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rých bibléch položeno, nechvátaj opravovati, Ieč se dobře ujistíš prvé starú
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 utečeš k korektorovi a k prvním
biblém starým. A tu shledáš, kterak sú na mnohých miestech biblé obecné
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 čteš v této biblí' kdež nalezneš nad i krátké nabode-
ničko, žeŤ,má spěšně to slovo řčeno býti, jako takto: město, latíně civitas;
a kde dlúhé, že to slovo s prodlúŽením má řčeno býti, jako takto: miesto,
Iatíně locus etc.

2 ano umenšeno něco, ješto že je vypuštěno něco, coŽ _ 4 položeno uvedeno; prué
dřÍve' nejdříve _ 5 praurl správnorr, textově neporušenou _ 7 podlé korektota: míněn
některý z autorů četných středověkých oprav bible (correctoria bibtrica)' které měly
opisovánírn porušené biblické texty přiblíŽit opět původnírnu znění lat. překladu
Jeronýmova' tzv. Vulgáty z rozhraní 4. a 5. stol. n. |.; oprduce opravovatel, opra.
vovač - 8 neprduě nesprávně; pruním prvotnÍm, původním * 9 obecné běŽně uŽívané _
70 uýkladu přimiešeno u ÍelcsÍ výklad (je) vloŽerr do textu _ 72 ugložili přeložiti; to
móž dobře učiniti to bude s prospěcbem - 12-73 opatruje staré ogkladače prué.slou při-
hlÍžeje předevšÍm k starým překladatelům - 13 ugklddaji přek|ádaii _ 74 krótké na-
bodeníčko tečku - 75 spěšně... řčeno krátce vysloveno; Iattně ciuitas latinsky město,
obec - 76 d'Iúhé (nabodeníčko/ čárku; s prod.Iúžentm.,. řčeno dlouze vysloveno - 17
lattně locus latinsky místo; elc. atcl.

PRoKoP,  PÍSAŘ xovoN lĚSTSKÝ
PŘÍRUČKA PÍSAŘsxÉ s ry r lSTIKY

Nauková a učitelská činnost písaře (notáře) praŽského Nového Města Prokopa
(srov. zcle na s. 104) zahrnol'ala vedle nauky o vedení městských knih, nutné
k řádnému chodu nrěstských kanceláří, též stylistiku a rétoriku. Prokop pojímal
tyto obory z praktického hlediska jejich uŽitečnosti pro zlrotovování úředních
i soukromých písemností, většinou právni povahy, a pro vedení soudních při. Ve
svých universitních přednáškách vycházel z tradičních příruček těchto disciplín'
např. z Ciceronova spistr De oratore (o řečníku) a aplikoval jejich učení na potřeby
kanceláře.

S touto činností souvisí i Prokopova českolatinská Árs dictandi, návod, jak
vyhotovovat listiny právní povahy a ,,posélací listy.. (dopisy) různého obsahu.
Větší část spisu je vlastně formulář (vzorovník) listin pro různé právní příleŽitosti.
K vzorům listin připojoval autor své výklady, poučeni a zdůvodnění.

Z této Ars dictandi vybíráme ukázku o ,,posélacích listech.., v níž autor podal
souvislý teoreticky podložený výklad o iejich částech. Zvláštní pozornosti zaslouŽÍ
autorův podrobný výklad o titulování adresátrl (srov. s rrkázkami soudobé kores-
pondence zde na s. 198n.).
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( )  L I s TE cH  Po sÉLAcÍcH  NAUČgNrn

Yěz, Želistové,posélací pro mnohé přÍčiny nalezeni jsú. Prvá pro ostrahu
tajných věcí, nebo jinak musil by poslu pověděti' a to jest nebezpečno
v mnohých kusiech. Druhá pro nespamatovánie posla vuole toho' ktoŽ jeho
posielá, nebo posel nemuoŽ všeho, coŽ j emu rozkáŽÍ, spamatovati. Třetie, aby
posel neproměnil rozkázanie.Čtvrtá pro menšie náklady.Apro mnoho jiné
přičiny.

Listové posélací dvuoji sú: jedni přátelští' druzí nepřátelští. Item
přátelští jedni otevření, jako svědomie, kredencie, druhý zavřeni, a ti jsú
mr.ozi, to jest prosiecí, radu dávající, napomínající, učiece, odvodiece -
a krátce, jakoŽ muož příhoda mezi přátely býti' takoví listové bývají přá-
telští posélací. Item nepřátelští jedni upomínajícÍ, druzí odpovědní, lající
etc.

