoměrníkuovE Z, (a ot
ernami NzR a osÍ.]s lucerděními.EZ, s orudínl,BDr,
ištiebiechu na něho Nz.I{'
o n a ň . B o , ( k t e r é . . .m ě l y )
NzK a o.sÍ.l
Nazarenského

EZ, BDr - 6 odjidechu zpět NzK, BL| otjidu zasě "8Z' otstúpichu zasě BDr, BoI,
(postúpichu)BPd' postúpili zpět BPr' padli na vznak Eo -70 v1rtržeNzK, BL, BPrl
vytaže BZ,vyřn| Eo' vyně BDr, BoI, BPd; zbi NzK, BL|uďeŤi EZ a ost. poil.;
slubu... sluzě NzK, EZ, BL, BPd\ sluhu... služebníkoviEo, na panoši... panoši
BDr, BoI, sluŽebníka... sluŽebníku BPr _ 11 pusé NzK, BL| vpust -Bo' včinlžEZ,
včiň BDr' Bol' vetkni BPd' vstrč BPr _ 72 zástup a služebníciNzfl zástup a kniežě
třidcát rytieřóv a sluhy Židovské EZ, zbor a kn1Že a služebníciŽiďóv Eo, zástup
i tribun i sluhy Židovské BDr, BPd' (a tribuni) BoI, zástup a tribun a služebnÍci
židovštíBL, (zbéř a úí'edník)BPr (cohors ergo et tribunus et ministri Judaeorum);
popadechu NzK a ost. pod.) polapichu BDt, BoI, jali BPr _ 14 úžitečné
NzK, BL,
BPl] slušno EZ,hoďno.Bo' hodné BDr, BoI, BPd (expedit); aby jeden... za lid
NzK a osÍ.]jednomtr člověku umřieti za|iď EZ, Eo; a netoliko... v jednotu NzK]
u ost.není (ue Yg nent) _ 16 ve dveříchvně Nz.t{] u clveří vné BL, BPr, vně přěde
dveřmi BDt, Bol, BPd, u dveří napřěd .Eo, u vrát- zevnitř EZ; vrátnéj NzK a ost,l
vrátnici 'Eo, vrátnému BL _ 17 dievka vrátná NzK a osÍ']dievka vrátničí .Eo, služebnicě vrátná BDr, BoI - 18 sluhy a úřědníci NzI{] sluhy a panoše EZ, pacho|ci
i sluŽebníci Eo, panošě i sluhy BDr, BoI, sluhy i učedlníciB.L, sluhy i přisluhující
BPd' sluŽebníci apacholci BPr (servi et ministri); u uhlé NzK, BL] při uhlí BPd,
podlé ohně BZ' u o}rněBPr, l trnie .Eo, u Žeřěvie BDr, u řeřěvie BoI (aď prunas);
zima NzK a osÍ.]studeno EZ' BPr - 20 v školách Nzlďj ve škole BDr, BoI, BL, BPd,
BPr, v škole židovskéjEo, v sňatcě EZ (in synagoga); v skrýši NzK] skrytě .Eo,
v skrytě BL, BPd, v tajně EZ, tajlé BDr, BoI, BPr (in occulto) - 22 pÍi tom stoje
NzK, BL| stoje tu BPr, stoje Bo, BoI, přístoje Ez, BPd, není U BDr (assistens)
_ 23 vydaj NzK a osÍ.]daj EZ,učLi BDr, BoI - 24 posla jej Nz"Úí]posla jej ... svázána
EZ, BDr, (svázanélro)Eo a ost. _ 25 Šimon Petr NzK a osÍ.]Petr EZ, BDr, Bol
- 26 přietel NzK a osÍ.]rodic EZ, BDr, Bol, BPd (cognatus) _ 28 od Kaifášě na radní
dóm] k Kaifášovi na radni dóm NzK, BL (chgbně), od Kaifáše v sien.EZ, do domu
radného ot KaiÍáše BPd, pod. BPr, do rothauzu k Pilátovi Eo, přěd Piláta na súd
BDr' Bol (a Caipha in praetorium); aby sebe nepoškvrnili NzK a ost. poil.| aby sě
neoprznili BDr' BoI; beránka NzK] beránek EZ, BL, BPd,beránek velikonočníEo,
