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TRANSLITERACE 13. KAPITOLY PROROKA DANIELA Z MIKULOVSKÉ BIBLE 

1
A bieẛe muż genż bydleẛe w babilonie, a gmeno geho yoachym,  

2 
y poyal ſobie zenv 

gmenem zuzannv dceru helchyaſſowu kraſnv pṙieliṡ a bohoboynv 
3 

Neb otecz gegi y mati 

kdyż ſu byli ſprawedliwi, vċiliſu dceru ſwu podle zakona moyżieẛowa 
4 

Y bieẛe ioachym 

bohaty welmi, a gmiegieẛe ſad iablonowy wſuſiedſtwi domv ſweho 
 
y ſchazyechu ſie kṅemv 

wẛichni żide pro to że wẛech pocṫiwieyſſi byl 
5 

y vſtawena ſta dwa ſtarce ſudcemi toho leta 

onichżto geſt mluwil pan, że wyſſla geſt neprawoſt zbabilona odſtarẛich ſudcy, kteṙiżto ſie 

zdagiechu byſſta zprawowala lid 
6
 Ta zaobyċei chodieẛta dodomv ioachymowa, a 

pṙichodiechu knima wẛiċkni, giżto miegiechu ſudy 
7 

Akdyż ſie wracowaẛe lid popoledni, 

wchazyeẛe zuzanna a prochodieẛe ſie poiableċnem ſadu muże ſweho 
8 

A widaẛta gi ta dwa 

ſtarce nawſſaky den wchazegicy a prochazegicy ſie │Yzapaliſta ẛie kgegiemv pożadani, 
9
 y 

odwratilaſta ſmyſl ſwoi, a vchylilaſta oċi ſwogi abyẛta newidiela nebe ani naſprawedlne ſudy 

pomṅela 
10 

A bieẛta oba raṅena gegim milowanim aniżſta powiediela ſobie ſpolu tużebnoſti 

ſwe 
11 

Neb ſie ſtydieẛta powiedieti ſobie pożadanie ſweho chṫiece ſni leżeti 
12 

Yhledaẛta toho 

nawẛak den ſnażnie gie abyẛta gi widala Ywece geden k druhemv 
13 

podme domow, neb ċas 

obieda geſt Awyẛedſſe rozeẛlaſta ſie 
14

 Akdy ſta ſie wratila ſeẛlaſta ſie ſpolu, y ztazawẛe geden 

nadruhem pṙiciny, wyznalaſta ſie wſwem zlem pożadani Atehda ſta ſpoleċnie vſtawila ċas 

kdybyſta gi mohla naleznuti ſamv 
15 

Tehda ſie geſt ſtalo kdiż ſta vhledala den podobny weẛla 

geſt ona wṅeku dobu iakoż to wċera a giżtomv tṙeti den ſgedinyma dwiema dieweċkoma a 

chtiela ſie myti wſadu neb wedro bieẛe 
16 

A nebieſſe tu yżadneho kromie dwu ſtarcy kterażto 

ſta ſie byla ſkryla, a patṙieẛta nani 
17 

Tehda ona wece dieweċkama Pṙineſta mi olei a mydlo 

adweṙe ſadowe zawṙete aṫ ſie budu myti 
18 

Yvċinileſta iakoż gim bieẛe rozkazala, zawṙeleſta 

dweṙe ſadowe a wyẛleſta ſkrze zadnie wratce abyẛta pṙineſle to coż gima byla kazala A 

newiedieẛe tohoby byẛta ſye ſtarce wnitṙ ſkryla 
19 

Akdiż ſta wyſſle dieweczce  wſtalaſta dwa 

ſtarce y pṙibieżeſta knie yweċeſta 
20 

Ai toṫ dwerze ſadowe zawṙieny ſu, a yżadny nas newidi, a 

wpożadani twem ſme protoż powol nama a ſmies ſie ſnama 
21 

Pakli nebudeṡ chtieti wydameṫ 

ſwiedeczſtwie proti tobie żeṫ geſt byl mladenecz ſtebu, a że ſy protu pṙicinv wyſlala 

