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ÚVOD 

Když jsem přemýšlela nad výběrem tématu své diplomové práce, určila jsem si několik 

kritérií. Věděla jsem, že chci psát práci týkající se bohemistiky, nikoliv obecné lingvistiky. 

Dalším důležitým kritériem bylo zkoumání nějakého již existujícího, staršího textu, který 

ale zároveň není příliš známý, alespoň ne z hlediska jazykového. Když mi byla nabídnuta 

analýza textu Antialkoránu, jehož autorem je Václav Budovec z Budova, souhlasila jsem 

z několika důvodů. Budovec žil a psal v období humanismu, v období „zlatého věku" 

českého jazyka. Dalo se tedy předpokládat, že i Budovec užíval té podoby jazyka, kterou 

obrozenci při své jazykovědné činnosti považovali za vzor a která ovlivnila i dnešní 

podobu spisovné češtiny. Významnou roli v mém rozhodnutí pro toto téma sehrála také 

tematika Budovcova spisu, který v dnešní době teroristických útoků a bojů s islámskými 

extremisty opět nabývá na aktuálnosti. A v neposlední řadě bylo pro mě přínosem i to, že 

se něco dozvím o osobnosti Václava Budovce z Budova, o kterém jsem do té chvíle 

nevěděla o moc víc než to, že byl po nezdařeném stavovském povstání a po bitvě na Bílé 

Hoře jedním ze sedmadvaceti popravených českých pánů. 

Úkolem této práce je analýza jazyka Antialkoránu z hlediska humanistické češtiny. 

Zaměřím se tedy na jevy, které charakterizují dobový stupeň ustálení jazyka. Vzhledem 

к rozsahu Antialkoránu nemůže jít samozřejmě o popis vyčerpávající; cílem práce je nalézt 

a zaznamenat všechny podstatné a systematičtěji se vyskytující rysy, které jsou pro jazyk 

období humanismu typické. Vzhledem к tomu, že jazyk Václava Budovce z Budova nebyl, 

alespoň podle mých zjištění, dosud nikým podrobně zkoumán a ani já jsem neměla 

příležitost seznámit se sjeho dalšími spisy, nejsou předmětem výzkumu jazykové jevy 

charakterizující osobní styl Budovcův. Pouze v případech, kdy dospěji к závěru, že se 

Budovec v některých specifických jazykových jevech systematicky odchyluje od 

soudobého úzu, pokusím se určit, co jej к tomu vedlo, vlivem čeho se tak stalo. 

Jazyk spisu Antialkorán je popisován ve čtyřech hlavních oddílech týkajících se 

hláskosloví, tvarosloví, lexikologie a skladby. Výzkum se netýká pravopisu, protože ve své 

práci vycházím z edice Antialkoránu z roku 1989, kterou к vydání připravila Noemi 

6 



Rejchrtová1 a ve které došlo к některým úpravám pravopisu podle současného jazykového 

úzu. Při popisu jednotlivých jazykových jevů uvádím vždy přiměřený počet příkladů spolu 

s údajem, na které straně textu se nacházejí. 

Tento výzkum společně s kapitolou věnovanou obecným rysům humanistické 

češtiny, se kterými jsou porovnávány výsledky bádání, tvoří praktickou část, tedy základ a 

jádro celé práce. V teoretické části pokládám za přínosné zmínit v několika kratších 

kapitolách život a dílo Václava Budovce z Budova, zejména pak události, jež měly vliv na 

jeho celkové smýšlení, ze kterého konec konců vzešel i Antialkorán. Podkladem, ze 

kterého Budovcova agitační polemika s učením islámu vzešla, je, jak z názvu Budovcova 

spisu vyplývá, přímo Korán. Okolnostem jeho vzniku a stručné charakteristice zrodu 

islámské víry je proto věnována část druhé kapitoly. Jsem si vědoma toho, že tyto faktické 

údaje nemají být ústředním tématem této práce, přesto se domnívám, že je nelze pominout, 

neboť souvisí, byť nepřímo, s vývojem Budovcova myšlení, a tím i jeho vyjadřování, které 

se pak odráží v jazyce, alespoň v jeho stylistické složce. 

Jak již bylo uvedeno výše, spadá tvorba Václava Budovce z Budova do období 

humanismu. Antialkorán ve své definitivní podobě vyšel v roce 1614, tedy v době, kdy 

humanistická tvorba u nás dosahovala svého vrcholu. Již na konci 16. století byl bratrský 

pravopis poměrně ustálený a rovněž hláskové a tvaroslovné jevy byly téměř zbaveny své 

rozkolísanosti. Tato práce tedy vychází z předpokladu, že se Václav Budovec z Budova -

který se podílel na mnoha závažných politických dokumentech své doby (často dokonce 

jako jejich tvůrce), přátelil se s mnoha předními osobnostmi jak společenského, tak 

literárního života, byl vzdělaným šlechticem, příslušníkem jednoty bratrské, která 

formovala podobu jazykového humanismu, obdivovatelem a propagátorem překladu Bible 

kralické, která ve své době platila jako vzor humanistické češtiny - sám přidržoval 

jazykových zásad a zvyklostí své doby. Cílem této práce je proto ukázat, do jaké míry 

odpovídal jazyk Antialkoránu obecným rysům a pravidlům humanistické češtiny, případně 

charakterizovat odchylky od těchto jevů společných jazyku období humanismu a pokusit 

se určit příčiny oněch případných odchylek. 

Hlavní metodou práce je podrobná jazyková analýza díla. Jazyk Antialkoránu je 

zkoumán v jednotlivých jazykových rovinách. Nejprve je pozornost zaměřena na hláskové 

1 N o e m i Rejchrtová (nar. 1940) a b s o l v o v a l a s tudium na FF U K v roce 1972, o rok pozdčji obhájila disertační 
práci (PhDr, 1973) , roku 1984 habil i tovala a byla j m e n o v á n a docentkou, v roce 1994 profesorkou; včnova la 
se studiu p o z d n í h o husitství, k a l v i n i z o v a n é m u bratrství a komenio log i i . 
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jevy, jež mohou v koncovkách přecházet v jevy morfologické, kterým je ale také věnována 

samostatná kapitola. Z lexikálních jevů se výzkum týká přejatých slov, a to především 

jejich původu a míry začlenění do českého deklinačního systému, dále pak případné tvorby 

slov vlastních a způsobu jejich odvozování. Nejvíce prostoru je věnováno analýze 

syntaktických jevů, neboť právě specifická skladba je nejvýraznějším rysem humanistické 

češtiny. 

Protože Antialkorán vznikal v průběhu dvaceti let, nutným předpokladem této práce 

je skutečnost, že jednotlivé kapitoly a části celého díla se mohou jazykově vzájemně lišit. 

Jelikož se jedná o dílo značně rozsáhlé (přes 300 stran textu), není možné podrobně 

zkoumat všechny jeho části. Proto jsem se rozhodla vybrat podle vlastního uvážení vždy 

podobně dlouhý úsek ze začátku, středu a konce díla a ty pak vzájemně porovnávat. První 

zkoumaný úsek obsahuje 34 stran textu (ve vydání z roku 1989 strany 60 až 94), pochází 

z prvního dílu Antialkoránu a jedná se o výtah azoar Koránu. Druhý úsek se shoduje 

s druhým dílem Antialkoránu a obsahuje 27 stran textu (strany 128 až 155). Poslední 

zkoumaný úsek tvoří pojednání O rytíři křesťanském, představuje tedy úplný závěr celého 

díla; úsek je dlouhý 27 stran (strany 326 až 353). Pomocí jazykových sond jsou 

porovnávány jazykové jevy v jednotlivých částech díla a na základě toho pak 

charakterizovány shody nebo odlišnosti v těchto několika zkoumaných úsecích. 