KaŽdý list posélajÍci z pětí kusuov složen bývá; to jest:
pozdravenie - salutacio - pozdrav
přístup - exordium _ oblahod
ličenie *narracio -rozprav
prosba -pet ic io -pros

odplata -conclusio -oplať

Versus:
Qui dictare putat, in prima parte salutat,
altera blanditur, sed tercia res apperitur.
Quarta petit votum, claudit conclusio totum.

Ex istis quinque particulis quodlibet dictamen amicabile, id est ad
amicos, ad maximum constare dicitur; nam etsi sunt plures partes, quam
predicte quinque, tamen ad has reducuntur. Ad minus tamen dictamen ex
duabus partibus constare debet, aliquando enim constat ex salutacione et
narracione, aliquando ex tribus etc. Exordium enim, quod movet auditorem
et allicit ad faciendum aut dimittendum, nisi in arduis materiis non scri-
bitur.

Salutacio accipitur multipliciter: pro illo verbo saluto; pro integra parte
epistule, continens personam recipientem et mittentern et meritum; pro
quolibet affectu bono; pro inclinacione capitis ut bona dies; pro exhibicione
reverencie, pro submissione aut subieccione; pro Annuncciacione angelica ut
Ave Maria; pro recessu ab inÍidelitate vel a quocunque malo; vel eciam

35 opcione iuste vindicie et hoc improprie.
Znamenaj, že v listech posélacích pilně máš rozeznati, kteří vyšší,

prostřední a najniŽšÍ, aby uměl, které svrchu osoby, které v prostředku
a které na konci posaditi.

Najvyšší v duchovnienr stavu: PaPa, patriarcha (Nolinutanus, Antio-
40 cenus, Allexandricus), cardinalis (Romanus), archiepiscopus. Medius status:
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episcopus, abbas, primas, prior generalis, vicarius generalis. Infimus: archi-
diaconus, decanus, doctor, magister, baccalarius, plebanus, capellanus,
campanator. Ad istos tres gradus et status omnia nomina officialia redu-
cuntur.

Stav světský: ciesař řimský, král, knieže, hrabie, markrabie, konfer-
štové. Jini také jsú v tom stavu zusazenii neb každý, ktož má úřad od
prvnieho stavu' má duostojenstvie jeho, jako vikář říše má ciesařské duosto-
jenstvie.

ProstřednÍ: šlechtic' pán urozený, všichni úřednici koruny České, jako
pisař najvyšši, komornik najvyšší, súdce najvyšši, purkrabie najvyšší (ti
čtyřie úředníci jsú v druhém dielu), rytieř velikého rodu, podkomořie.

NajniŽší stav: panoše, purkrabie, rychtář, měštěnín, konšel.
Takto piš svrchniemu stavu duchovniemu. Arcibiskupu: It{ajduostoj-

nějšému v Kristu otci pánu a panu Kondrátovi' rrrcibiskupu kostela praž.
ského, legátu stolice apoštolské aneb římské. Biskupu: Duoštojnémir
v Kristu otci panu Kunšovi, biskupu litomyšlskému.

Znamenaj pilně, žetoto přidánie ,,zlsožie milosti.. ne|) ,,Z božieho daru..
nerozumně píší mnozí. Protož vedlé řádu véz, že když sami pÍší arcibisku-
pové, biskupové, opatové, tehdy oni v svých listech píší ,,z božie milosti..
takto: Kundrát, z božie milosti arcibiskup kostela praŽského; ale ktož jiní
jim píšÍ' nemají toho přičÍněti ,,z božie milosti... Avšak, jakož jest obyčej,
tak piš.

Abbati, priori generali: Velebnému v Kristu otci B., opatu kláštera
nepomučského. Latíně: Reverendissimo in Christo patri et domino domino
Conrado, archiepiscopo Pragensis ecclesie et apostolice sedis legato; Reve-
rendissimo in Christo patri domino Cunssoni, episcopo Lithomysslensi;
Venerabili in Christo patri domino Johanni, abbati monasterii N.

