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Pŕíspevek k poznaní vývoje češtiny v 16. stoleíí

Karel Vondrák

Pedagogická fakulta UK, PRAHA

Významnou etapu ve vývoji češtiny predstavuje období humanizmu
a renesance Zvyšují se požadavky na spisovný jazyk, ro/víjí se slovní záso-
ba a syntax, ustaluje se norma morfologická a fenologická a také pravopis

Pomerné autentický obraz tehdejšího stavu mluvené a psané češtiny 16
btoletí podávají smolné neboli černe knihy Písan do nich zapisovali do/ná-
ní provmilcú vyslýchaných podlé mestského práva Záznamy výpovedí jsou
7 dnešnflio hlediska dôležité z nékolika dúvodú Jednak pnspívají k poznaní
tehdejšího každodenního života, jednak dovolují postihnout motívy, které
tehdy vedly človeka ké zločinu, ale také zachycují do jisté míry živý hdový
jazyk a jeho zvláštnosti Rozbor jejich jazyka nám dovolí sledoval frekvenci
jevú, které považujeme pro dané období za konštitutívni a symptomatické
Umožní porovnal, do jaké míry zjišténý stav koreluje s tehdejším stavem spi-
sovného jazyka

Táborská smolná kniha patrí k nejvýznamnéjším a nejobsáhlejším
památkám svého druhu Je uchovaná v méstském archívu pod signatúrou
B IV a l Prvmch devét listú kódexu zústalo prázdnych Mú/eme sa domní-
val, že pravé sem mély byt dodatačné /apsány výslechy starší, k čemu však
nedošlo Následující listy bylyješté v 16 století očíslovaný Na počátku jsou
složky po 30 listech foliované tak, že k velkému písmenu A, B, C, D, E jsou
pndány rímske číslice I—XXX První člyíi čásli jsou úplné, část E má jen 18
listu Ostatní listy (je jich 241) zústaly nečíslovány, posledních 36 není
popsáno

Dataci prvních výpovedí nemažeme presné vymezit Jde pravdepodobné
o zestručnéné /áznamy starších výslechú, nezapsaných bezprostredné pn
trestním fízení, ale až dodatečné, když rozsudek byl již vynesen Nejstarší
datovaný zápis pochází z roku 1523 Následující výslechy jsou pomerné král
ké a jen zčásli datované, vélšmou bez poznamenaní ortelu Teprve od roku
1545 dochádzí k pravidelné dataci, výpovedi jsou obsažnejší, rozmanitejší
Poslední zápis, u néhož známe presné dobu vzniku, pochádzí z roku 1644

Prubéh soudního jednaní zapisoval písaf, kterému se pn hrdelních pŕích
Fíkalo krevní Jeho osoba je čimtelem, který snad nejvétší mérou ovhvnil
výslednou podobu záznamu výslechú Jde píedevším o písafovo vzdelaní,
zkušenosli, schopnost vnímal a zaznamenával verbálni projev skutečné tak,
jak ho pronášel vyslýchaný V táborské černe knize vedlo záznamy nékolik
písafu U nejstarších zápisu nám nejsou známi, avšak u téch, které jsou dato-
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