Výsledkem tohoto srovnání může být sledování vývoje jazyka, kterým Budovec své dílo 
A e // 

psal. '' 'Vci^c АД'Ч- <? gi.ui ц QU ' л 

Během této komplexní jazykové analýzy jsou dále Budovcovy jazykové prostředky 

porovnávány s obecnými pravidly humanistické češtiny, která tvoří teoretické východisko 

pro tuto práci a jsou charakterizována ve 3. kapitole. Výsledkem této podrobné komparace 

je zjištění, v kterých jevech Budovcův jazyk odpovídá spisovnému českému jazyku období 

humanismu a v kterých se naopak liší a proč. 
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1. MÍSTO ANTIALKORÁNU V ČESKÉ LITERATUŘE 

1.1 Vznik Antialkoránu 

Antialkorán Václava Budovce z Budova není dílem okamžiku; celý spis, jak ho známe 

v dnešní podobě, prošel poměrně dlouhým vývojem. První verzi, která byla Budovcem 

sepsána v roce 1593, předložil autor к posouzení dvěma příslušníkům jiného vyznání, než 

byl on sám, totiž katolíkům. Jejich cenzurou spis tehdy neprošel, ačkoliv se Budovec snažil 

hájit proti islámu jen ty články křesťanské víry, které byly společné církvi katolické i 

evangelické. Naprostá nestrannost vůči katolictví v první redakci Antialkoránu však přesto 

zřejmě nalezena nebyla. Ostatně Budovec v předmluvě к Antialkoránu sám uvádí, že o 

vydání nijak neusiloval, „aby řečeno nebylo, že více sobě tudy jména nějakého nežli cti a 

slávy boží a vzdělání bližního mého hledá" (V. Budovec z Budova, 1989, 42). Proto zůstala 

první verze Antialkoránu v rukopisu a na vydání čekala přes dvacet let. Až tedy v roce 

1614 se podařilo v Praze vydat přepracovaný Antialkorán. Situace se od té doby změnila, 

na trůnu seděl jiný císař a Václav Budovec se stal významnou společenskou a politickou 

autoritou. Antialkorán z roku 1614 představuje proti první verzi z roku 1593 docela nový 

spis. Přepracování však nespočívá ve změně základních názorů, nýbrž v rozšíření a 

zejména v připojení třetí části, obsahující několik teologických statí. 

Základem Budovcova díla, důvodem jehož vzniku byl strach z Turků expandujících 

do Evropy a především obavy z nebezpečí jejich náboženství, je sledování rozdílů mezi 

křesťanskou naukou a islámem, zároveň však spis nepostrádá aktuální význam a vášnivé 

výzvy к odporu proti turecké „larvě mahometské". 

1.2 Budovcova tvorba z časového hlediska 

Tvorba Václava Budovce z Budova spadá do konce 16. století a počátku 17. století, kdy 

v českých zemích vrcholilo období humanismu. Ten к nám začal pronikat už za vlády 

Karla IV., avšak jeho další rozvoj u nás zastavila husitská revoluce. Až ve druhé polovině 

15. století se znovu začaly v našich zemích uplatňovat humanistické názory a zásady. 

Období humanistické a českobratrské je velmi významnou etapou vývoje spisovné češtiny. 
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Zvyšují se požadavky na jazyk podle stylových ideálů své doby daných humanismem 

latinským. Na konci 15. století je spisovný jazyk ještě značně nejednotný a rozkolísaný, 

teprve postupem času se ustaluje, až ke konci 16. století je spisovná norma téměř jednotná. 

Za vzor je pokládán jednak úzus veleslavínský, na němž má zásluhu Daniel Adam 

z Veleslavína, univerzitní profesor, překladatel a vydavatel tisku knih dobré jazykové 

úrovně, jednak úzus kralický podle šestidílné Bible kralické, kterou vydal v letech 1579-

1594 v tiskárně v Kralicích rozsáhlý překladatelský kolektiv a která se právě pro svůj 

vytříbený jazyk stala nadlouho vzorem spisovné češtiny. Právě překladů Kralických se 

většinou Budovec držel v biblických citátech vložených do Antialkoránu. Období 

humanismu u nás končí bitvou na Bílé Hoře v roce 1620. 

1.3 Literatura zabývající se Václavem Budovcem z Budova 

Zůstává velkým dluhem české lingvistiky, že se dosud nikdo podrobněji nezabýval 

jazykem v dílech Václava Budovce z Budova. Většina prací se zabývá Budovcovou 

osobností z historického hlediska, především jeho významným podílem na událostech 

kolem roku 1608. 

Celistvý pohled na život a myšlení Václava Budovce z Budova, českého šlechtice, 

významného předbělohorského politika a svérázného literáta, stejně jako přehled základní 

literatury zabývající se jeho osobností, poskytuje monografie Noemi Rejchrtové z roku 

1984 Václav Budovec z Budova. Ta rovněž připravila knižní vydání Antialkoránu v roce 

1989 a opatřila jej úvodní předmluvou, podrobnými poznámkami a vysvětlivkami, ediční 

poznámkou, slovníčkem a rejstříkem. O toto vydání Antialkoránu se budu při své analýze 

jazyka tohoto díla opírat. Celoživotní historické bádání zasvětil Budovcovi Julius 

Glücklich ve svých studiích. К základním pracím patří dvoudílné vydání Budovcovy 

korespondence: Václava Budovce z Budova korespondence z let 1579-1619 (1908) a Nová 

korespondence Václava Budovce z Budova z let 1580-1616 (1912). V roce 1911 byla 

v Praze vydána jeho práce O historických dílech Václava Budovce z Budova z let 1608-

1610 a jejich poměru к Slavatovi, Skálovi a neznámému dosud diariu lutherána Karla 

Zikmundova. Antialkoránem se Glücklich zabýval ve stati Prameny a vznik Budovcova 

Antialkoránu (Sborník prací к 60. narozeninám Jaroslava Golla, Praha 1906). V dalších 
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studiích se pak věnoval Budovcovým právnickým glosám, jeho vystoupení na obranu 

jednoty bratrské a především období Majestátu. 

Gliicklichovým pokračovatelem byl František Michálek Bartoš, který ve své knize 

Ze zápasu české reformace (Praha 1959) vykreslil Budovcův profil v historické črtě 

Křesťanský rytíř Václav Budovec z Budova. Budovcovu ekumenickému myšlení a jeho 

uplatnění ve veřejné činnosti se Bartoš věnoval ve stati Ekumenismus Václava Budovce 

z Budova ve sborníku O svrchovanost víry (Praha 1959). V ostatních studiích se zabývá 

otázkou Budovcova autorství některých méně známých spisů. 

O Budovcově pobytu v Turecku se můžeme dočíst v obsáhlé studii K. Jirečka 

Václav Budovec z Budova v Cařihradě (Časopis českého musea 51,1877). 

Kromě toho existuje rozsáhlá literatura věnovaná Budovcovým přátelům a 

spolupracovníkům a literatura zabývající se předbělohorskými dějinami a nevydařenému 

stavovskému povstání. 
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2. VÁCLAV BUDOVEC Z BUDOVA A PRAMENY JEHO 

DÍLA 

Než přistoupím к vlastnímu tématu této práce, domnívám se, že je přínosné zmínit důležité 

životní události Václava Budovce z Budova a uvést alespoň několik jeho významných děl, 

která patří ve své podstatě spise do sféry politické, podílela se však významnou měrou na 

historickém vývoji naší země počátkem 17. století. 

Antialkorán je Budovcovým nejvýznamnějším literárním dílem. Pro jeho 

pochopení jsou velmi podstatné okolnosti, které Budovce vedly к jeho sepsání. Rovněž i 

struktura díla napovídá mnohé o autorových úmyslech a myšlenkových pochodech, proto 

jsem se rozhodla Antialkorán představit z literárního a obsahového hlediska. 

V závěru této kapitoly se pokusím o stručnou charakteristiku Koránu, díla, které 

vyvolalo v Budovcovi tolik pohoršení a rozhořčení, že se rozhodl napsat vášnivou : 

polemiku s touto knihou islámské víry. Ve svém Antialkoránu se Budovec nesnaží být 

objektivní, naopak užívá mnohých stylistických prostředků a pragmatických metod к tomu, 

aby čtenáře přesvědčil o škodlivosti Koránu a ukázal křesťanskou víru jako jedinou 

správnou. Cílem kapitoly o Koránu je objektivní představení Muhammadova díla a 

osobnosti a zároveň a pokus uvést na pravou míru některá Budovcova tvrzení v jeho 

Antialkoránu. 

2.1 Václav Budovec z Budova, jeho život a dílo 

Václav Budovec z Budova se narodil 24. srpna 1551 vJanovičkách na Čáslavsku. Jeho 

otec, Adam Budovec z Budova, byl nepříliš zámožný rytíř a Václav byl jeho čtvrté dítě. 