Stavu světskému. Imperatori: Invictissimo principi et domino domino
Karolo' imperatori Romanorum semper augusto et Boemie regi. Nepřemože-
nému knieŽeti Karlovi' ciesaři římskému etc., vždy rozmnoŽiteli. Regibus:
Serenissimo principi et domino domino Wenceslao, dei gracia Romanorum
regi semper augusto et Boemie regi. Najjasnějšému knieŽeti a pánu, panu
Sigmundovi, zbožie milosti římskému králi, vždy rozmrrožiteli. KnieŽatóm:
Illustrissimo principi et domino domino'Sigismundo, dei gracia duci Lithwa-
nensi, nobis gracioso. Ir{ajosviecenějšému knížeti a pánu, panu Sigmundovi,
z božieho daru vejvodě litevské. Hrabiem: MagniÍico ac nobili domino
domino Lipaldo, dei gracia comiti Lucenburgensi, nobis favoroso. Mocnému
a urozenému pánu,panu Lipoltovi,z božie milosti hraběti lucenburskému.
RoŽmberským: MagniÍico ac nobili domino domino Henrico de Rozmberk,
purgravio regni Boemie etc.

Item toto pomni, aby každému pánu neb parroši úřad jeho psal, a to
věda, Že někdy úřad převyšuje přirozenie čest, jako v světském stavu
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úřadové Českého královstvie věčí jsú nad panostvie, nebo ti úředníci všickni
kladú červený vosk ku pečetem. TéŽ jest i v duchovniem stavu, že úřadové
drrchovní převyšují tělesný rod, a proLo zmazánie olejem v Starém zákoně
čtěno jest nad vešken rod tělesný. Nebo zapověděl buoh řka: ,,Neroďte se
dotý-kati mazaných mých,..to jest tak jev čest mějte, abyšte se jich všetečně
nedotkli. A to jest David učinil, Saule, krá|e zmazaného, ctě; Šalomon kněze
Abiatara; a pán buoh nedal plakati Árónovi synuov svých, ješto je buoh
náhlúsmrtíporazil, řka:,,Neplač synuov tvých, neb olej svatého zmazánie
jest na hlavě tvé... Čím viece má býti čtěn úřad duchovnÍ, jtlnž jest z poma-
zánie oleje, to jest ducha svatého. A tu buď opatren, které duostojenstvie
viece máš váŽiti, světské čili duchovnie, hledě k obecnému běhu.

Urozenému pánuo panu Václavovi z Michalovic seděním na Strakorri.
cÍch.

Když panoše rytieřem bude: Urozenému a udatnému rytieři panu A. de
C. Panoši clobrému urozenému Janovi z Janovic.

Yěz, že všem panošém v České zemi máš psáti jako pánuom ''tlroze-
nému.., neb pán a panoše v Čechách sú v přirození sobě rovni, ale ne v pan-
ství, a tak rodu. Mělo by psáno býti jako i pánu kromě toho, aby nepsal
panoši ,,páIlu.., takto: Urozenému panu Janovi, ale takto: Urozenému
Janovi. Také nepiš ,,p € l i loši.., nebo jméno služebné jest a nesvobodné; ale
r'edlé obyčeje hlúpí píší takto panošém: Slovutnému Janovi.

Měštěnínóm: Slovutné opatrnosti pánuom purgmistru a konšelóm měst
praŽských' přátelóm dobrým. opatrným purgmistru a konšelóm města
Sušického. Famose providencie viris magistro civium et iuratis consulibus,
civitatis Pragensis civibus, amicis favorosis. Prudentibus viris magistro
civium et iuratis scabinis, civibus in Sussicz, amicis carissimis. Discretis
viris magistro civium et iuratis civibus in Strakonitz.

Sequitur narracio premisso exordio, quod habet locum in arduis factis.
Sequitur narracio, qne est proposite seu intente materie decentibus et dignis
verbis ad materie proporcionem colorata declaracio. Vel secundum Tullium:
Narracio est rerum gestarum prout gestarum exposicio, vel narracio est
rerum gestarum seu gerendarum lucida exposicio. Nota, quod narracio
quevis sit tercia pars epistule seu dictaminis et peticio quarta secundum
ordinem; tamen aliquando peticio precedit narracionem, aliquando inter-
seritur peticio et conclusio. AL hoc contingit, cum brevis sit narracio.