diewieczce odtebe 
22

Atehda wzdechſſi zuzanna ywece vzkoſti ſu mi ſewẛech ſtran Nebo 

vċinimli to ſmrt mi geſt Apakli nevċinim nevgdu ruku waẛich 
23 

Ale lepe geſt mṅe bez ſkutka 

vpadnvti wruce waſſe neżli ſhṙieſſiti pṙedobliċegem bożim 
24 

Ywzwolala geſt welikym hlaſem 

zuzanna wzwolalaſta take y ſtarce proti ṅie, 
25 

a bieżaw geden otewṙe dweṙe ſadowe 
26 

Akdiż 

ſu vſlyẛeli ││wolanie wſadu pacholcy domowi ṙiṫili ſu ſie ſkrze dweṙce, aby widieli co by to 

bylo 
27 

Akdyż ſta mluwila ſtarce zaſtydieli ſu ſie pacholcy naſylnie neb nikdy nicz takoweho 
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nebylo ṙeczeno ozuzannie Y ſtalo ſie geſt nazaitṙeiſſi den 
28 

kdiż byl pṙiẛel lid kgegiemu mużi 

k ioachymowi, pṙiẛlaſta take dwa knieze plna nepraweho myſſlenie proti zuzannie, abyẛta gi 

zahubila 
29 

Yṙeklaſta pṙedewſſim lidem Poẛlete kzuzannie kelchyaẛowie dceṙi kżenie 

yoachymowie, a yhned ſu poſlali, 
30 

Y pṙiẛla geſt zuzanna s otcem y ſ materzi as ſyny y ſewſſi 

ſwu roḋinv 
31 

Ale zuzanna bieẛe rozkoſſna przieliṡ a kraſne twaṙi 
32

 Tehda ti neprawi kazachu 

aby gi odkryliṫ obliċei gegi, neb bieſſe zakryta, aby ſie aſpoṅ tak naſyṫili kraſy gegie 
33 

Y 

plakachu pṙietele gegi y wẛickni giżto ſu gi znali 
34 

Tehda wſtawẛe dwa knieze proſtṙed lida 

wzlożiſta ruce ſwogi nagegi hlawu, towiez naznamenie odſuzenie gegieho 
35 

Aona plaċicy 

popatṙi k nebi, neb ſrdce gegie bieẛe mage dovffanye 
36 

Yweċeẛta knieze kdyż ſwa chodila 

poſadu ſama weẛla geſt tato ſedwiema dieweczkama y zawṙela geſt dweṙe ſadowe, adieweċky 

puſtila precz odſebe 
37 

Ypṙiẛel knie mladenecz gengżto ſie byl ſkryl, y ſlożil ſie geſt ſṅi 
38

 

Akdyż my biechwa w kutie ſadu widuce ano ſie neprawie diege, bieżala ſwa knim, y widiela 

ſwa geſt ſpolu leżiece 
39

 A geho ſwa nemohla popadnuti, że ſylṅeiſſi bieſſe nagi, a otewṙew 

dweṙe y wyſkoċil geſt 
40 

Ale tuto kdyż ſwa popadla otazala ſwa gie kteryby to byl mladenecz, 

y nechtiela geſt nama powiedieti Te wiecy ſwiedkowe ſme my 
41 

Yvwieṙilo geſt gima 

mnożſtwie, iako ſtarſſim lida a ſudcyem, yodſuḋili ſu gi naſmrṫ
 42

 Atehdy wzwolala geſt 

zuzanna welikym hlaſem aṙkucy Pane boże wieczny geż ſy tagnych wiecy poznawatel geż 

znaṡ wẛecky wiecy prwe neżli ſie ſtanv 
43 

ty wieṡ że kṙiwe ſu proti mṅe wydali ſwiedeċtwie 

Aay teḋ │vmru, a toho nicz nevċiniwſſi, coż ſu tito zloſtnie ſlożili proti mṅe 
44

 Y vſſlyẛal geſt 

pan hlas gegi 
45 

Akdiż geſt wedena naſmrt wzbudil geſt pan ducha mladſſieho ginocha, 

gehożto gmeno geſt danyel 
46 

Yzwolal geſt welikym hlaſem a ṙka Cziſt ſem ya odkrve teto 
47 

A 

obraṫiw ſie weẛken lid kṅemu wecze ktera geſt to ṙecz giżto ſy mluwil 
48 

Tehda on ſtoge 

proſtṙed nich wece Tak blazniwi ſynowe yzrahelẛti, neſuḋiwẛe, ani co praweho geſt poznawẛe 