Toužil po vzdělání, rodina se však nacházela v trvale stísněné finanční situaci, proto se 

Václav musel vrátit z pražského Karolina domů. O jeho dalším vzdělání nemáme přesné 

informace. Až v jeho sedmnácti letech zasáhl osud ve Václavův prospěch, když ho jeho 

zámožný strýc, Šraněk Bohdánecký z Hodkova, vzal jako společníka na cestu do Itálie. 

Václav však díky své přísné bratrské výchově neměl pochopení pro římské, katolické 

umění a Řím označil jako „nevěstku babylonskou". 
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15. května 1569 se Václav Budovec zapsal na univerzitu ve Wittembergu, kde 

horlivě vstřebával nové poznatky, odtud se patrně uchýlil do Ženevy2. 

Na svých cestách poznal Budovec značnou část Evropy. Nejprve pobýval několik 

let ve Francii, pak se rozhodnul pro Anglii, navštívil Londýn i Skotsko, přes Nizozemí a 

Dánsko cestoval do Německa a odtud domů. Významnou zastávkou bylo město Rostock, 

kde se Budovec seznámil s luterským teologem, profesorem Davidem Chytraem. Toto 

setkání mu kromě nového přátelství přineslo podnět к další cestě za poznáním, tentokrát do 

Orientu. 

10. listopadu 1577 se Václav Budovec vydal na cestu do Cařihradu к tureckému 

sultánovi Muradovi III., a to ve funkci hofmistra družiny císařova vyslance Jáchyma ze 

Sinzendorfu. V Cařihradu strávil Budovec celkem sedm let3, během nichž studoval 

dostupné prameny a literaturu. Tím získal bohatý materiál pro svou práci na 

,Antialkoránu". К literární činnosti ho povzbudil jeho přítel Chytraeus, když ocenil 

věcnou i literární stránku cařihradských dopisů, které mu Václav pravidelně posílal. V roce 

svého návratu z Cařihradu - 1584 - dokončil Budovec své první literární dílo, teologický 

traktát Krátkej spis o zlatém budoucím a již nastávajícím věku. 

Do veřejného života vstoupil Václav Budovec jako císařský rada při apelačním 

soudu. Koupil dům v Kaprově ulici a oženil se s Annou z Vartemberka, členkou jednoty 

bratrské. První a jediný syn Adam se jim narodil 24. července 1587. 

Nedlouho po sňatku se Budovcova finanční situace poněkud zlepšila, stal se 

dědicem několika panství a statků. Některé prodal, ponechal si až dědictví po strýci 

Kryštofovi z roku 1602, totiž Mnichovo Hradiště. Brzy přikupoval další panství, zároveň 

s dědictvím však převzal i dluh, který neustále zvětšoval. 

Svého syna Adama vychovával Václav Budovec přísně, i když s velikou láskou. V 

roce 1604 ho poslal na kalvínskou univerzitu do Basileje. 

Do politiky vstoupil Václav Budovec z Budova na počátku 16. století, kdy se stal 

mluvčím protestantských stavů. 2. září roku 1602 byl vyhlášen císařský mandát proti 

„pikhartům", к němuž byl přiložen starý mandát krále Vladislava Jagellonského „o 

2 Budovcův pobyt v Ženevč nelze přesně datovat, důkazem pro nčj je však Budovcovi adresovaný soukromý 
dopis Calvinova nástupce Theodora Bezy, který se v r . 1559 stal rektorem Calvinem zřízené akademie, po 
Calvinově smrti r. 1564 i předsedou konzistoře a tudíž hlavou této církve ve Švýcarsku; Budovec jej nazýval 
svým učitelem. 
3 Julius Glücklich ve své studii Speculum martyrii Budoveciani (Listy filologické 70, 1, 1946, s. 19) uvádí, že 
Budovec strávil v Cařihradu pouze 4 roky (1577-81); ať je tomu, jak chce, i čtyři roky byly pro Budovce 
dostatečnč velká doba, aby poznal tamější poměry a načerpal dostatek materiálu a zkušeností pro svůj 
Antialkorán. 
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Pikhartích, kteří se Bratří jmenuj?1 z roku 1508, který nebyl od vyhlášení zrušen. Pod 

přísnými tresty jím císař zapověděl „scházení, zpěvy a posluhován/" pikhartů. Jejich sbory 

přikazuje mandát „zavřít, zamknout, kolím zabiti a zaraziti". Mandát souvisel 

s habsburským plánem postupné rekatolizace Čech. Císař a především jeho katoličtí 

rádcové mínili tolerovat jen katolíky a podobojí, trpěné pod záštitou kompaktát 

schválených papežem Piem II. 

Václav Budovec, příslušník mandátem postižené církve, se vypravil na lednový 

sněm roku 1603, který se konal na Pražském hradě ve dnech 9. - 16. ledna. Bezprostřední 

turecká hrozba a finanční nedostatek způsobily, že císařská sněmovní propozice žádala 

berně. Přátelé Budovce přesvědčili, že právě on je tou nejschopnější osobou, která dokáže 

nejlépe vyjádřit nevoli nad náboženským útiskem. Příležitost к tomu dostal 11. ledna. 

Většina rytířstva si představovala, že Budovec vystoupí účinným nátlakem, on to však 

odmítl a prosadil své stanovisko. Pronesl svou řeč mírným a pokorným tónem; žádal v ní 

císaře, aby poddaní mohli bez překážky provozovat své náboženství podobojí. Dostalo se 

mu jízlivé odpovědi mluvčího nejvyšších úředníků, nejvyššího písaře Jana z Klenového, 

který se stal Budovcovým osobním nepřítelem. 

Druhá Budovcova řeč byla patetičtější než první, pohnutější, jímavější. Protestantští 

pánové se rozhodli ještě podat supliku, jejímž autorem měl být opět Václav Budovec. 

Obsah supliky byl podobný jako Budovcova řeč na sněmu, císař v ní byl žádán, aby upustil 

od vykonávání mandátu. Porada, která se po skončení sněmu konala, rozhodla - s velkým 

přispěním nejvyššího písaře Jana z Klenového - obeslat Václava Budovce к výslechu. 

Protentokrát Budovec ještě vyvázl bez trestu, provádění císařova mandátu však zastaveno 

nebylo. 

V roce 1604 vypuklo v Uhrách „bočkajovské" povstání, do jehož čela se postavil 

Štěpán Bočkaj, protestantský velmož. Mír s Uhry byl uzavřen na podzim roku 1606. Na 

počátku roku 1608 začalo období válečného sporu císařských bratří, melancholií a 

stihomamem trýzněného Rudolfa a jeho bratra Matyáše. Morava se postavila proti císaři a 

chystala se přijmout Matyáše. Za Matyášova mluvčího byl zvolen Budovcův blízký přítel 

Karel starší ze Žerotína. Ten se snažil přesvědčit Budovce, aby přestal podporovat císaře 

Rudolfa, poukazoval zejména na svévoli Rudolfových katolických rádců, kteří císaře zcela 

ovládali. Přesto nepochodil, Budovec, stejně jako většina českých stavů, stále zachovával 

věrnost svému císaři. Přátelství Žerotína s Budovcem tímto sporem však neutrpělo. 
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23. května roku 1608 zahájil vysílený císař Rudolf osobně sněm, na kterém se 

Václav Budovec ujal svého dějinného úkolu. Byl totiž pověřen, aby sepsal závazně 

náboženské požadavky stavů, které měly být programem sněmovního jednání. Budovec 

vypracoval pětadvacet článků, které byly vlastně obsahem Majestátu císaře Rudolfa. 

Hlavním požadavkem byla legalizace náboženského vyznání těch, kteří se dohodli na 

České konfesi z roku 1575. Legalizací stavové mínili schválení církevní organizace strany 

podobojí, znemožnění jakýchkoliv mocenských zásahů proti ní, zákonné stvrzení její věčné 

platnosti aktem vložení České konfese a porovnání stavů do zemských desek. Články se 

vyznačovaly demokratičností, náboženskou snášenlivostí a požadavky tolerantního soužití 

konfesijně rozdělených stran. Na tomto vyznění měl zásluhu Budovec, podle jehož 

přesvědčení je víra dar boží, proto к ní nelze nikoho nutit. Ostatní články se týkaly 

obsazování úřadů a dalších politických a právních záležitostí. 

