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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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rých bibléch položeno, nechvátaj opravovati, Iečse dobře ujistíšprvé starú
c
pravú biblí. Neb tato česká biblé psána jest z dobré staré biblé latÍnské,
ješto jie bylo tři sta let a několik a dvadceti; a k tomu jest byla prvé opravo.
vána podlé korektora, ješto slóve oprávce biblé. ProtoŽ zdáIoJiť by se co
neprávě, ne ihned opravuj' aŽ se prvé utečešk korektorovi a k prvním
biblém starým. A tu shledáš, kterak sú na mnohých miestech biblé obecné
1 0 nové pokaženy: někde slova změňována, někde výkladu přimiešeno v tekst,
někde přidáno, ješto nemá býti, někde umenšováno. A dáJi komu bóh které
slovo z latínské řeči vyloŽiti, to móž dobře učiniti, ale vŽcly také opatruje
staré vykladače prvé slov, v kterém miestě a kterak slovo které vykládají.
Také věz, ktoŽ čtešv této biblí' kdež nalezneš nad i krátké nabode1 i r ničko, žeŤ,máspěšněto slovo řčenobýti, jako takto: město, latíně civitas;
a kde dlúhé,že to slovo s prodlúŽenímmá řčeno býti, jako takto: miesto,
Iatíně locus etc.
2 ano umenšeno
něco,ještožeje vypuštěnoněco,coŽ _ 4 položeno
uvedeno;prué
_ 7 podlékorektota:míněn
dřÍve'nejdříve_ 5 praurlsprávnorr,textově neporušenou
některý z autorůčetnýchstředověkýchoprav bible (correctoriabibtrica)'kteréměly
opisovánírnporušené
biblickétexty přiblíŽit opět původnírnuznění lat. překladu
Jeronýmova' tzv. Vulgáty z rozhraní4. a 5. stol. n. |.; oprduceopravovatel,opra.
_
vovač- 8 neprduěnesprávně;prunímprvotnÍm,původním* 9 obecné
běŽněuŽívané
70 uýkladupřimiešenou ÍelcsÍ
výklad (je) vloŽerrdo textu _ 72 ugložilipřeložiti;to
prué.slou
přimóždobřeučinitito bude s prospěcbem- 12-73opatrujestaréogkladače
předevšÍm
hlÍžeje
k starým překladatelům- 13 ugklddajipřek|ádaii _ 74 krótkénabodeníčko
tečku- 75 spěšně...řčenokrátce vysloveno;Iattněciuitaslatinsky město,
(nabodeníčko/
obec - 76 d'Iúhé
čárku;s prod.Iúžentm.,.
řčenodlouze vysloveno - 17
lattně locuslatinsky místo;elc.atcl.

PRoKoP, PÍSAŘ xovoNlĚSTSKÝ
PŘÍRUČKA PÍSAŘsxÉ sryrlSTIKY
Nauková a učitelskáčinnostpísaře(notáře)praŽského
NovéhoMěsta Prokopa
(srov. zcle na s. 104) zahrnol'ala vedle nauky o vedení městských knih, nutné
k řádnému chodu nrěstskýchkanceláří,téžstylistiku a rétoriku.Prokop pojímal
tyto obory z praktickéhohlediska jejich uŽitečnostipro zlrotovováníúředních
i soukromých písemností,
většinouprávni povahy, a pro vedenísoudníchpři. Ve
svých universitníchpřednáškáchvycházel z tradičníchpříručektěchto disciplín'
např. z Ciceronova spistrDe oratore (o řečníku)a aplikoval jejich učenína potřeby
kanceláře.
S touto činnostísouvisíi Prokopova českolatinská Árs dictandi, návod, jak
vyhotovovat listiny právní povahy a ,,posélací
listy.. (dopisy) různéhoobsahu.
Většíčástspisu je vlastně formulář (vzorovník)listin pro různéprávní příleŽitosti.
K vzorůmlistin připojoval autor svévýklady, poučenia zdůvodnění.
Z tétoArs dictandi vybíráme ukázku o ,,posélacích
listech..,v nížautor podal
souvislý teoreticky podloženývýklad o iejich částech.ZvláštnípozornostizaslouŽÍ
autorův podrobný výklad o titulování adresátrl (srov. s rrkázkami soudobékorespondencezde na s. 198n.).
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Věz, Želisto
tajných věcí, nt
v mnohých kusit
posielá,nebo pos
posel neproměni
příčiny.
Listové pol
přátelštíjedni o
mnozí' to jest
1 0 a krátce, jakož t
telštíposélací.I
etc.
KaŽdý list;
15

Versus:
20

Qr

all

Qr
Ex istis qu
amicos, ad max
predicte quinqu
duabus partibul
narracione, aliqt
et allicit ad fac
bitur.
Salutacio a
epistule, contin
quolibet affectu
reverencie, pro I
Ave Maria; prt
3i'r opcione iuste vi
Znamenaj,
prostřední a nÍ
a které na kon(
Najvyššíl
4 0 cenus, Allexant