potupili ſte dceru yzrahelſku 
49 

Wratte ſie naſud, nebo kṙiwe ſwiedeczſtwie mluwila ſta proti 

ṅie 
50 

Ywraṫil ſie geſt lid ſpoſpieẛenſtwim Yṙekla ſta gemv ſtarce Poḋ a ſyeḋ proſtṙed nas a ſuḋ 

nam, nebo tobie geſt dal boh ċeſt ſtaroſti 
51

 Y ṙekl geſt knim danyel Rozluċte ge narozno 

odſebe podal, a rozſuḋim ge 
52 

Akdyż ſta byla rozdielena geden otdruheho, zawolal geſt 

gednoho znich, y ṙekl geſt kṅemv Zaſtaraly zlych dni, giż ſu pṙiẛli hṙiechowe twogi geżto ſy 

ċinil dṙiewe 
53 

ſudie ſudy neſprawedliwe, newinne potupuge a propuẛtiege winne Ano geſt ṙekl 

pan Newinneho a praweho nezabieṡ 
54 

Protoż giż widielliſy ge, powiez pod kterym ſy ge 

ſtromem widiel ſpolu mluwiece ſobie Tehda on wece pod trnku 
55

 Y ṙekl geſt gemv danyel 

vpṙiemo ſy ſelhal wtwu hlawu, Nebo ai angel bożi wezma odſuzenie odṅeho, rozetne tie 

napoly 
56 

Atoho odwedẛe kazal geſt pṙigiti ginemv, yṙekl gemv plemie kanaanſke a neyudſke, 

kraſa ta tie geſt oklamala, a pożadanie pṙewraṫilo geſt ſrdce twe, 
57

 tak ſta ċinila dceram 
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yzrahelſkym, a ony bogiece ſie mluwiechu ſwami, ale tato dcera yudka, netrpiela geſt 

neprawoſti waẛie 
58 

protoż nynie powiez mi podkterym ſtromem widielſy ge mluwiece ge 

sſebu Tehda on wece, podſliwu, 
59 

ywece gemv danyel prawie ſy ſelhal y ty natwu hlawu 

Neboṫ ċaka angel bożi mage mecz aby ṫie pṙetial napoly, a zabil wy 
60 

Tehda wzwolal geſt 

weẛken lid welikym hlaſem, a podiekowali ││ ſu panv genż zproẛtuge nadiegi  magice wſye 
61 

Ypowſtali ſu proti dwiema kṅiezoma, neb vhadal bieẛe ge danyel z gich vſt że ſu zſwych vſt 

kṙiwe ſwiedeċſtwie powiedieli y vċinili ſu gima podle toho iakożto ſta byla zle vċinila proti 

ſwe bliżnie, 
62 

aby vczinili podle zakona moyżieẛowa, y zabili ſu ge A zproẛtiena geſt krew 

newinna toho dne, 
63 

a elchyaṡ yżena geho chwalili boha zaſwu dceru zuzannv s ioachymem 

mużem gegim y ſewẛi rodinv gegi że nenie nalezena donie ſſeṙedna wiec 
64 

A danyel vċinien 

geſt welikym pṙedobliċegem lida odtoho dne a potom wiec 
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TRANSKRIPCE 13. KAPITOLY PROROKA DANIELA Z MIKULOVSKÉ BIBLE 

1
A bieše muž, jenž bydléše v Babyloně a jméno jeho Joachim.  

2 
I pojal sobě ženu jménem 

Zuzannu, dceru Helchiášovu, krásnú přieliš a bohobojnú. 
3 

Neb otec její i máti když sú byli 

spravedliví, učili sú dceru svú podle zákona Mojžiešova. 
4 

I bieše Joachim bohatý velmi a 

jmějieše sad jabloňový v súsědství domu svého,
 
i scháziechu sě k němu všichni Židé, proto, 

že všech poctivější byl. 
5
 I ustavena sta dva starce súdcemi toho léta, o nichžto jest mluvil 

pán, že vyšla jest nepravost z Babylona od starších súdcí, kteřížto sě zdajiechu byšta 