Sněm, na kterém měly být projednány náboženské požadavky stavů, byl svolán na 

28. leden roku 1609. Sněmování dlouho nevedla к žádnému výsledku, císař pod vlivem 

královské rady stále trval na svém, a proto se stavové na jaře dohodli, že se shromáždí ve 

vojenské hotovosti. Císař se rozhodl ustoupit a svolal na 24. května další sněm, na němž 

se měla náboženská otázka vyřešit s konečnou platností. 5. června 1609 vydal císař 

rezoluci, podle které mělo vše zůstat při starém. Nyní už i Budovcovi došla trpělivost a 

rozhodl se pro defenzi. Během audience, jejímž cílem bylo oznámit císaři chystanou 

stavovskou defenzi a předložit koncept Majestátu císaře Rudolfa stavům pod obojí 

království českého na svobodné provozování náboženství daný, jehož autorem nebyl nikdo 

jiný než Václav Budovec, však císař vztekle odešel. Stavové od defenze však nehodlali 

ustoupit, odmítli přijmout císařskou rezoluci a shromáždili vojsko. Unavený, skleslý a 

slabý císař se rozhodl ustoupit a přiznat stavům náboženskou svobodu. Majestát, který 

přinesl náboženskou svobodu všem třem stavů, městům i poddaným, kteří se hlásili 

к České konfesi z roku 1575, císař podepsal 9. července 1609, defenzorům jej odevzdal 21. 

července téhož roku. 

V lednu 1611 vtrhlo do Cech pasovské vojsko, napadena byla i Praha. Pasovští byli 

nakonec poraženi a dali se na ústup, ale veřejné mínění se přiklonilo к Matyášovi, neboť se 

ukázalo, že císař Rudolf o přepadení věděl. To ho stálo korunu, byl sesazen a na trůně ho 

vystřídal jeho bratr Matyáš. Rudolf pak zemřel 20. ledna roku 1612. 

Tyto události zklamaly Budovcovu důvěru v panovníka a celkově poznamenaly 

jeho vztah к Habsburkům. 
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Václav Budovec se po dlouhé době vrátil domů do Mnichova Hradiště, vyčerpání a 

únava se však projevily na jeho zdravotním stavu. Nejprve zjistil, že mu přestávají sloužit 

oči, trápilo ho také znění v uších a hučení v hlavě. Do veřejného života se opět zapojil až 

koncem roku, kdy se vrátil do Prahy. V té době se musel vyrovnávat se ztrátou mnoha 

blízkých lidí: tchýně, přátel a milovaných vnuků. Budovec se ale nevzdal, zmobilizoval 

své síly a opět se chopil pera, aby přepracoval původní verzi svého Antialkoránu, který 

nebyl dosud vydán. 

Císař Matyáš přesídlil roku 1612 z Prahy do Vídně, aby unikl dozoru stavů. 

Nedůvěra к habsburskému domu stoupala. Václav Budovec se začal oprávněně obávat 

stavovské nejednotnosti; čeští protestanti se nemohli dohodnout, v jejich jednáních se 

znovu odrážely teologické spory luteránů a kalvinistů. Vnitřní rozložení opozice pracovalo 

pro Habsburky, jejich pozice byla znovu upevněna. 

Císař Matyáš se netěšil obzvláštnímu zdraví, proto bylo nepravděpodobné, že by 

mu královna Anna darovala dědice trůnu. Habsburským kandidátem na český trůn byl 

Ferdinand Štýrský, pro české stavy však byla jeho volba nepřijatelná. Ožehavou otázku 

volitelnosti českého trůnu měl vyřešit sněm 5. července 1617. Mluvčím měl být hrabě Šlik, 

který ale nakonec pronesl řeč ve zcela opačném smyslu, než jak ji měl připravenou -

přimluvil se za přijetí Ferdinanda. Svým příkladem ovlivnil všechny ostatní, za krále 

českého byl zvolen Ferdinand Štýrský. Korunovace proběhla 19. června 1617. 

Bez králova svolení byl svolán sjezd nekatolických stavů na 6. březen 1618 do 

pražského Karolina. Výsledkem zasedání byla stížnost proti porušování Majestátu. Protest 

byl poslán do Vídně císaři. Ten jako odpověď zakázal na květen svolané pokračování 

sněmu. Skupina radikálů včetně Budovce se však rozhodla, že sjezd se musí konat. 

Obnovené rokování bylo stanoveno na 21. květen. Následující den, v úterý 22. května, byl 

Budovec pozván na tajnou schůzku, na které byl dohodnut rozsudek smrti nad 

místodržícími, Jaroslavem Bořitou z Martinic a Vilémem Slavatou z Chlumu. Den poté, ve 

středu 23. května, se Budovec spolu s ostatními stavy ocitl v prostorách české kanceláře na 

Hradě. Oba obžalovaní místodržící, Bořita i Slavata, spolu s písařem Fabriciem, byli 

odvlečeni к oknu a vyhozeni ven. Všichni tři pád z šestnáctimetrové výšky přežili. 

Stavové jednali rychle. Dva dny po defenestraci schválili text „menší Apologie", 

jejímž obsahem byla obžaloba katolíků v Čechách, jmenovitě obou potrestaných 

místodržících. К Apologii byl připojen „artykul o defensi" a „důvodové", které tvořily 

právní podklad rozhodnutí defenzorů. Na Apologii měl opět svůj patrný podíl Václav 
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Budovec. Druhá, dvoudílná Apologie rozšiřovala myšlenky první, přílohy obsahovaly i 

výpisy z Budovcových Akt4. Druhá Apologie však nevzbudila žádnou pozornost, její 

politický dopad byl mizivý. 

Císař Matyáš zemřel 20. března 1619. Stavové s Ferdinandem Štýrským po 

Matyášově smrti nepočítali. Na uprázdněný český trůn byl zvolen Friedrich Falcký, který 

stál v čele protestantské Unie. Cechy odmítnutý Ferdinand byl zvolen císařem, svůj hlas 

mu dal i nový český král. 

Čeští odbojní stavové tak definitivně prohráli svůj boj, vítězem byl císař. Václav 

Budovec vyprovodil svou rodinu do bezpečí, sám se pak vrátil do Prahy. 20. února 1621 

byl uvězněn. Protokol výslechu se nedochoval, podle svědků však na otázky odpovídal bez 

okolků. Pražský rozsudek nad Václavem Budovcem z Budova navrhoval zostření popravy: 

utětí pravé ruky, rozčtvrcení za živa, rozvěšení čtvrtí těla před pražskými branami, přibití 

hlavy a pravice na Mosteckou věž. Vídeňská komise nakonec trest zmírnila na stětí a 

vystavení hlavy na Mostecké věži. Václav Budovec z Budova byl popraven v pondělí 21. 

června 1621 na Staroměstském náměstí. 

Budovec, jeden z nejvýznamnějších politických činitelů své doby, zasvětil celý svůj 

život ideji tolerantního soužití vyznavačů všech konfesí křesťanské víry a v tomto směru 

toho pro svou milovanou vlast mnoho vykonal. Ve veškerém jeho konání se vždy odráželo 

hluboké náboženské přesvědčení a neotřesitelná víra v Boha. Paradoxně se právě tyto dvě 

hodnoty, na kterých mu v životě nejvíce záleželo, totiž blaho rodné země a víra v Boha, 

nakonec staly příčinou jeho smutného konce. Z tohoto pohledu je Václav Budovec 

z Budova opravdu tragickou postavou naší minulosti. 

Budovcovou literární prvotinou je Krátkej spis o zlatém, budoucím a již nastávajícím věku 

z roku 1584. Jedná se o eschatologický spisek pojednávající o posledních věcech světa a 

člověka, v němž autor vyjadřuje myšlenku, že dějiny lidstva se blíží svému naplnění, a 

předvídá všeobecnou krizi křesťanstva. Oním „zlatým věkem" je nastolení království 

Kristova, dojde к splynutí ducha a těla, tělesnost nabude důstojnosti. Tento spis je 

v rukopisném opisu uchován v knihovně Národního muzea. 

Z let 1584-88 pochází rukopis České kroniky, vedené do roku 1160. Nalezl jej Josef 

Dobrovský ve Švédsku, nyní je uložen ve Státním archívu v Brně. Spis chce čtenáři podat 

4 Budovcova Akta jsou deníkové záznamy sněmovního jednání z roku 1609, které pořídil sám Budovec pod 
názvem „Paměť sněmu, kterýž rozepsán к 28. januarii léta 1609. Co při něm jednáno bylo". 
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historicky pravdivou protiváhu Kroniky české Václava Hájka z Libočan. Rukopis je 

připisován Budovcovi, otázka autorství však dosud nebyla s konečnou platností 

rozhodnuta. 

