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Úvod

Tabulka 1. Vybrané lexémy k analýze.

Latinský tvar Verš Moderní překlad
Morfologické 

údaje

in cellaria 1,3 do komnat akuzativ pl. n.

in accubitu 1,11 při stolování ablativ sg. m.

ferculum 3,9 
nosítka / podestýlku / 

chod, pokrm
akuzativ sg. n.

vitta 4,3 stuha nominativ sg. f.

hinnuli 7,3 koloušci nominativ pl. m.

propugnacula 8,9 hradbu, opevnění akuzativ pl. n.

Tabulka 2. Vybrané lexémy v překladu 4 staročeských redakcí.

Data a metoda

Diskuse a závěry

• patrný vliv němčiny od II. redakce → erkéř / alkéř (k střhn. Ärker), 
šnórka (k něm. Schnur)

• I. a II. redakce spíše volný překlad (lexém pokoj pro tři variantní 
lexémy v latině)

• III. redakce větší variace, mnohdy blíže k latině → Souček: „latinský 
originál tlumočen přesně a co možná doslovně“2

• IV. redakce se ve vybraných lexémech vrací spíše k předchozím 
překladům → Kyas: „překlad v SZ vycházel z III. redakce, neměnil její 
základní biblické termíny, ale přejímal i překlady I. a II. redakce“3

❖Je třeba provést důkladnější lexikální analýzu a propojit ji s analýzou 
morfologickou a syntaktickou.

❖Lze daná zjištění aplikovat na celé redakce?

• překlad porovnáván na materiálu Písně písní

• do roku 1500 doloženo 245 biblických pramenů

• Píseň písní doložena v 36 pramenech 

• z každé redakce vybrán 1 zástupce pro ediční zpracování → jazykový 
rozbor

VÝZKUMNÉ OTÁZKY

• Jak se liší jednotlivé jazykové roviny (morfologická, lexikální, 
syntaktická) v 4 redakcích staročeského biblického překladu?

• Lze na redakcích překladu pozorovat vývoj českého jazyka?
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• první překlad celé bible do češtiny – 2. polovina 14. století

• předlouhou je latinská Vulgáta

• staročeská bible – 3. překlad do vernakulárního jazyka po 
francouzském a italském

• bible jedna z nejstarších památek české prózy – nejrozsáhlejší 
(rukopisy o 1000 stranách) – polytematická a žánrově různorodá 
památka

• překlad Bible kralické – 2. polovina 16. století – jako první vychází z 
hebrejštiny a řečtiny

• do té doby: 4 redakce staročeského překladu bible z latiny

I. redakce

• překlad I. redakce: mezi 1350 a 1357

• transkribována: Bible drážďanská (1360) → nejstarší 
známá česká bible, nedochovala se celá – chybějící 
pasáže doplněny Biblí olomouckou (1417)

• variantní rukopisy: Starý zákon lobkovický

II. redakce

• překlad II. redakce: začátek 15. století

• transkribována: Bible mlynářčina (kolem roku 1450) →
základní znění sapienčních knih pro II. redakci1

• variantní rukopisy: Bible litoměřická, Bible boskovická

III. redakce

• překlad III. redakce: kolem roku 1410 (?)

• transkribována: Bible padeřovská (1432–1435 ) →
nejstarší známý opis této redakce

• variantní rukopisy: Bible cisterciácká, Bible hodějovská, 
Bible kladrubská

IV. redakce

• překlad IV. redakce: 80. léta 15. století

• transkribována: Bible pražská (1488) → první česká a 
vůbec slovanská tištěná bible

• variantní tisky: Bible kutnohorská, Bible benátská

Latinský tvar I. redakce II. redakce III. redakce IV. redakce

in cellaria v pokoje v pokoje do pivnic v pokoje

in accubitu v pokoji v pokoji v jédle v pokoji

ferculum pokoj pokojík večeřadlo pokojíček

vitta věnček věnček šnórka točenice

hinnuli srny laníčce telátcě srnci

propugnacula výkuše erkéře alkéře alkéře
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