spravovala lid. 
6 

Ta za obyčej chodiešta do domu Joachimova a přichodiechu k nima všickni, 

jižto mějiechu súdy. 
7 

A když sě vracováše lid po poledni, vcházieše Zuzanna a prochodieše 

sě po jablečném sadu muže svého. 
8 

A vídášta ji ta dva starce na všaký den vcházejíci a 

procházejíci sě. │I zapálista sě k jejiemu požádání, 
9 

i odvrátila sta smysl svój a uchýlila sta 

oči svoji, abyšta neviděla nebe ani na spravedlné súdy pomněla. 
10 

A biešta oba raněna jejím 

milováním aniž sta pověděla sobě spolu túžebnosti své. 
11 

Neb sě stydiešta pověděti sobě 

požádánie svého, chtiece s ní ležeti. 
12 

I hledášta toho na však den snažnějie, abyšta ji vídala. I 

vece jeden k druhému: 
13 

„Poďme domóv, neb čas oběda jest.“ A vyšedše rozešla sta sě. 
14

 A 

kdy sta sě vrátila, sešla sta sě spolu i ztázavše jeden na druhém příčiny, vyznala sta sě v svém 

zlém požádání. A tehda sta společně ustavila čas, kdy byšta ji mohla naleznúti samu. 
15 

Tehda 

sě jest stalo, když sta uhlédala den podobný, vešla jest ona v někú dobu jakožto včera a již 

tomu třetí den s jedinýma dvěma děvečkoma a chtěla sě mýti v sadu, neb vedro bieše. 
16 

A 

nebieše tu ižádného kromě dvú starcí, kterážto sta sě byla skryla a patřiešta na ni. 
17 

Tehda ona 

vece devečkama: „Přinesta mi olej a mýdlo a dveře sadové zavřete, ať sě budu mýti.“ 
18 

I 

učinilesta, jakož jim bieše rozkázala, zavřelesta dveře sadové a vyšlesta skrze zadnie vrátce, 

abyšta přinesle to, což jima byla kázala. A nevědieše toho, by byšta sě starce vnitř skryla. 
19 

A 

když sta vyšle děvečce, vstala sta dva starce i přiběžesta k nie i vecesta: 
20 

„Aj toť dveře 

sadové zavřěny sú a ižádný nás nevidí a v požádání tvém sme protož povol náma a směs sě 

s náma. 
21 

Pakli nebudeš chtieti, vydámeť svědecstvie proti tobě, žeť jest byl mládenec s tebú 

a že si pro tu příčinu vyslala děvečce od tebe.“ 
22

A tehda vzdechši Zuzanna i vece: „Úzkosti 

sú mi se všech stran. Nebo učiním-li to, smrt mi jest. A pakli neučiním, neujdu rukú vašich. 
23 

Ale lépe jest mně bez skutka upadnúti v ruce vaše, nežli shřěšiti před obličejem božím.“ 
24 

I 

vzvolala jest velikým hlasem Zuzanna, vzvolala sta také i starce proti nie 
25 

a běžav jeden 

otevře dveře sadové. 
26 

A když sú uslyšeli ││volánie v sadu pacholci domoví, řítili sú sě skrze 

dveře, aby viděli, co by to bylo. 
27 

A když sta mluvila starce, zastyděli sú sě pacholci násilně, 

neb nikdy nic takového nebylo řečeno o Zuzanně. I stalo sě jest na zajtřejší den, 
28 

když byl 
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přišel lid k jejiemu muži, k Joachimovi, přišla sta také dva kněze plna nepravého myšlenie 

proti Zuzanně, abyšta ji zahubila.
 29 

I řekla sta především lidem: „Pošlete k Zuzanně, k 

Helchiášově dceři, k ženě Joachimově.“ A ihned sú poslali. 
30 

I přišla jest Zuzanna s otcem i s 

mateří a s syny i se vší svú rodinú. 
31 

Ale Zuzanna bieše rozkošná přieliš a krásné tváři. 
32

 

Tehda ti nepraví kázachu, aby jí odkryliť obličej její, neb bieše zakryta, aby sě aspoň tak 

nasytili krásy jejie. 
33 

I plakáchu přietelé její i všickni, jižto sú ji znali. 
34 

Tehda vstavše dva 

kněze prostřed lida, vzložista ruce svoji na její hlavu, to věz na znamenie odsúzenie jejieho. 
35 

A ona plačíci popatři k nebi, neb srdce jejie bieše maje doufánie. 
36 

I vecešta kněze: „Když 

sva chodila po sadu sama, vešla jest tato se dvěma děvečkama, i zavřela jest dveře sadové a 

děvečky pustila preč od sebe. 
37 

I přišel k nie mládenec, jenžto sě byl skryl i složil sě jest s ní. 