V roce 1596, tři roky po předložení prvního zpracování Antialkoránu, jemuž je 

věnována následující kapitola, píše Václav Budovec svůj Kšaft duchovní. Rukopis pochází 

z knihovny Petra Voka z Rožmberka, který si dával spisy svého přítele Budovce 

přepisovat. Autor v tomto spisu hojně užíval právnické terminologie, což vypovídá o jeho 

důkladném právnickém vzdělání. Tematicky navazuje toto teologické dílo na Krátkej spis 

o zlatém věku a na Antialkorán. 

U tří následujících děl je Budovcovo autorství sporné, mnohé ale nasvědčuje tomu, 

že spisy pocházejí z jeho pera. Jedná se o odpověď na Slavatovu obranu5, podepsanou 

Nicodemus Philadelphia, dále o apologetický spis Poznamenání, jakým původem 

mandátové královští v království českém ... na Bratří anebo Jednotu bratrskou vycházeli a 

vycházejí a do třetice o leták, jehož autorem má být Stephanus Pannonius Belogradensis, 

avšak F. M. Bartoš, znalec Budovcova díla, se domnívá, že jde o pseudonym, za kterým se 

skrývá autorství Budovcovo. 

V roce 1608 počíná Budovec formou deníku zapisovat současné události, zejména 

sněmovní jednání. Výsledkem je Kratičké poznamenání o přitažení Jeho Milosti 

arciknížete Mathiáše, které se stalo spolehlivým historickým pramenem pro léta 1608-

1610. Nejdůležitějším pramenem tohoto období však zůstávají Akta sněmu 1609-1610, 

která měla charakter veřejného dokumentu. 

V roce 1614 vyšel v Amberku Budovcův spis Martina Luthera Antisocinus, falcká 

vláda ho ale nechala brzy stáhnout a spis zmizel. Předpokládá se ale, že šlo o teologické 

rozpracování myšlenek třetího dílu Antialkoránu. 

V témže roce byl vydán i přepracovaný Antialkorán. 

Kromě Budovcových spisů je cenným materiálem pro poznání jeho života a doby 

také jeho korespondence, kterou vydal začátkem 20. století6 Julius Glücklich. 

5 Vilém Slavata konvertoval roku 1597 ke katolictví aještč téhož roku napsal obranný spis, v nčmž se snažil 
vyložit důvody tohoto činu. 
6 V roce 1908 vyšla Václava Budovce korespondence z let 1579-1619, v roce 1912 pak Nová korespondence 
Václava Budovce z Budova z let 1580-1616. 
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2.2 Václav Budovec z Budova a jeho Antialkorán 

Právě díky Antialkoránu, jehož plný titul zní Antialkorán, to jest Mocní a nepřemožení 

důvodové toho, že Alkorán turecký z ďábla pošel, a to původem ariánů s vědomým proti 

Duchu svatému rouháním, vstoupil Václav Budovec do obecného kulturního povědomí. 

První verze rukopisu z roku 1593 neprošla cenzurou, neboť spis posuzovali dva katolíci: 

nejvyšší kancléř Adam z Hradce a pražský arcibiskup Zbyněk Berka. Důvodem byly 

zejména osobitá biblická teologie českého bratra a politická analýza absolutismu. Teprve 

až v roce 1614 byla vydána druhá, přepracovaná verze Antialkoránu. 

Hlavním pramenem Budovcova díla byla basilejská latinská edice koránu a jeho 

křesťanské „vyvrácení", pořízené Theodorem Biblianderem roku 1543 a 1550. Další 

předlohou byly Budovcovi Lutherův spis De servo arbitrio, Calvinova Christianae 

religionis institutio, dva spisy Abrahama Buchholzera Chronologia a Index chronologický 

a nakonec Antisocinus Otto Casmana. 

Antialkorán je spis apologetický. Podnětem к jeho napsání byl strach z Turků, kteří 

v té době podnikali expanze do Evropy. Nejvíce se Budovec obává islamizace evropského 

křesťanství, nákazy mentalitou nepřítele. Chce proto ukázat nejzáludnější podobu 

tureckého nepřítele a zároveň „vypracovat pro české čtenáře systematický souhled 

teologických, filozofických a historických argumentů pro jedinečnost a pravost biblicky 

fundovaného křesťanstvíf" (N. Rejchrtová, 1984, 187). Budovec se svým dílem obrací ke 

všem křesťanským bojovníkům, katolickým i protestantským, a chce je posílit ve víře 

křesťanské. Chce hájit jen ty články víry, které byly společné církvi římské i evangelíkům. 

Antialkorán se skládá ze tří částí, které mohou na čtenáře působit dojmem 

nesourodého literárního celku, avšak jednotlivé spisy mají promyšlenou vnitřní návaznost. 

První díl - Larva tureckého nebezpečí - má být poučením o ohnisku nákazy. Larva je 

zakuklená podoba tající nebezpečí. V textu je patrný fanatický, nenávistný tón, který místy 

přechází do vulgarismů. Dále Budovec к prvnímu dílu připojuje výtah ze súr (Budovec je 

nazývá podle svých vzorů azoary) koránu, ale nejedná se o „výtah" v pravém slova smyslu, 

spíše o neúplné parafráze překladu, které jsou plné nenávisti, pohrdání a posměchu vůči 

islámu. Poté líčí také náboženské a politické řády turecké. Budovec sám ve své Předmluvě 

к Antialkoránu píše, že „na tom dosti, když se kus smrduté mrchy přednese, byť celá mrcha 

přednesená nebyla. Nebo z toho mála muž jeden každý o smradu a chuti souditi a říci, jaký 

by smrad byl, kdyby celá mrcha přinesena byla." (V. Budovec z Budova, 1989, 51) 
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К textu Koránu přistupuje Budovec s odporem, poznamenán vlastní zkušeností 

s Turky. Interpretuje ho ahistoricky, nerozlišuje Araby a Turky, prohlašuje Korán mylně za 

literární dílo Muhammadovo. Největší nebezpečí Koránu Budovec spatřuje v jeho 

podobnosti křesťanské vffe. Muhammad totiž vycházel z křesťanského a židovského učení. 

Druhý díl Antialkoránu se nazývá Odkrytí té larvy mahometské. Jistotou 

křesťanských bojovníků je Písmo svaté. Budovec zde vášnivě útočí na tzv. antitrinitáře, 

tedy ty, kteří zpochybňují trojiční učení o Bohu Otci, Synu a Duchu svatém. Antitrinitářská 

„larva" je pro něj ta nejzáludnější. I Muhammadovo učení popírá Ježíšovo božství, ale 

podle Budovce za svůj základní protitrojiční monoteismus vděčí Muhammad zkresleným 

informacím o křesťanství. 

Třetí část Antialkoránu je nazvaná Circulus et horologium a obsahuje několik 

teologických statí. Ve výkladu lidských dějin užívá Budovec dvou obrazů: hodin a 

komedie. Obraz kruhu - „cirkulu" - použil Budovec pro vysvětlení svého pojetí lineárního 

času, avšak upozornil na shodný motiv začátku a konce dějin vyčtený z Písma. Hlavní 

ideou spisu je, že dějiny světa jsou dějiny církve Boží. „Horologium" je obrazné dělení 

lidských dějin na čtyřiadvacet hodin. Doba příběhů Starého zákona je rozdělená na dvanáct 

hodin, které už neukazují, to je horologium lunare, měsíční kompast; tyto doby jsou 

obrazem obdobných dvanácti hodin Nového zákona, to je horologium solare, sluneční 

kompast, který periodizuje lidské dějiny nového letopočtu od narození Krista až do konce 

světa. Ve dvanácté hodině přijde Kristus a Gog a Magog7 budou poraženi. Obraz 

„komedie" je vypůjčen ze světa divadla. Budovec s ním pracuje ve Slunečném kompostu a 

v kapitole O předivných proměnách v světě. Nic na tomto světě se neděje náhodně, všichni 

jsme herci komedie na jevišti světa, režisérem je Bůh. Komedie se hraje v „larvách" -

škraboškách, takže herci zůstávají nepoznáni. Mylně se ale domnívají, že oni sami určují 

průběh hry. Na tento svůj omyl přijdou až v závěru dramatu, při příchodu Krista. 

