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Staročeská Dzikovská kázání 

 Jediný známý opis dochován v tzv. 
Rukopise dzikovském z roku 1420 

 Rozsah 97 listů 

 Obsahuje kázání sváteční a na dni 
světců 

 Opsána dvěma písaři 

 Předloha se nedochovala 

 Autor a doba vzniku předlohy 
neznámy 

 



Odchylky od standardního zápisu 

 Nářeční jevy? 

 

 Projevy zvratné písařské analogie? 

 

 Omyly? 

 

Otázka: Co a jak zohlednit v transkripci? 



Spřežka cz za náležité /ť/ 

 myela czyſtotu na czele y na duſſy 
x cztyrzy tyſſytye dyetek magytye 
znamenye bozye na ſſwich czelech 

 

 nazaytrzye wſſyechno tyelo 
vzdrzyely czelo 

 

v nářečích doložena výslovnost 

 /čicho/, /ćycho/ i /cycho/ 



Návrh transkripce 

 myela czyſtotu na czele y na duſſy 

 měla čistotu na cele i na duši  

 cztyrzy tyſſytye dyetek magytye znamenye 
bozye na ſſwich czelech 

 Čtyři *tisítě dietek *majítě znamenie 
božie na svých čelech 

 

 nazaytrzye wſſyechno tyelo vzdrzyely 
czelo 

 Nazajtřie všěchno tělo vzdržěli celo 



Grafém t za náležité /c/, /č/ 

 tyto mladenty byly ſu tyſte dyetky 

 rozgnyewaw ſye tyeſſarz 

 wzka geſt tyeſta 

 

Blahoslav dokládá výslovnost ve slovech 
/ťi:sař/ a /ťesta/ 

Ale ne ve tvarech typu mladenty 

/mla:denťi/ či /mla:denti/ místo /mla:denci/? 

 



Návrh transkripce 

 tyto mladenty byly ſu tyſte dyetky 

 Tito *mládenti byli sú *tisté dietky 

 

 rozgnyewaw ſye tyeſſarz 

 Rozgněvav (sic!) sě tiesař 

 

 wzka geſt tyeſta 

 Úzká jest těsta 



Nebezpečí mylné interpretace 

 miesto komorníkuo měl zvieřátka, 
ješto sú jemu slúžily a jeho sě hlavě 
kleněly, an je ve jmě Božie 
z nemoty uzdravováše (Prokop) 

 

Chaloupecký (1953) přepisuje  

„z němoty“ 

 

ale význam „z nemoci“ 

 



Hlavní problémy 

 Odráží zápisy nářeční výslovnost? A 
jakou? 

 

 Většinu tzv. dialektismů nelze 
přesněji datovat ani lokalizovat 

 

 Rozkolísanost dobového pravopisu – 
odraz hláskových změn a jiných vlivů 



Děkuji za pozornost! 
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