38
 A když my biechva v kútě sadu, vidúce, ano sě neprávie děje, běžala sva k nim i viděla sva 

jest spolu ležiece. 
39

 A jeho sva nemohla popadnúti, že silnější bieše nají a otevřev dveře i 

vyskočil jest. 
40 

Ale tuto když sva popadla, otázala sva jie, který by to byl mládenec, i nechtěla 

jest náma pověděti. Té věci svědkové sme my.“ 
41 

I uvěřilo jest jima množstvie jako starším 

lida a súdciem i odsúdili sú ji na smrť.
 42

 A tehdy vzvolala jest Zuzanna velikým hlasem a 

řkúci: „Pane bože věčný, jež si tajných věcí poznavatel, jež znáš všecky věci prvé nežli sě 

stanú, 
43 

ty vieš, že křivé sú proti mně vydali svědectvie. A aj teď │umru a toho nic neučinivši, 

což sú tito zlostně složili proti mně.“ 
44

 I uslyšal jest pán hlas její. 
45 

A když jest vedena na 

smrt, vzbudil jest pán ducha mladšieho jinocha, jehožto jméno jest Daniel. 
46 

I zvolal jest 

velikým hlasem a řka: „Čist sem já od krve této.“ 
47 

A obrátiv sě vešken lid k němu vece: 

„Která jest to řeč, jižto si mluvil?“ 
48 

Tehda on stoje prostřed nich vece: „Tak blázniví synové 

izrahelští, nesúdivše ani co pravého jest poznavše, potupili ste dceru izrahelskú. 
49 

Vraťte sě 

na súd nebo křivé svědecstvie mluvila sta proti nie.“ 
50 

I vrátil sě jest lid s pospěšenstvím. I 

řekla sta jemu starce: „Poď a sěď prostřed nás a suď nám, nebo tobě jest dal bóh čest starosti.“ 

51
 I řekl jest k nim Daniel: „Rozlučte je na rózno od sebe podál a rozsúdím je.“ 

52 
A když sta 

byla rozdělena jeden ot druhého, zavolal jest jednoho z nich, i řekl jest k němu: „Zastaraly 

zlých dni, již sú přišli hřiechové tvoji, ježto si činil dřieve, 
53 

sudě súdy nespravedlivé nevinné 

potupuje a propúštěje vinné.“ Ano jest řekl pán: „Nevinného a pravého nezabieš. 
54 

Protož již 

viděl-li si je, pověz, pod kterým si je stromem viděl spolu mluviece sobě?“ Tehda on vece: 

„Pod trnkú.“
 55

 I řekl jest jemu Daniel „Upřiemo si selhal v tvú hlavu. Nebo aj anjel boží 

vezma odsúzenie od něho, rozetne tě na poli.“ 
56 

A toho odvedše kázal jest přijíti jinému i řekl 

jemu: „Plémě chanaanské a ne judské, krása ta tě jest oklamala a požádánie převrátilo jest 

srdce tvé, 
57

 tak sta činila dcerám izrahelským a ony bojiece sě, mluviechu s vámi, ale tato 

dcera, judka, netrpěla jest nepravosti vašě, 
58 

protož nynie pověz mi, pod kterým stromem 
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viděl si je mluviece je s sebú?“ Tehda on vece: „Pod slivú.“ 
59 

I vece jemu Daniel: „Pravě si 

selhal i ty na tvú hlavu. Neboť čaká anjel boží maje meč, aby tě přetial na poli a zabil vy.“ 
60 

Tehda vzvolal jest vešken lid velikým hlasem a poděkovali ││ sú pánu, jenž zprošťuje naději 

majíce v sě.  
61 

I povstali sú proti dvěma knězoma, neb uhádal bieše je Daniel z jich úst, že sú 

z svých úst křivé svědecstvie pověděli. I učinili sú jima podle toho, jakožto sta byla zle učinila 

proti své bližnie, 
62 

aby učinili podle zákona Mojžiešova i zabili sú je. A zproštěna jest krev 

nevinná toho dne 
63 

a Helchiáš i žena jeho chválili boha za svú dceru Zuzannu s Joachimem, 

mužem jejím, i se vší rodinú její, že nenie nalezena do nie šeředná věc. 
64 

A Daniel učiněn jest 

velikým před obličejem lida od toho dne a potom viec. 
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