Ke zpracování Horologia ještě významově patří Zrcadlo Starého a Nového 

zákona, jakýsi pokus o utřídění nauky o církvi a křesťanské etiky, Kontrfekty dva, tj. 

podobizny Mesiáše a Antikrista, Harmonia, která má ukázat, že Starý zákon je základem 

Nového zákona a Nový zákon je vysvětlením Starého, krátký traktát O Bohu pravém, 

pojednání O předivných proměnách ve světě, o němž už byla zmínka výše, článek De 

apostatis, to jest: O odpadlcícli, v němž Budovec vypisuje své rozmluvy s křesťany, kteří 

7 Gog a Magog - symboly protibožských sil, ohrožujících lidstvo v závěru dějin. Apokalyptické postavy 
ztělesňující jednu z podob Antikrista. Budovec těchto dvou postav hojně užívá v celém svém díle. 
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odpadli к islámu, a závěrečné pojednání O rytíři křesťanském, plavícím se přes bouřlivé 

moře světa к břehu věčného života. Jím končí Budovec svou knihu a dává tomuto rytíři 

souhrn rad, které mu pomohou obstát ve zmatcích bouřlivé doby. 

Budovce vedla к sepsání tohoto díla zřejmě touha vzdělávat, vychovávat a správně 

orientovat celý národ. Proto píše česky, myslí i na nižší vrstvy obyvatel, průměrné 

měšťany, snaží se o všeobecnou srozumitelnost. 

Antialkorán je „směs fanatismu, naivity, ovšem i vynikajícího přetlumočení 

světového kalvinismu do českých poměrů, směs nepřekonané krásy kralické češtiny, 

pokleslého lidového výraziva, půvabných přiměni, germanismů a barokních zdrobnělin" 

(N. Rejchrtová, 1989, 30). 

2.3 Korán 

Korán je svaté písmo muslimů a představuje rozhodující autoritu pro celý islámský svět. 

Obsahuje sbírku textů, které přednášel Muhammad v průběhu více než dvaceti let své 

prorocké činnosti a které považoval za zjevení boží. Podle ortodoxního učení islámu je 

Korán sám o sobě nestvořen, je to dílo boží, existující už od věčnosti; pouze jeho 

vyslovování, psaní a přednášení je stvořené. 

Muhammad se narodil v roce 570 n. 1. v Mekce. Pocházel z bezvýznamného a 

chudého rodu, až jeho sňatek se zámožnou vdovou znamenal zlepšení jeho sociální situace, 

mohl se věnovat obchodování. Byl přesvědčen, že je božím poslem, určeným к hlásání 

nové víry. První zjevení měl v roce 610, se svým učením však vystoupil na veřejnost až o 

několik let později. Nejmocnější rody v Mekce ho za to veřejně napadaly a urážely, 

nazývaly ho bláznem a podvodníkem, jeho přívrženci byli pronásledováni. Situace začala 

být neúnosná, a tak se Muhammad v roce 620 přesunul do Jathribu, kde byl přivítán jako 

prorok. Město přijalo na jeho počest nové jméno Madínat an-Nábí (Město Prorokovo), 

zkráceně Madína (Medina). 

Muhammadovým úkolem bylo vybudovat obec věřících, v níž by byly překonány 

staré pohanské náboženské a morální tradice; islám se měl stát náboženstvím všech Arabů. 

Při tom stále pokračovaly spory s Mekkou. Muhammad přepadával její obchodní karavany, 

došlo к několika bitvám; v té rozhodující, v roce 624 u Badru, Muhammad zvítězil a toto 

vítězství bylo považováno za znamení, kterým Bůh potvrzuje Muhammadovo prorocké 
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poslání. Mekka pak ještě několikrát neúspěšně zaútočila, začala upadat i hospodářsky. 

Mezitím Muhammad získával pro svou víru stále více beduínských kmenů. 

Roku 629 směl Muhammad se svými přívrženci vykonat pouť do Mekky. Ta v roce 

630 s konečnou platností kapitulovala a uznala Muhammada jako proroka božího. 

Posvátné místo Ka'ba se stalo střediskem islámu. 

V roce 632 řídil Muhammad ještě osobně pouť do Mekky, stanovil přesný rituál a 

formu obřadů s poutí spojených. Zanedlouho poté, 6. června 632, Muhammad zemřel. 

V počáteční fázi byl Korán určen к ústní recitaci. К uspořádání Koránu do písemné 

a knižní podoby došlo až po Muhammadově smrti. Muhammad ovšem v medínské době 

měl ideu sestavit vlastní arabskou knihu, která by se vyrovnala dřívějším zjeveným 

knihám. Některé části Koránu tak diktoval svým písařům krátce po jejich „zjevení". 

Po jeho smrti byl úkolem sepsat Korán pověřen bývalý Muhammadův sekretář Zajd 

ibn Thábit. Konečné oficiální redakce se Korán dočkal mezi lety 651 a 656 z popudu 

chalífy TJthmána, podle něhož se tato redakce nazývá uthmánská. 

„Příbuznost korcínského učení s židovským a křesťanským je nesporná; Muhammad 

sám vědomě v určitých obdobích svého vývoje navazoval na biblický materiál a opíral se o 

základní články předchozích monoteistických systémů. Své prorocké poslání považoval za 

pokračování a dovršení činnosti starozákonních proroků a Ježíše, současně ovšem i 

zdůrazňoval, že jeho předním úkolem je přinést Arabům podobnou knihu zjevení, jakou 

mají židé a křesťané:1 (I. Hrbek, 2000, 83) 

Hlavním rysem Koránu je přísný monoteismus, víra v jediného Boha. Ten je na 

jedné straně všemohoucí a vševědoucí, na druhé straně sílí představa, že Bůh předurčuje 

osudy a chování lidí: jedny odsuzuje к věčnému bloudění a záhubě, jiné vyznamenává 

svou milostí. Tento rozpor je dán skutečností, že Muhammad nevytvořil ucelenou teologii, 

spíše jen vyslovil určité zásadní představy. Druhou velkou doktrínou islámu vedle jedinosti 

boží je učení o posledním soudu. Měřítky, podle nichž budou lidé souzeni, jsou jednak víra 

a nevěrectví, jednak dobré a špatné skutky. Výsledkem soudu bude věčná blaženost v ráji 

nebo věčná muka v pekle. Ježíš zaujímá v Koránu výjimečné místo: Muhammad jej 

pokládal za jednoho z největších proroků, ale popírá Ježíšovo božství. Proto není uznáváno 

ani křesťanské učení o Trojici. 

Korán je rozdělen do 114 kapitol, zvaných súry, a na čtyři části podle období, ve 

kterém súry příslušné části vznikly. První mekkánské období obsahuje 46 súr. Toto 

nejstarší jádro Koránu je nejpoetičtější a jeho obsahem je vědomí přítomnosti Boha jako 
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tvůrce a jako toho, kdo vede člověka ke spáse. Ve druhém mekkánském období, do kterého 

se řadí 21 súr, můžeme pozorovat přechod od velkolepého básnického nadšení к většímu 

klidu a vyrovnání. Verše třetího mekkánského období a jeho 21 súr jsou stále delší, stávají 

se nerytmickými. Do posledního, medínského období, spadá 26 súr. Korán přestává být 

zjevením a stává se zákoníkem. 

V Muhammadově době hovořily arabské kmeny mnoha dialekty, které se od sebe 

lišily. Muhammad zřejmě použil v Koránu jazyk básníků, který vznikl už v předislámské 

době, nazýval se koiné a byl to jakýsi společný standardizovaný jazyk srozumitelný 

víceméně všem Arabům na poloostrově. Pokud jde o slovník, je naprostá většina slov 

původu arabského, jen malou část tvoří výpůjčky z cizích jazyků. Některá slova si 

Muhammad tvořil sám. 

Styl Koránu není jednotný; starší části jsou vzrušené nebo klidně vznešené, 

pozdější súry mají spíše prozaický charakter. Charakteristickým rysem koránského styluje 

použití rýmované prózy, nejde však o rým v pravém slova smyslu, spíše o asonanci 

posledních hlásek. Muhammad také používal mnoho stylistických a poetických prostředků, 

např. dramatické uspořádání ve formě dialogu, metafory a přirovnání. Muhammad ovšem 

nikdy nehodlal být básníkem, jeho úkolem bylo splnit poslání, zvěstovat zjevení a 

uspořádat pozemské poměry v souladu s boží vůli. 