přěsnicě BDr, BoI, chleby nekvašenéBPr (Pascha) - 29 žalobu vedete NzK, Eo,
BL, BPtl Žalobu přinášiete BPd, omluvu nesete EZ, (vina\ BDr, BoI _ 30 zločinitel
NzK, Eo, BL| z|oďéjcě Ez, BoI, zledějcě BDr, z|očilnceBPd, BPr (malefactor);
nedali bychom NzK a ost. pod.| nepodali bychme EZ, neotďa|i bychom BDr, BoI
_ 31 neslušie NzK, BL, BPd, BPr| jest nelzě BZ,nenie|zé BDr, Bol, sě nehodí Eo
(non licet) - 32 znamenajíce NzK| znamenaje BZ a ost., zjevuje Eo _ 33 v dóm
NzKj v dóm radní BL, BPd, clo radného domu BPr, v siea EZ, do rothauzu Bo, do
súdaBDr, Bol (pod. d"dle)_ 35 lid NzK a osÍ.]národ .EZ; biskupové tvoji NzK a ost.|
pontifices Vg, pontifices tui SÍrlÍnský tert 1590; ďali sú lYzIí a osÍ.]podali jsiEZ,
BDr, BoI - 36 bránili by mne NzK, BDr, BoI, BPrl bránili by BL, BPd, by obránili
EZ, by bojovali Eo (decertarent); abych nebyl dán NzK, BL, BPd| abyct' nedán
byl .Eo' Že bych rrebyl poddán BZ, abyct' nebyl vdán BDr, BoI, abych nebyl vydán
BPr,. královstvie mé nenie odsud NzK a ost. pod.| královstva mého nenie zd'e EZ,
království mé nenie tuto '8o _ 39 abych. . . ptrstil NzK, EZ,.EO] abych ' . . propustil
BDr a osÍ.,abych... propustil vězně BPr (pod. dóIe)
Kap. 19' 1 skrúti NzK a osÍ.]popade BZ,,lza| Eo, vzas BPr (apprehendit)
_ 4 aJ, vyvedut NzK, BL, BPd' (vyvedu) BPr] aj, veduéEo, aj zři, vedu EZ,to't....
vedu BDr, BoI _ .ozlatohlavové rúcho NzK a osÍ.]zlatohlavový oďěv Eo, pavlačité
rícho EZ - 11 by tobě nebylo dáno shóry NzK, pod. BL, BPrfbyt nebyla dána z výsosti BDr, Bol, jedno by tobě dáno bylo ze svrchka BZ, (ačby... svrchu) Eo' lečby
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jedne byla tobě dána se svrchku BPd; jest dal tobě NzK a osÍ.]jest poddal tobéEZ,
zradil tobě Eo, jest k tobě vdal BDr - 12 a od té chvíle NzK, BL, BPd, BPrl, a ottud
EZ, pod, BDr, BoI, a protoŽ Eo (et exinde); protiví sě NzK o osÍ.]otpovieďá BDr,
Bol _ 13 na stolici súdnéiNzK aosÍ.]na stolici BDr, BoI, za sudcl EZ,na súděEo
(pro tribunali); Gabata Nz/c a osÍ.]Golgata Eo, BoI, BPd, BPr _74 a to sě dějieše
NzK a osÍ.]a biešeEZ, pod. Eo, BPr _ 15 u'<řiŽujjej NzK' EZf vezmi jeho a ukřižuj
iei Eo' vezmi, vezmi' ukřižij jej BDr' (a ukřiŽuj) Bol, BPd, BPr' zdvihni, zdvihni,
ukřiŽuj jej BL (tolle, tolle, cruciflge eum) - 17 a nesa sobě NzK, BL, RPd|a nesa na
sobéEZ, an sobě nesa BDr, (a on na sobě) Bol' (a on) BPr' a nesúcejemu kříŽ Eo,.
popravnéNzK, BPr] Calvarie EZ, Eo,lebné BDr' BoI, BL' BPd (Calvariae)- 19 vinu
jeho NzK, BDr, BoI, BPd] vinu Bl, věst EZ,nápis Eo, BPr; položilna kříŽi svrchu
