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F-II,oLoGIE

A RÉTo}t IKA

Pronikání češtiny do rrovýclr oblastí vzdělallosti vyvolalo zvýšenou potřebu
zkoumat filologické otázky. Dřívější práce v této oblasti se omezovaly na sestavování slovníků (Bartoloměj z Chlumce' zv. mistr Klaret; Srov. náš Výbor I, s. 764),
r' husitské době však došlo k rozšířenÍoblasti filologických zájmů. V souvislosti
s tím, jak Se rozšiřovala znalost písrna mezi stále širšímivrstvami' vytváří se zjednodušený pravopisný systém' který měl přispět k rozšířeníčesky psané knihy, a
z těchto snah vyklíčily některé PJojevy teoretické (Husova Abeceda, traktát orthographia Bohetnica a dodatek k Saflrauzské bibli o přeltladu óÍĎ1e).Stále hojnější
užíváníčeštinyv soukromých i úředních písemnostech podnítilo téŽ vznik české
přtručkg z oborlt st11listikg;sloŽil ji písař Prokop.

o ČESKÉM PRAvoPIStr.

- ABECBDA

prauopise), pojednávajicí o českých
Traktát orthographta Bohemica (o českém
hláskách' byl současnčpodkladem pro návrh na úpravu pravopisu. Slo o to, aby se
uvedla v systém a ustálila praxe některých písařů při označování hlásek' které
neměla latina a pro něŽ latinka nemá znaky, písmeny pro hlásky nejblíŽe příbuzné
s diakritickým znaménkem; zároveň se také navrhuje, jak graÍicky rozlišovat
krátké a dlouhésamohlásky. Je.li tento braktát dílo Httsovo _ a to není zatím jedno.
značně prokázáno _' lze jej klást nejspíšek roku 1406.
K tomuto latinskému traktátu se těsně přimyká tzv. Abeceda. Je to abecední
soupis českých hlásek a jejich znaků s mnemotechnickým textem. Abeceda je
nepochybně dílo Husovo; bývá připojena k jeho základní náboženské příručce,
zvané Jádro učeníkřestanského.

o ČESKL]M PI{Avot,ISE
PoněvadŽ latinská abeceda nemůŽe postačil pro písemnézaznamenávání českéhojazyka _ pročeŽti, kdo píšíčesky, navzájem Se rťlzní,špatně
slabikuji atim ztěžuiízvuky i při četbě-, z těchto důvodůjsem se rozhodl,
a jak se domnívám užitečně,latinskou abecedu pro potřebu českéhopsaní
poněkud zjednodušit' jeji nedostatky doplnit a rozdílnost liter objasnit.
Pro tyto účelyje výše poloŽena abeceda, a to nejprve v literách a teprve
potom ve slovech, která ji vykládají jakoŽto příklady.
Takor'é abecedy bychom my Čechovéneměli zapotřebÍ, kdybychom