Do češtiny byl Korán přeložen celkem třikrát. Poprvé se tak stalo v roce 1912 v Brně, 

překladatelem byl páter Ignác Veselý. Při své práci se zřejmě opíral o některé starší 

latinské a jiné překlady; jeho dílo podávalo pouze stručné informace poplatné katolickému 

postoji vůči Koránu a islámu vůbec, ani po jazykové stránce dílo není nijak vynikající. 

Překlad A. R. Nykla vydal v roce 1934 L. Mazáč. Překladatel byl vynikajícím 

znalcem arabštiny a islámu, jeho dílo je však jazykově problematické. Nykl se snažil o 

napodobení jazyka a rytmu Koránu, takže text působí vyumělkovaně a násilně, někdy se 

překlad stává až nesrozumitelným. 

Třetím překladatelem Koránu je Ivan Hrbek. Poprvé vyšlo jeho dílo v roce 1972 

v Odeonu, v nakladatelství Academia byl pak v roce 2000 vydán reprint 1. vydání. Hrbek 

jako podklad pro překlad užil oficiálního egyptského vydání z roku 1342/1923 a Flúgelova 

textu v edici Redslobově z roku 1881. Celé dílo opatřil Hrbek podrobným komentářem. 
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3. ČESKÝ JAZYK V OBDOBÍ HUMANISMU A JEHO 

CHARAKTERISTIKA V JEDNOTLIVÝCH ROVINÁCH 

JAZYKA 

Údaje uvedené v této kapitole jsem čerpala z Cuřínova Vývoje spisovné češtiny8, který 

zachycuje vývoj českého jazyka od příchodu humanismu do českých zemí až do jeho 

vyvrcholení a o podobě humanistické češtiny podává jasný a ucelený přehled. 

v 
3.1 Příchod humanismu do Cech a jeho obecné rysy 

Český humanismus se stal novou etapou vývoje spisovné češtiny. Poprvé к nám 

humanismus pronikl už za vlády Karla IV. ve 14. století. Průkopníkem tohoto raného 

humanismu byl Karlův kancléř, později olomoucký biskup Jan ze Středy, který nesmírně 

obdivoval Francesca Petrarcu a hlásil se к němu jako ke svému učiteli. Tato první vlna 

humanismu u nás však byla přerušena husitskou revolucí. Soustavně a výrazně se u nás 

humanismus začal uplatňovat teprve po potlačení husitského hnutí, tedy ve druhé polovině 

15. století. Jednalo se o názorový, životní a umělecký směr, který souvisel se sociálním 

vývojem v Evropě. Kolébkou humanismu byla Itálie, kde se tento myšlenkový směr začal 

formovat již ve 13. století v souvislosti s rozvojem měst. Odtud se humanismus šířil do 

ostatních zemí Evropy. Přinášel s sebou rozvoj spisovného jazyka, světské literatury a 

rovněž studium antických, řeckých i římských básníků. Díky vynálezu knihtisku9 rostl 

nebývalou měrou počet čtenářů. 

Tato vlastně již druhá vlna humanismu u nás měla charakter převážně vědecký. 

První fáze byla ve znamení oživování ideálů antických. Přívrženci tohoto směru psali 

klasickou, nikoliv středověkou latinou, a národním jazykem pohrdali. Nejvýraznější 

osobností latinského humanismu byl u nás Bohuslav Hasištej'nský z Lobkovic. 

Brzy se začaly objevovat projevy hájící český jazyk a požadující jeho propracování 

podle zásad latinského humanismu. Významným zastáncem tohoto názoru byl Viktorin 

Kornel ze Všehrd. Humanisté píšící česky požadovali obohacování mateřského jazyka 

8 CUŘÍN, F. Vývoj spisovné češtiny. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 
9 Za vynálezce knihtisku s pohyblivými literami je považován mohučský zlatník Johannes Gutenberg (1400-
1468); za jeho nejstarší tisk je považován Zlomek knih Sibylliných z roku 1445. 
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především po lexikální a syntaktické stránce a rovněž jeho rytmizaci. Zastávali názor, že 

spisovný jazyk je svébytný útvar, který se svou úlohou liší od jazyka lidového. V praxi se 

toto úsilí projevilo vědomou péčí o jazykové vyjadřování, v oblasti teorie byly odrazem 

těchto jazykových snah práce slovníkové a mluvnické. 

Slovníkářské práce u nás vznikaly již ve středověku, nejvýznamnější z nich byla 

díla Klaretova z konce 14. století, avšak teprve Veleslavínovy slovníkové práce, které 

vyšly v roce 1598, uváděly úplnou soudobou slovní zásobu. Jednalo se o dvě díla: 

čtyřjazyčný věcně řazený slovník Nomenclator quadrilinguis a abecední Silva 

quadrilinguis (Les čtyřjazyčný). Základem obou jsou česká slova s překladem latinským, 

německým a řeckým. 

Za nejdůležitější mluvnice českého jazyka té doby jsou považovány tři práce. První 

z nich je Gramatika česká autorů Beneše Optáta, Petra Gzela a Václava Filomatese, 

kteří se při své práci opírali o překlad Nového zákona. Jejich mluvnice byla vydána 

v Náměšti na Moravě v roce 1533 a je ukázkou ryzího humanismu v názoru na jazyk. 

Význam této mluvnice spočívá především ve snaze o ustálení pravopisu, který byl na konci 

15. století ještě značně rozkolísaný. Autoři vycházeli ze současných potřeb a na současném 

jazyce založili svou gramatiku. U nás se vzorem náměšťské mluvnice řídila hlavně 

humanistická Morava, v Praze pak tiskař Jiří Melantrich z Aventina. 

Jan Blahoslav, který je autorem druhé mluvnice, Deklarací na Grammatiku 

českou (1571), byl naopak ve svých názorech značně konzervativní. Byl typickým 

představitelem českých bratří a názorů jednoty, které se odrazily i v jeho mluvnici. 

Nesouhlasil s pojetím náměšťské mluvnice, stěžoval si, že jazyk v jeho době upadá. 

Blahoslav měl rovněž značný podíl na překladu Bible kralické, proto byl její jazyk už ve 

své době poněkud archaický. 

Třetí mluvnická práce, Grammaticae boliemicae libri duo (tj. Dvě knihy o české 

mluvnici) Vavřince Benedikta zNudožer z roku 1603, se od dvou předchozích značně 

lišila. Zatímco náměšťská a Blahoslavova mluvnice byly spíše poznámky zachycené na 

základě překladatelské činnosti, Nudožerského gramatika podala přehled celé soustavy 

jazyka: pojednává jak o pravopise a výslovnosti, tak o tvarosloví a skladbě jednoduché 

věty. 

Spisovná čeština se na konci 16. století ustálila po stránce mluvnické a tehdejší 

jazyková norma byla u nás považována za vzor ještě do nedávné doby. 
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3.2 Pravopis 

Vlivem tisků z konce 16. století, к nimž patřil i tisk Bible kralické, se pravopis do značné 

míry ustálil a sjednotil. Jedná se o pravopis bratrský, který byl užíván téměř pravidelně až 

do doby obrozenecké. Jeho základem byl pravopis diakritický, i když s odchylkami. 

Bratrský pravopis se řídil několika zásadami. 

Palatální souhlásky se psaly s háčkem: č, z, ř, ale pro označení souhlásky „š" se 

psalo dvojité J j , tzv. dlouhé í. Pro označení „ř" se často psalo rz. V rukopisech se často 

psalo cz pro označení „c" i „č". 

Souhláska „j" se označovala písmenem g, někdy také písmenem у (především 

v superlativu пеу-У, mělo-li se psané g číst opravdu jako „g", psal se nad ním háček: g. 

Po souhláskách c, z, í se vždy psalo у (tak se i vyslovovalo, např. cyzý \ýla)\ spojka „i" 

se psala y. 

Délka samohlásek se označovala čárkou, pouze dlouhé „í" se psalo písmenem j. 

Měkkost u souhlásek „ň" před „e" se označovala stejně jako dnes háčkem 

nad e, tedy dě, tě, ně. 