Yéz, že líčenie aneb vypravenie úmysla má býti opatrné, a protož
znamenaj, že listy píší se někdy ku přátelóm upřiemně, někdy skrytě, někdy
u podobenství. Když sú upřiemní, tu nenie třeba hlavy lámati, neb upřiemně
počestně psáti. KdyŽ pak skrytě píšeš, ne pro přietele, ale aby jiných tajno
bylo, ač by kto list přejal, tu musíš psáti krátce, dávaje znamenie nějaká
zdaleka' aby to mohl k mnohým přem obrátiti, kdyby tě kto o to potkal.
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Pak u podobenství snadnoť jest psáti, rovnaje ukrutného k vlku, chytrého
725 k lišce, nemúdrého k oslu, hněvivého k nedvědu, a tak o jiných podobenstvÍ

mnohých.
Listové pak nepřátelští někdy sú, aby zlého prodlili, někdy, aby zIé

utajili neb skryli, někdy, aby zlému nerozuměli,kteréŽ ty mieníš. A tu máš
býti velmi pilen, aby tak psal ku prodlenÍ zlého, ne jako by se nepřítele bál

130 neb strachoval, ale aby se někdy k ohlédaní podal, někdy týmŽzase hroze
aneb větším horšÍm, jakŽ srozumieš nepřieteli, co by se spieše přijal. Pak
k utajení zlého když píšeš, tu piš ve dva smysly, a proto nebo on, chtěl.li by
se kterého smysla chopiti, ty pak druhým jako dúpětem utečeš. Pak kdyŽ
pÍšeš, aby zlému nerozuměli, tu piš vnevidky, i sem i tam řeč píše sobě

135 odpornú, aby jemu sled ztratil, a ont jednak ono polapí z toho listu, jednak
jiné. Toho příklad psáti nechci; sám se domysl a požívaj toho k dobrému,
ne ke zlému.

Pakli píšeš k odpovědi jiného listu, to jest odpověd dávaje, tehdy jeho
listu proměň úmysl a něco ujmi a něco přidaj a něco proměň. Ale to jest

140 hřiech upřiemnému člověku, avšak muoŽe to býti pro dobré, Že to bez hřie.
chu písař napíše; a nemáš jiného kusu prospěšnějšieho v listech nepřátel-
ských než ten kus. Také někdy piš hlúpě' jako by listu jeho nerozuměl, ale
piš, Že jeho listu dobře rozumieš, a ont nebude mnieti, by ty rozuměl jeho
Iistu, i podtrhneš jeho tiem. Item popuď jeho někdy listem opatrným, ale

145 tak, aby tě tiem potom nehonil, aby jemu rozum zarmútil, aby něco Z popu-
zenie psal neb řekl, ješto by ty jeho tiem potom honil. Ale těm všem kusóm
těžko jest naučiti jiného etc.

Nadpis: posélactch posílaných po poslech - 1 nalezeni isú jsou zavedeny; pro
osÍrahu pro střeŽcnÍ, zachováni _ 3 u mnohých kusiech v mnoha směrech, po mnoha
stránkách - 7 item dále, pak _ 8 svědomie svědectví; kredencie (lat' litterae creden-
tiales n. credentiae) doporučující listy (stč. téŽ: listy věřície) _ 9 prosiecí prosebné:
učiece, oduodíece poučující, vyvracející _ 70 iakož muož přÍhoda mezi přátelg býtí co st:
můŽe mezi přáteli přihodit, vyskytnout . 17 odpooědní (vl. opouědní) vypovídajicí
nepřátelstvÍ nebo válku; laiÍcÍ donucujicí dlužntka k zaplacení dluhu _ 13 poséIait-
cÍ posíIaný po poslu; z pěÍi kusuou z pěti částí - 15 exordium úvod; oblahoď za|i.
choť, nakloň si zdvořilým oslovenírn - |6 rozprau vypověz, pověz obsah _ 18 odpla-
ta... oplat díkůvzdání... poděkuj; conclusio závěr, shrnutí

19-22: Yerše: Kdo chce skládat (dopis)' v prvé části pozdraví, v drulré poli-
chotí, v třetÍ pak sdělí, oč jde' Ve čtvrté vysloví Žádost, závěr celek uzavře - 23.35:
Z téc|tI.o pěti částí se většinou' jak se uvádÍ, skládá kažďý přátelský list, tj. list
k přátelům; neboť jestliže je částÍ více neŽ pět zmÍněných, přece se na těchto pět
dají omezit. Přinejmenším však se má list skládat ze dvou částí; někdy se totiŽ
skládá jen z pozdravu a sdělenÍ, někdy ze tří atd. Úvod totiŽ, který má zapůsobít na
přÍjemce (adresáta) a přimět jej k jednánÍ nebo k svolení, nepíše se, leč v obtlŽných
připadech. Jako pozdravu lze užít rozmanitých způsobů: běŽného slova ,,zdravím..,
zvláštní části listu, která obsahuje příjemce, odesílatele i věc, o kterou jde; jakéhokoli
projevu náklonnosti jako úklonu hlavy při pozdravu,,dobrý den,.; projevu úcty,
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také přání' aby t