519

užívali vlastního písma, vytvořeného přímo pro náš jazyk. Latinské litery
t 0 nám nestačíprávě tak, jako nepostačujíŘekům, Židům, Němcům a jiným
jazykům, coŽ je zřejmé těm, kdo by chtěIi jejich jazyky písmem plně vystihnout. Tak maji Žide navíc jednu literu, která slove chet, aještě jednu, která
slove /fín. obdobně mají také Slované chir a /|a. Těchto liter potřebují
Čechové,například v těchto slovech: chudý a ffin; podobně Němci, jak je
1 5 patrné na těchto slovech: puch a fftlt' a tcl tak, Že onomu chet nebo chir
odpovídá c spolu s ň, a onomu //Ínnebo /fa odpovidá dvojité //l naznačující
zvuk šeplavý. Proto jsem v abecedě misto ffin nebo ffa poloŽi| | s tečkou'
aby ta tečka zajistila změkčenítoho zvuku s, a místo chet nebo cňťrpoložil
jsem c spolu s hanazvaljsem tu literu cňe,nebot jsem nechtěl zavádět novou
literu pro potíŽ spojenou s nutností jí se přiučit a knihy předělávat. Této
Iitery nemají latiníci v svéabecedě, ale užívajíjí ve výslovnosti a píšíc spolu
s ň' jak je zřejmé z těchto slov: cňamus, michi, nichil, Michael. Avšak tohoto
žvuku ony litery nedávají, a odtud latiníci různých národů vyslovují La slova
rozdílně. Tak jedni říkají kamus, miki, nikil, Mikael, jiní říkají khamus,
mikhi, nikhil, Mikhael, podrŽujícevlastni zvuk toho c(k), jiní zam|čujic(k)
a říkají hamus, mihi, nihil, Mihael. Aby se tedy nic neměnilo na způsobu
psaní, budiŽ ona litera cňepsána s latiníky c spolu s ň, tedy takto : ch. Zni pak
s následujícím e stejně jako D; jako se totiž při slabikovánÍ říká Ďe, tak po.
dobně také che. Vzniká pak tato litera v ústech tak, že se jazyk vzdálí od
ilatra a ke konci jejího vyslovení se mÍrně skloní pod dolní zuby. A zní
v češtiněse všemi vokály s výjimkou ť,ale místo s ťzní s g. Příklad s a je
v tomto slově: chal'upa, s e v.tomto slově: Itché,v poslední jeho slabice,
s y v tomto slově: chgl,e, s ovtomto slově: chod, s u třeba chudý. Také se
vyskytuje na konci slov, kcle následuje po všech vokálech, čítajev to téžť.
35 Příklad s a třeba hrdch,s e třeba lech, mech's ťtřeba lích, mhi.ch's o třeba
roch, doch, Joch, s u třeba buch, duch, s y třeba pgch, kých, Klade se také
v sousedstvi vokálů uprostřed slov, ba - proti pravidlu latiníků, které tvrdí'
žebez vokálu nemůŽevzniknout slabika _ ta litera s připojením konce slova
vytváří slabiky anebo slova, napřiklad: chrt, chrlt, nebo s připojením začátkll
4 0 slova, například: krch, mrth, urcň, právě tak jako pr|t, wrlt, lrlt, drt, brt, |mrt
a mnohé jiné skupiny, jeŽ kdyby někdo vyslovoval s vokálem, sklidil by pro
takovou výslovnost u českých posluchačůbeze vši pochybnosti smích. NuŽe, jestliŽe pozorně sledoval Čeclr, co jsme vyložili, bude moci
výrazně a s větší pohotovostí číst,dbaje přitom i kvantit jednotlivých liter.
4 5 Pro ten účelje užitečné,
aby se nad kaŽdým dlouhým vokálem kladla útlá
čárka k označení,žeje prodloužený,takto: d, é,l, ó, ú,Ú ; a bez čárky, aby se
naznačilo, Že je krátký. K tomu je třeba vědět, Že je šest vokálů - právě
uvedených, které se někdy krátl, jindy prodlužuji. A jmenuje se vokál
česky hlaste neb samoňlas neb hlasuplod. A konsonanta se jmenuje spo/uňlas
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nebo spoluuznie,poněvadžspolu s vokály ptisobízvuk' ale sama o sobě
zvuk,
nikoli. Tak je tomu v latině. Avšak v češtiněi konsonanty půšobí
například v slovech lmrt, chrt, čtwrt.
Takéje třeba vědět, žese litera jmenuje českyčtenaneb čtidlo'protože
litera je totéžjako legitera. Sylaba se však jmenuje sře/c,to jest jako condiccio, poněvadždvě nebo tři litery, kterélze vyslovit zvlášÍ,vyslovují se
v sylabě dohromacly.Slovo (diccio)se pak jmenuje řčenie.A někdy je i jen
jediná litera slovem, například rÍ,když to je citoslovce podivu nebo přita.
kání,a ó,kdyžto je citoslovcepřání,a v (i), kdyžto je spojka,a to, rozuměj,
v české
řeči.
Hle, kdo chcešpsát česky,tu máš uvedeny rozdílnostiliter. A neklaď
dvojitézz s vokály, protoŽei kdybys položilsto z, nezpůsobilyby po zvukové
stránce více nebo nic jiného neŽli jedno z, nýbrž klad ž. RovněŽ neklaď
zz spolu s c takto: czz, nýbrŽ klaď ó. Podobně nezdvojuj / takto: ff, nýbrž
klaď l'. Takéneklaď zdvojenéhoÍtakto: tt,lýbrž Í.A přihodí-li se někdy, Že
pro litery z jednéstrany nebude dost místa pro nadepsánítečky, pak ji
napiš,kde bude moci být umístěnavhodněji.
Nauč se také krátit slova, avšak.tak, aby zkratka byla čitelná.Tak
misto pirepišPe,míst'oprťpišP', místopra pišp anebo p-, mÍstopro pišp,
místopru piš p,. Podobně u jiných liter, například místo /tiťpiš /c',místo
ftra piš ř, místo/rÍepiš k", místo/rrupiš k,,. podobně místodra piš á, místo
nad vokáIem
dÍepiš ď, místodiťpišd' atd. Rovněžmístom nebo n můžeš
u€ . A tak budeškrátit podle svévlastní péče.
klást titlu takto: bd.,nd' Ié,,
oiviet iie gmie tvé.P'ci kráiow|tvíetvé.
) otČenáŠ,g€ Ž gii náebe|Íech,
Bud vuole tvá iako wnebi y rízéi.ChlébnáŠvezdaiÍ.íday ná.dnes.Y odpu|t
IJ
ná nái.e viny, iakoŽ y my odpú|.tíeme
ivým viňíkuom.Y neuvodnás vpoku.
|.eníe.Ale zbaw ny odzlého.Amen.
Z.va ma'a, miio|tiplná, buoh itebú,poŽehnáty mezi Ženáiy poŽehnáý
plod b'cha tvéo.Amen.
VieÍi vbuoh otce wfemohúho,
itvořitele nebe y zemie, y w gezu k'[ta,
geho
geciinéo,
pá na|eo.GenŽ iie poČal.duché|vatý, narodii fie zma'ie
8 0 iyna
pány, trpiei podpontiký pilatem, vk'Žován vmriel y pohrieben, |túpil
dopekel.,třetí den wital zmrtvích,witúpil náebeia, |edínapvici boha otce
wfemoho.odtud p'de |úd.itŽivých y mrtvých. Viefi wducha fvatéo,|vatú
cíerkewobecnú,|vatých obcováníeoodpui.teůíeh'chów, tel.a wzk"|.eňíe
a vieČnýŽivot. Amen. ((
psáti. A nechceteJivšehozachovati,
Takým obyčejemučtesě Čechové
aspoň mějte rozdiel mezi i a mezi g, a neklaďte tak častoy, iako kladete,
neb tiem tieŽlte číslo.Také neklaďte z vedlé c vždy, ale pište takto: racek
chcefiili cectk,neb tak právě zachováte c v svémzvuku. Také pomněte, aby
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nevždy psali dvě u, ale jedne tu, kdež nenie po něm samohlas, jako teď: ulk
ddwno umie daw etc. In die Leonardi.