NzI{, BL| vstavi na kř1žsvrchu BPd' položil na kříž .EZ, postavil na křiŽi Eo, vstavil
nakI'ížBDr, BPr, (nad ten) BoI_20 to písmo NzK a osÍ.ltuto věst EZ, ten nápis
Eo, BPr; blízko NzK] blÍzko města i?o, (od města) BL, BPr, bliz u města EZ, (ot
města) BDr, BoI, BPd - 23 diely NzR a osÍ.]čicsti EZ, sLrany Eo'. nešitá NzK] nešitedlná EZ, nezšivaná Eo, nesšívaná BL, BPd, BPr, ncpošívaná BDr, Bo| (in.
consutilis); se svrchku setkaná skrzě NzK] svrchu potkaná (poktkana) všudy BZ,
na vrchu tkaná všocka Eo, svrchu jedno zetkaná BDr' (všěcka zetkaná) Bol, od'
vrchu setkaná vše sktze BL, (všěcka) BPd, od vrchu vše naskrze svězená BPr (de.
super contexta per totum) - 24 řekli sú sami k sobě NzK, BL| řechu k sobě EZ,
vecechu vespolek Eo, (mezi sebú)BDr, BoI, BPd, řekli mezi sebúBPr,. nerozdělujme
NzK, BL| nerozřězijme EZ, neroztrhujmy Bo, BPr, nerozdierajmy BoI, BPd,
(Nerozragmy) BDr (non scindamus); na rúcho mé pustili sú NzK, (na oděv mój)
BL| na rúcho mé púščeliEo, na mém rúšěmetali sil BZ, (o mé rúcho) BDr, BoI,
(na mój oděv) BPd' (o muoj oděv) BPr - 25 Kleofé NzK a osÍ.pod.l Kleofášova .EZ,
BPr, Kleofova BDr, BoI -27 za svú NzK, BDr, BoIl,v svú.Eo' BPd,v svábyď|a EZ,
na svú práci BPr, nent o BL _28 Ž\ezn|mNzK a ost.pod.| pil bych BDr, BoI _29
osudie NzK, BL, BPd] sudec EZ, suď BDr, Bol, bečka Eo' ná<lobaBPr,.bieše...
postaveno NzK a ost. pod.l položena bieše Eo' bieše BDr, Bol,. podáváchu NzK,
BPd| podacha BDr, pod. BoI, BL, BPr, dali Eo' poskytu EZ - 30 biešepřijal NzK'
aI,| přije BZ, BPd, přijal Eo' vzé BDr, Bol' okusil BPr; dokonáno jest NzK a ost.|
svrchováno jest EZ; nakloniv Nz/{ a osÍ.]nachýliv BDr, Rol,.dal jesti duch NzK]
dal jest ducha B.L, vypustil duch Eo, BDr, BoI, (rluši)BPd' BPr, pusti dttŠí
EZ
(tradidit spiritum)
(Pavlovo obrácení)
(Skutk.9,1-30)
otištěno podle BŠ (fotokopie s. 850), jejíŽ text patřÍ k 3. redakci stč.překladu
bible, ale má četnézvláštnosti. Varianty uvedeny z BoI (v této části zněni2. redakce),
BL, BPd, BPr a částečně(r'. 1.22) z Eo. - Rkp BŠ je psán dlakritickým pravopisem a v hojné rníře označuje délku samohlásek (tu zachováváme); v krátkých
slabikách rukopis jotaci uŽ vůbec nemá.
1 přistúpil] za tim p BŠ š/crtnuÍo
$. (tak i ddle častěji)- 2 nalezl-li by]nalezliby
aŠ _ 6 třesa] tre|a BŠ _ 7 jdiechu BL aj.| gedíeÝBŠ, Bol (comitabantur)
Text BŠ slučuje různépřekladatelské tendence 15. stol. Není vyhraněný; má
četnékorektorské zásahy. Přeďstavuje t)p nereprezentativního, uŽitkového biblic-
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kého kodexu (
pokud jde o ct
a BPd se příliš
V5rmyká se z<
navazuje zněr]