36 znamenal
38 posadiÍí umíst
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k vlku, chytrého
jiných podobenstvÍ

někdy, aby zlé
ty mienÍš. A tu máš
by se nepřítele bál

týmŽ zase hroze
se spieše přijal. Pak
nebo on, chtěl-li by

utečeš. Pak kdyŽ
i tam řeč píše sobě
z toho listu, jednak
i toho k dobrému,

dávaje, tehdy jeho
proměň. Ale to jest

dobré, Že to bez hřie-
v listech nepřátel-

jeho nerozuměI, ale

|tt'by ty rozuměl jeho
l.listem opatrným, ale
nútil' aby něco z popu.
;. Ale těm všem kusóm

í 7'stÍ jsou zavedeny; pro
noha směrech, po mnoha
ncíe (lat' litterae creden-
e) - 9 prosÍecí prosebné;
lda mezi přdtelg DýÍi co se
, opouědní) vypovídající
eni dluhu _ 73 posélajt-
cium úvod; oblahoď za|i.
pověz obsah _ t8 odpla-

pozdraví, v druhé po|i-
.ěr celek uzavře - 23-35:
ý přátelský list, tj. list
L, přece se na těchto pět
lu částí; někdy se totiŽ
i' který má zapůsobit na
tepíše se, leč v obtÍŽných
žného slova,,zdravÍm..,
o kterou jde; jakéhokoli
lrý den..; projevu úcty,

výrazu poslušnosti nebo podďanosti, Pozdraveni andělského' totiž Zdrávas Maria;
přání' aby byl (příjemce) 'chráněn před nevěrou nebo jakýmkoli jiným zlem; nebo
také přání' aby se mu dostalo spravedlivého zadostiučinění, ale to méně vhodně

36 znamenai věz, pamatuj; pilně svědomitě, pečlivě _ 37 abg umél abys věděl -
38 posadilÍ umístiti, zařaditi - 39 papa papeŽ; patriarcha (Nolinutanus, Antiocenus,
Allexandricus,) patriarcha, např. cařihradský (spr. Constantinopolitanus)' antiochij.
ský, alexandrijský - 4o cardinalis ( Romanus ) kardinál, např. římský 3 archiepiscopus
arcibiskup; Medius sÍaÍus střední stav (círk. hodnostářů) - 41 episcopus biskup;
oĎDas opat, představený kláštera nejstarších řádů (např. benediktýnů, premonstrátů);
primas titul některých arcibiskupů; prÍor generalis generálni převor, vrchnl přeďsta.
vený některých řádů; vicarius generalis generálnl vikář' zástupce biskupa; Infimus
nejnižšÍ (stav); archidiaconus arcijáhen (pův. správce arcb,idiakonátu' t.j. obvodu
církevnÍ správy, ale v 15. stol. již pouze čestný titul) - 42 decanus děkan (titul fará-
Íe); doctor, magister, baccalarius doktor, mistr, bakalář (hodnosti universitní); p|e.
Danus plebán, správce venkovské tary3 capellanus kaplan, pomocnÍk farářův - 43
cdmpanator zvonik (jako kněŽská hodnost) _ 4344: Na tyto tři stupně a stavy se
daji převést všechny tituly - 45 kon|erštooé kurflřti' říšská knížata s dědičnou pravo-
mocí volit římského krále - 46 isú o tom staou zusazeni jsou do toho stavu pojati - 47
vikt1ř řÍše zástupce řimského krále nebo císaře ve správě říše nebo její části - 50
pÍsaÍ naiuyššt, komorník najogššt, súdce naiogššt, purktabie naiugšší: čtyři nejvyššÍ
úředníci královští (s pravomocÍ soudnÍ a správní) - 51 v druhém d'ielu v druhém
stupni (světského stavu); velikého rodu významného, proslulého rodu; podkomořie:
správce korunnich statků a důchodů' jemuŽ podléhala i královská města - 52 panoše:
nejnižšÍ šlechtický titul; purlcraÓie.. správce hradu; rgchtóř: nejvyšši městský úřed.
ník; &onše|.. přísežný člen městské rady

