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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 sestavo-
vání slovníků (Bartoloměj z Chlumce' zv. mistr Klaret; Srov. náš Výbor I, s. 764),
r' husitské době však došlo k rozšířenÍ oblasti filologických zájmů. V souvislosti
s tím, jak Se rozšiřovala znalost písrna mezi stále širšími vrstvami' vytváří se zjed-
nodušený pravopisný systém' který měl přispět k rozšíření česky psané knihy, a
z těchto snah vyklíčily některé PJojevy teoretické (Husova Abeceda, traktát ortho-
graphia Bohetnica a dodatek k Saflrauzské bibli o přeltladu óÍĎ1e). Stále hojnější
užívání češtiny v soukromých i úředních písemnostech podnítilo téŽ vznik české
přtručkg z oborlt st11listikg; sloŽil ji písař Prokop.

o ČESKÉM PRAvoPIS t r .  -  ABECBDA

Traktát orthographta Bohemica (o českém prauopise), pojednávajicí o českých
hláskách' byl současnč podkladem 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 dlouhé samohlásky. Je.li tento braktát dílo Httsovo _ a to není zatím jedno.
značně prokázáno _' lze jej klást nejspíše k 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 učení křestanského.

o  ČESKL ]M  P I {Avo t , I SE

PoněvadŽ latinská abeceda nemůŽe postačil pro písemné zaznamená-
vání českého jazyka _ pročeŽ ti, kdo píší česky, navzájem Se rťlzní, špatně
slabikuji atim ztěžuií zvuky i při četbě -, z těchto důvodů jsem se rozhodl,
a jak se domnívám užitečně, latinskou abecedu pro potřebu českého psaní
poněkud zjednodušit' jeji nedostatky doplnit a rozdílnost liter objasnit.
Pro tyto účely je výše poloŽena abeceda, a to nejprve v literách a teprve
potom ve slovech, která ji vykládají jakoŽto příklady.

Takor'é abecedy bychom my Čechové neměli zapotřebÍ, kdybychom
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