1 bitími
2 k sboróm ži
3 světlo BŠ' .ř
EO (pod ddle)
se řekl BŠ a o.
čsomne chceš
jsúce BŠ, Bt
(stupefacti) v ruce EOrpo
tes) - 12 vch
mnohé zlé vě<
BOI, BL, (mn
svázati BoI, I
vyvolené BŠ]
vzvolenú BPl
Eo' před poht
ruce BŠ1vloŽ
BPr - 18 lup
vzal EO a ost
JeŽíšěpotvrz
BOl, BLlvyb
(expugnabat
BPd, BPr, al
8L' svědčeE
i bran BŠ, (Óe
(ho u bran) ,
27 pojem BŠ
věrně učil Bl
jménopána.E
BŠ] provodil
(Nebeský J
(Zjev.27)

otištěn<
z BOI, NzK,.
Jotace pro zr
4 setře]
řkvrněnéhol

V této r
r€ncovanou
která má jin

jest poddal Lobě EZ,
osÍ.]

BL, BPd, BPrl a ottud
a osl.]otpoviedá BDr,
zasúdcí
EZ, na súděEo
BPr _ 74 a to sě dějieše
EZ|vezmijehoa ukřiŽuj
I,BPr. zdvihni, zdvihni.
NzK,BL, RPdl a nesa na
r' a nesúce
jemu křiŽ .Eo,.
8Pd (Calvariae)
- 19 vinu
,.položilna kříŽi svrchu

lna křiŽi .Eo, vstavil
věst .EZ, ten nápís
l tu|.o
l P r ,b l i z u m ě s t a E Z , l o t
E0,.nešitáNzK] neošivanáBDr, BoI (in.
(poktkana)všucly .EZ,
zetkaná) BoI' od

naskrzesvčzená BPr

(de-

' Bl] řechu I<sobě EZ.
sebú
BPr,. nerozdělujme
ÍerajmyBoI, BPd,,
súNz/í, (na oděv mój)
(o mérúcho)BDr, Bol,

osÍ.pod.] Kleofášova .EZ'
E0,BPd,v svá bydla.EZ'

pil bych BDr, BOI - 29

0' nátloba BPr,. bieše.. .
' B0l,. podáváchu NzK,

- 30 biešepřijal NzI{,

lokonánojest N:K a os/.|
B0l; dal jesti duch NzKj

' BPr, pusti duši EZ

:
t

i
I

[ 3. redakcistč.překladu
tto částizn'éni2.
redakce),
psán dlakritickým pravophováváme);v krátkých
i