53 surcňniernu nejvyššÍmu - 54 koste|a pražskéIn arcidiecéze praŽské _ 55 |egátu
stolice apoštolské aneb řÍmské plnomocníku řlmského papeŽe _ 58 oedlé řddu podle
předpisu, správně _ 6t přičí.něti připojovati - 63 ÁÓDaÍÍ' príori generalt opatu, gene-
rálnÍmu převoru _ 64 lalÍně latinsky - 64.67: překlad ř. 53-56 a 63.64 _ 68 Impera-
torÍ clsaři - 68-69: zkrácený překlad ř. 69-70 -70 Regibus králům _71-72z pozměněný
překlad ř. 72.73 - 74-7ó: překlad Ť. 75-76 - 75 nolis gracioso nám příznivému
(v textu nepřeloženo) - 76 hrabiem hrabatům _ 76.77: překlad ř.77-78 - 77 nobis
favoroso nám příznivému - 79-80: Vznešenému a urozenému pánu, panu Jindřichovi
z RoŽmberka, purkrablmu království č:ského atd.

8L abg psol abys psal - 82 úřad převgšuie přirozenie česÍ úřednÍ hodnost je
vyššÍ než postavení dané rodem - 83 věčt vyšší; nad panostuie neŽ společenské po-
stavení panošů - 84 kladů... ku pečetem uŽívajÍ k pečetění - 85 těIesný rod pÍ'tozený
původ; zmazdnie olejem pomazání, posvěcení . 86 Neroďte se dotýkati mazaných mých
neďotýkejte se pomazaných mých (1 Par. 16,22) - 87 o čest měite ctěte; všelečně opo.
váŽlivě _ 88 Dauid... ctě: tj. že jei nezabil (srov. 1 Išál. 24,7-12); Šalomon kněze
Abiatara: tj. zbavil jej kněžství' ale ušetřil mu život (srov. 3 Ktá|. 2,26-27) - 89
Árónoui: bratru MojŽíšovu - 90: podle Lev. 10,6-7 _ 9I z pomaainieoleie: z poma-
zání při kněŽském svěcení - 92 buď opatten dávej pozor _ 93 utižiti přikládati váhu;
hledě k obecnému ráňu přihlíŽeje k běŽným zvyklostem - 99 o přirození rodem - 103
Slovutnému: oslovenÍ uŽÍvané pro nešlechtice - 104 opatrnosti prozíravbsti, tozváŽ-
nosti - 106.109: překlad ř. 104.106 - 108.109 ciuibus ťn SussÍcz... in Strakonitz
měšťanům sušickým, přátelům nejmilejším. opatrným (t.j. prozÍravým' v oslovenÍ
měšťanů) muŽům purkmistru a konšelům ve Strakonicích

17o.7t7: Následuje sdělenÍ po předeslaném úvodu, který je na místě při obtíŽ-
ných záleŽitostech. Následuje sdělení, coŽ ie názorné objasnění předsevzaté nebo
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zanýšlené věci přiměřerrými a vhodnými slovy. Neboli podle Tullia (Cicero, De inven.
tione I' 79,727): SdělenÍ je vylíčení událostí, jak se udály, nebo sdělení je jasný
výklad toho, co se stalo nebo co se má stát. Pamatuj, že kaŽdé sdě]eni má být
1' pořadí třetí částí listu neboli dictamina a žádost čtvrtou; přesto však někdy žá-
dost jde před sdělením, někdy se vkládá Žádost do závěrrr. To se děje tehdy, jeJi
sdělenÍ krátké