pokoj

při tomto výkladu je třcba rrrÍtrrapaměti.Že rozlišovánÍ
5 rozdíInost
liÍcr..
hlásek

od písmen vzniklo teprve o několik století pozclěji; pro autora obojí bylo litera - 12
cftel.. hebrejské l] - 13 lfín (širr): hebrejské |p; cftir.. v kyrilici X, tj. chěrl; i|a (ša):
v kyrilici m, tj. ša - 14 ||ín: stč. šín ,,tenký plátek kovu.., ze stŤ.hn. schin - 75 puch:
střhn. buch, puch, nhn. Bauch ,,břiclro..; ||ílÍ;stitrn. schilt, nlrn. Schild ,,štit,, - 22
chamus, michi, níchil, Michael: střeclolat' podoba slov znamenajících: ohlávka, rrrně,
nic, Michael - 35 lich: jmerrný tvar adjektiva lichý _ 36 roch: flgura šachová, slon;
trč.věŽ (srov. dosud rochada, rošáda); doch: nč. došek; Ďuch..citoslovce arrebo subst.
bouchnutí _ 40 krch: jmenný tvar adj. krchý ,,levý,,; wr|t (?): pravděpodobně omyl
opisovače m' drst ,,smetí..; drt: nč. drtiny; ĎrÍ: dutina r'e stromě, úl (srov. brtnÍk
,,včelař..) - 41' s uokdlem.. např. kdyby vyslovoval chert nebo chirÍ místo chrt - 46
prodloužený: arrLor zůstal věren latinské gramat,ické terminologii, která místo o dlou.
hých a krátkých l'okálech (longa, brevis) namnoze rnluvila o prodlouŽerrých a zkrácenýclr (producla, correpta) _ 49 hlasí.e neb samohlas neb hlasuplod.. autorovy návrhy
na překlady lat. terminů zde i dále zapsány v rukopise česky (podobně jako uváděné
př.iklady); ň|asie třeba chápat jako neutrum - 52 čÍurÍ..
autor pokládal za vhodné
v originálu objasnit latinským ekvivalerrtem' Že jde o člvrtinu (quartale) - 72 péče:
zde končí latinský text, ostatek je český text (příklaďy) - 87 mějte rozdíel rozlišuite
- 88 tiežítečtslo ztéžujete čtení, pochopení smyslu _ 89 prdvě náleŽitě - 90
iedne jen1,
teď zd'e, tady _ 9I daw (dav) dávení. útisli; .[n die Leonardi..na derr sv. Linharta, tj.
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BIBLE

U dvou rukopisů českébible z 15. století je v závěru dodatek se zajímavými
údaji o zásadách revize překladu,a-o.pyyopiie těchto knih. Jsou to poznámky
'v'i'etr"ji"i užitíHusem zavedených aiakritictých znaménekv českémpravopise
psaného
a svědčícío snaze využít pravopisnéreformy Í<ryýš9ní-s-rozumitelnosti
je
tento
aj.)
Bartoše
M.
F.
(J.Vlčka,
badatelů
textu. Podle míněni"nekteých
áoá"t"r. Husovým dílema vznikl v souvisloštis Husovým podílemna revizi českého
bible). .D.odaiekje zachován aŽv Šafhauzňiňi"r.ét." překiadu (druhá redakce české
bibli z r. 1462,ale zásadami v něm
Nymburské
tzv.
a
v
47O
*e lint z iet 1450-i
řiďí i některéstaršíbiblické rukopisy, na př' Boskovská bible.
'yif"úňr.se
opatrnost, ktoŽ budeš čístiv této biblí, takovúto zachováš: Když kde
nalezneš, ano umenšeno něco' ješto jiné některé biblé mají, aneb přidáno'
ješto některénemají,aneb některéslovo naleznešproměněné,neŽ jestv někte.
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