f- 2 nalezl-libyl natezlibv
omitabantur)
t'
i

[ol. Není vyhraněný; má
užitkovéhobiblic.
Fvního,

kéhokodexu (má hojné zkratky, krácený text apod.). Rozptyl variant u této ukázky,
pokud jde o celébible, není veliký. BoI zd'etotiŽ má zněni 2. redakce a ani texty BI.
a BPd se přílišnevzdalují. Nijak zvlášt pronikavé nejsou ani úpravy pořadatelů BPr.
Vymyká se zde jen text .Eo (text evangeliářový)' na který na některých místech
navazuje zněn1 BPr.
1 bitími BŠ, BPd, (bitím) BPr] mordem Eo, ukrutnostmi Bol, BZ (caedis) 2 k sboróm židovskýmBŠ1ao ško]židovskýehEo a osl., do škol BPr (pod. ddle) _
3 světlo BŠ,Bo, BPr] svěllost BoI, BL, BPd _ 4 mi se protivíšBŠ rr osÍ.lmě trýzníš
- 5 zpiečitise BŠ,Bol|zpěčovati se BI, BPd, BPr, bojovati Eo - 6 divě
Eo (pod d'ťtle)
se řehl .BŠrrosí.]boje sě vece.Eo, BPr; co mi káŽeš činitiBŠ, Bol, BL, (uč:initi)
BPr]
čsomne chcešučinitiEo, co chceš,abych činilBPd (quid me vis facere)_ 7 zstrašeni
jsúce BŠ, Bt] strašěni(t) Eo, třaseni súceBol, jsú zhroŽeni BPd, ohromeni BPii
(stupefacti)- 8 mezi rukama jeho táhnúce BŠ,(ien: rukama) BoI, BL] popadšejej
v ruce.Eo, pojemšejej za ruku BPd, pojavšejej za ruce BPr (ad manus illrrm trahentes) - 12 vcházejíciehoBŠ a osÍ']vchodíce .Eo, an přišel k nčmu BPr - 13 kterak
m n o h é z I é v ě c i . . . u č i r r i l B Š l k t e r a k m n o h o z t é h oEčoi ,nBi lP r , c o j e s l i l é t . o . . . u č i n i l
BoI, BL, (mnoho zlého'1
BPd (quanta mala Íecerit)_ 74 svazovati BŠ]vázati Eo,
svázati BoI, BL, BPd,aby jima| BPr; vzývají BŠ,BPrlnazývaji Eo a ost.- 15 osudie
vyvolené 'aS1 reeta zvolená Eo, sud vyvolenie BOl, BPd, (vyvo|cný) B.L, nádobú
vzvolenú BPr (vas electionis);přccl králi a pře d pobarry BŠ1prca králi i před lidmi
.Eo' před pohany i před králi BoI a ost.(coram gcntibus el reg bus) _ 17 vkládaje jemu
ruce BŠ] vloŽiv jcnru ruce.Eo, (nar1)Bol, BPd,s|oŽilr ncň Iuce BL,po|oživ ťucenaň
BPr _ 18 lupiny,tsŠa osl'] šupiny 'Eo,.viděnie přijal BŠ] přijal jest zt'ak BPt,zrak
yza| Eo a osÍ._20 kázáše JeŽíŠe
BŠ, (házal) Eo|vyzná'.d JcŽíšeBPr,kázášepána
JcŽíšěpotvrzuje Bot, B/,, (jistě) BPd (praedicabatJesum) - 21 vybíjieše'.. ty BŠ,
BoI, BL7 vybojováŠe.. . ty jisté.tro,vybojoval . . . ty BPr, výboj činieše
nad těmi BPd
(expugnabat... eos);aby je svieŽepŤivedlBs] aby svit Žě je vedl Bol, Bl, (svázané)
BPd, BPr, aby svázanépřived'l je Eo - 22 potvlzuje BŠ, BPr] potvrzuje toho Bol,
Bl, svědčeEo, jistě BPd _ 24 úkladovéBŠ,nr,r1nepřiezni Bol a ost.;ostřieháchu
i bran BŠ, (bez:l) BPd] ostřiehali také i bran BPr, střěžiecbu (itrziechu) u bran BoI,
(ho u bran) BL _ 26 přivinúti BŠ, BoI, BPd] praviti (l) B', přitovařišiti BPr _
27 pojem BŠ] pojav BPr, popad BoI, BPd, popadl BZ,.věrně činil BŠ, BoI, BPd|
věrně učil Bl, doufanlivě činil BPr (Íiducialiteregerit) _ 28 ve jrrénu páně BŠ] ve
jménopána Bol, BL,slejménu pána Ježíše
BPd, jménobožieBPr - 30 provodili sťlho
BS] provodili sťrho v noci BoI, BL, BPd, dovedli ho BPr (deďuxerunt eum)
(Nebeský Jeruzalém)
(Zjev.2t)