778 ugprauenie úmgsla sdě]ení toho, co márne na mysli _ 121, počestně poctivě *
723 k mnohým přem obrdtiti k různým sporným otázkám vztáhnouti; kdgbg tě kto
o to potkal kdyby tě někdo pro to napadl' obvinil _724 rovnaie pi.irovnávaje _ 125
k neiluědtt k medvědrr - 727 abg prodlili aby odd'álili, odvráLili - 13o abg se někdg
k ohlédant podal aby ses někdy podrobil šetření . 73t srozumieš nepí,ietelí vyrozumíš
o nepříteli; co bg se spieše přiial čeho by se spíše chytil _ 732 ue dua smyslg s dvojt
moŽností výlrlaclu' nejednozrračně _ 133 dúpětem děrou - 734 vneuidkg tápavě, ne-
jasně; i sem i tam řeč píše sobě odpornú různě píše slova vzájemně si odporujÍcí -
135 abg jemu sled ztratil abys mu zmátl stopu; polapi pochytí, pochopl - 136 se do-
mgsl a požíaaj domysli se a využívej _ 139 uimť uber - 747 kusu prostředku - 142
jako bg jako bys - 744 podtrhneš oklameš _ 745 abg tě tiem potom nehonil aby tě pro
to potom nepoháněl před soud; abg jemu rozum zannúÍÍl abys rnu zmátl rozvahu;.
z popuzenie z rozči|elí _ 746 iešto bt| ttl ... honil pročeŽ bys ty... poháněl přecl souri

o  č e s k é m  p r a v o p i s t l  

P o z n á r n k y  e d i č n i

Lat. pojerlnání orLhograplria Bohernica se dochovalo v r'kpe SA v fřeborri A 4"
Íol. 35a.42a. Vydal A. \r. Šembera, Mistra Jana Husi ortografie česká, VÍdeň 1857
(Šemb), s připojeným přektadem do češtiny' Dále přeložil M. Svoboda, Mistra
Jana Husi Sebrané spisy, sv. 5' Spisy české' díl 2' s. 106n. Naše ukázky nově přelo-
žetty z fotokopií uv. rkpu fol. 35a-36a,4L.a-'tr2b. V českých slovech uváděných v lat.
textu jako příklady apod. i v modlitbách restituován i proti rkpu pravopis tak, aby
odpovídal zásadám pojednání. V přepise urlecleny stč. gramatické termíny a závěr
ttkázky. _ PřeloŽil B. Ryba.

8-9 kdybychom uŽívali] v liřižouě třeboňskéttt opise vgpadlo na ltonci podmiňouací
udÍy si. . . sloueso, podle sprduného doltadu Pa'I.acltého a Šemberoua uteremur _ 12 chet
ŠemÓ] ches tkp omglem - 15 puch rkp (sprtiunLíJ] Buch Semb; |iilt rkp (sprduně)|
Schild Šemb _ 24 kharnus] KřÍž zapsal omglem czhamus _ 27 takto c|t| Kříž zapsal
sic clr uel ch, nejspíše omglem - 38 's př.ipojením konce slova] cum adiuncto ÍIne vo-
cabuli r/cp, cum ailiuncto, sine vocali Šemb (z přepisu Palackého? ) chgbně - 39-40
rrebo s připojením začátku slova] aut, adiuncto inicio vocabl|i doplnil ltgba _ 40
právě talc jako] podle smgslu d'oplnil Rgba - 56 řčenie RyDa] rzečenie rkp - 82-83
rvftúpil... mrtvých] Šemberu neprúoem poznrtmendoti., že tato sloua u rkpe třeboňském
ognecht1na, a doplňoval ie odjinud; ue' strcute'čnostt ugnechdna patrně ien u opíse Pa.
lackého. kteftho Šembera už,iua|

86n. psdno u rkpe českg

J a l r  H  u s :  A b c c c d a

Abeceda zachována celkem r, 7 rukopisnýclr zápisech . Za zák|advydání zde vzat
rkp r'ícleňské NK č.4935' fol.74b (A), který je nejúplnější a nejlepŠí. PřihlÍŽí se

530

i k těmto zá1
(F. Menčík v
obsahuje jen I
k vyzkoušení
fol. 35a (rovni
graphia Bohe
Videň 1857' s
B. Vybíral, Čr
Gersdorťské'k
2o7a (B). Y .
v 3. sv., PraI

3 r r Í r
10 glosa: Kris
ognech. o Tl r
knéží A, B, a
glosa i r'ždy u
na věky bydl
hřiechtr 7; glr
V - 79 glosa:
so.. t. kdyŽ je
velikost v sol
proňŽ jsú vše
oe Y -25 glo:
?' na věky. l

o  p ř e k l a  d u

otištěno
carsko), MSc
bible íŠ/. va
Rubrika zapl
M. Jana Hus
M. Jana Hus
Bartoš, Počá

R k p Š l

1 v této
2 jiné Š] rzen
dobrú N; čes
Š] u N něko
k prvním Š]
vána N - 1l
A dá-li komu
kdež Š] když
Š] otrine, tat<
etc. Š] Takél