otištěno podle BPd' která reprezerrtuje3' redakci stč.překladu bible. Varianty
z BoI, NzK, BPr, BL má na tomto místě pozdějšíopis textu shodnéhos BPr. _ Stav
jotace pro značně starobylý charakter památky ponecháván podle rukopisu.
4 setře] ieitfe BPd _ 6 omega] o. BPd _ 16 a vysokost NzK] chgbío BPtI _27 poškvrněného]po|kwrnieho BPd
V této ukázce tvořÍ srovnávané texty BPd, NzK a BPr skupinu vzájemně difcrencovanou jen formou úprav textu. Zřetelnější jsou odc}tylky ve vztahu k .Bol.
která má jiný' staršÍpřeklad (i když má znaky 2. redakce).
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1 otešla jest BPd' NzK| minula jest Bol' pominula BPr - 2 ozdobenú BPd|
okrášlenúBol a ost. - 3 z trónu BPd, NzK, BPr] s stolicě božíeBo| (pod. d.dle)_
4lkánie BPd] pláč Bol, kvielenie NzK, BPr * 6 alfa i omega' počátek i skonánie BPd,
NzK, (konec) BPr] počátek i skonánie, první i posledníBol (alpha et omega, initium
et Íinis)_ 7 v boha... l. syna BPd] bóh... syn Bol' NzK, za boha... za syna BPr _
8 nevěřÍcim BPd, NzK| nevěrnýrn BoI, pod. BPr,.prokletým BPd., pod. BPr| vyobco.
vaným BoI, NzK; modlosluhám BPd] otravičóm a rnodlářón BoI, otravnÍkóm a mod.
lářóm Nz/{, kúzedlníci a rnodláři BPr (veneÍiciset idolatris); diel jich bude BPd,
NzIí] strana jich bude Bol' budú mieti diel BPr; v jezeru hoříciem ohněm a sirú
BPd, (jenŽ hoří) BPr] v čistcivrúciem, horúciemohněm i sírúBol' v jezeřě hořícieho
ohně a síry NzK - 11 oslavnost BPd, NzK] stkvěnie BoI, jasnost BPr; jakŽto k kameni jaspis a jako křistal BPd, (jakoŽto... kristal) NzK] jako kameni jaspidu' jako
křištal BPr, smaragdovi a křištalu BoI - t3 od východu BPd! oL vzchodu sluncě Bol,
NzIí' (východu) BPr - 16 hrany BPd a osÍ.]úhly Bol; posazeno jest BPd] polclŽené
jest Bol' (poloŽeno) NzK, postar'eno jest BPr; a dlúhost'.. i širokost BPoI] a dlúhost
jeho taková jako i širokost Nz.ř(' (tak veliká jest) BPr' dlúhost taká jako širokost
a r4isost, vše v jedné mieřě Bol (písařskoukontaminact s koncemuerše)- 17 měrú
člověka BPd, BPrl, miery člověčíe
BoI, NzK - 21 perel BPd a osÍ.]margarit. BoI; ze
všelikých vlastních perel BPd] ze všelikých perel .l{zK, z jed.nékaždéperly BPr,
z zvláštnich margarit BoI (ex singulis margaritis); př.esvětléBPd, BPr|proztivé BoI,
prozřělé NzK - 23 světlost BPd, NzK| stkvěnie Bol' jasnost BPr,. lucerna BPd]
svietedlnicě BoI, NzK, sviece BPr -24v světlosti BPd, NzK] v Světle Bol, BPt;
chválu BPd, NzK| slávu Bol, BPr _ 27 a činéBPd, BoI1 a ješto čitt|NzK, ani ten,
ješto činíBPr,. napsáni BPd a osÍ.]psáni BoI; života a beránka BPd, BPr| života
a v beránkovýclr Bol' života beránkových NzK (vitae Agni)

Pronikán
zkoumat Íilolt
vání slovníků
r' husitské dc
s tím, jak se r.
nodušenýpra
z těchto snah
graphía Bohe
užíváníčešt
pítručkgz ob

Traktát
hláskách, byl
uvedla v sys
nemělalatin€
s diakritický
krátké a dlou
značněproká
K tomu
soupis česk
nepochybně
zvanéJádro

Poněvl
vání české
slabikují a
a iak se do
poněkud z.
Pro tyto ú
potom ve Í
Takol
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