Existovalo dvojí /: / prosté a tzv. / „s bříškem" nebo „s kličkou" nahoře, jako dnešní 

psací /; způsob rozlišování dvojího „1" však nebyl jednotný, každá tiskárna měla svůj úzus 

pro jeho užívání. 

Souhláska „v" se často značila dvojitým w. 

Dvojhláska „ou" se psala ú nebo au, toto kolísání bylo však jen grafické. Na konci 16. 

století už jednoznačně převládalo psaní au. 

3.3 Hláskosloví 

Knihtisk měl v období humanismu velký vliv na ustálení pravopisu a českého jazyka 

vůbec. Rozšířil se okruh spisovatelů i čtenářů. První česky tištěná kniha vyšla brzy po roce 

1468 v Plzni, v 16. století už na našem území fungovala řada tiskáren. Jazyk literární 

pronikal i do společnosti, jedním z nejrozšířenějších literárních útvarů byl osobní dopis, 

který byl úmyslně literárně stylizován. Korespondence se tedy dá považovat za poměrně 

spolehlivý zdroj zkoumání rukopisů. 

К ustálení jazyka v rovině hláskové došlo rovněž koncem 16. století. Ustálilo se 

psaní ů za starší dvojhlásku uo {bůh), což svědčí o dokončení změny ó-uo-ú. Ve stejné 
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době se dokončovalo také úžení ie v í (více). Psané au se vyslovovalo ou (ps. tau rukau). 

Již od počátku 16. století se psalo ej místo aj (dej). 

Další jevy však byly ještě značně rozkolísané a do spisovného jazyka pronikaly jen 

pomalu. Úžení samohlásky é v í bylo do spisovného jazyka přijímáno jen uprostřed slova 

po měkkých souhláskách, v koncovkách jen velmi málo. Protetické v na počátku slov 

(oči/voči) se šířilo velmi rychle v mluveném jazyce, zejména ve středních Čechách, u 

autorů českých se často objevuje i v písemných projevech. Bratrský úzus, kodifikovaný 

Biblí kralickou, však užívá starší variantu (oči), ačkoliv jinak dával Blahoslav přednost 

nářečí středočeskému, které považoval za „nejpěknějšC\ Stejná situace nastala u psaní ý a 

ej (pýcha/pejcha), u psaní é a í/ý (krásného/krásnýho) a u psaní l (lýko, volal): zatímco 

v Čechách se vyslovovalo pejcha, krásnýho a existovalo jediné střední /, bratrský úzus se 

rozhodl pro starší typ pýcha, krásného a dvojí /. Odchylky však najdeme i v Bibli kralické 

a u bratrských spisovatelů, např. Karel starší ze Žerotína psal ej i v pozici, kde později 

mizelo, např. 7. sg. dobrejm. Obecně se však dá říci, že Veleslavínovy a bratrské tisky 

zachovaly a ustálily starší stav. 

3.4 Tvarosloví 

Do 7. p. pl. maskulin a neuter pronikala koncovka -mi místo - y (zubami). U adjektiv se 

šířily tvary složené místo jmenných (byl zajisté bohatý velmi), ale u přivlastňovacích 

adjektiv naopak ještě převládaly tvary jmenné, jen někdy se vyskytovaly složené (syna 

Jozefového). Ve skloňování po číslovce dva, dvě se ještě objevovaly tvary duálové (dvě 

hodině). Ve shodě přísudku s podmětem byly zpravidla zachovávány staré tvary neuter 

(jablka veliké jsou), zatímco u feminin byly již rozšířené tvary shodné. I pro tvarosloví 

platí, že starší vzory zachovávala Bible kralická. Běžně mluvený jazyk přijímal v podstatně 

větší míře nové jevy tvaroslovné i hláskoslovné. Ze zachovaných jevů jazyka běžně 

mluveného lze uvést zachovávané supinum, o němž svědčí zachovaný genitiv (šli kopat 

hrobu), dále genitiv záporový (nedělal jsem toho), nedostatek vokalizace předložek 

(upadla stolice = upadla s stolice), starý akuzativ u jmen zvířat (koupil kůň), změna ý v ej, 

úžení é v í (obilé/obilí, zelé/zelí), změna aj v ej. 

O nářečním dělení českého jazyka ani o jevech dialektických v této době nemáme 

ucelené vědomosti, zajímavé svědectví o nich však nalezneme ve výše zmíněné mluvnici 
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Blahoslavově. Pokud se v některých písemných památkách setkáme s některými nářečními 

jevy, je těžké určit jejich lokalizaci. 

3.5 Skladba 

Po celou dobu humanismu se projevovaly vlivy latinské skladby na český jazyk. Tyto vlivy 

jsou patrné v propracování větné stavby a v úsilí o její složitost. Souvětí se mění ve složité 

periody, které jsou přesně rozdělené na předvětí (protasis) a závětí (apodosis). 

V souvislosti se zálibou ve složitosti větné skladby však češtině nepřibyly nové syntaktické 

prostředky, ale ustálil se přesný význam některých spojek, např. spojky ač, ačkoliv ve 

významu připouštěcím (do té doby měla tato spojka i význam podmínkový, za humanismu 

jej však postupně ztrácela). Jazyk písemných projevů tak mohl bezpečně vyjádřit vzájemné 

souvislosti. Humanistická čeština je blízká převážně stylu odbornému. 

S větnou stavbou souvisí také připojování samostatných vztažných vět pomocí 

vztažných zájmen (Komenský: „ V čemž opět od přirození mustr vzíti přičiníme se: kteréž 

poněvadž chovance své ..."). 

Pořádek vět v souvětí bývá velmi složitý. Věty vedlejší se spojují v řetězce, často se 

vkládají dovnitř věty řídící (Všehrd: „aby jeden každý, ktož co při sudu nebo při dskách 

činiti má, mohl snadnčv nich к užitku svému, což by jemu potřebie bylo, nalezti"). 

Rozmohlo se rovněž vkládání rozvíjející části podstatného jména mezi adjektivní 

přívlastek a příslušné substantivum (druhá spravedlnosti povinnost). 

Souvětná melodie má i v písemnostech složitější a slavnostnější charakter, jaký 

měly v antice projevy řečnické, s vyrovnanými gradacemi a kadencemi. Těmto složitým 

periodám se říká ciceronské. 

Podle latinského vzoru se také posouvalo sloveso na konec věty, tuto tendenci však 

nelze přesně oddělit od případů, kdy sloveso na konci věty vyžadovalo aktuální členění 

větné. 

Důležitý a velmi výrazný je v období humanismu rozvoj participiálních vazeb. Tyto 

polovětné vazby pomáhají těsněji spojit souvětí ve formální i obsahový celek, který 

umožňuje přesné vystižení vzájemných vztahů a souvislostí. Přechodníkové konstrukce se 

objevovaly i ve staré češtině, v období humanismu se však staly prostředkem zhuštěnosti a 

uzavřenosti větné stavby, jako vnitřní větný člen. Souvětí má tak jakoby tři stupně: řídící 
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větu, přechodnflcové konstrukce a vedlejší věty. Přechodníky byly jednak absolutní, jednak 

nekongruentní (tj. jediný tvar se vztahoval ke všem číslům a oběma rodům). Gramatikové 

se sice snažili zavést pořádek do užívání přechodníků, zdůrazňovali, že je třeba zachovávat 

tvary mužské i ženské, texty však dokazují, že se tato pravidla často porušovala. 

Časté byly i konstrukce akuzativu nebo nominativu s infinitivem {právě slušné a 

náležité být i). 

Užívání pasíva, především opisného, se rozmohlo rovněž pod vlivem latiny. V 16. 

století získalo opisné pasívum jiný význam. Zatímco dříve, ve 14. století, znamenalo súzen 

jest ,je odsouzený', v 16. století souzen (jest) z lat. iudicatus est získalo význam ,souzen 

byl'. 

Většina těchto latinismů existovala již ve 14. století, v době humanismu však 

vzrostla jejich frekvence, autoři jich užívali vědomě, a to s cílem vytvořit sevřená, zhuštěná 

souvětí, která byla dokladem vysoké stylové hodnoty. 

Právě v syntaxi se nejvíce projevovala autonomnost spisovného jazyka, jeho 

vzdálení od jazyka mluveného. 

3.6 Slovní zásoba 

Také slovní zásoba spisovné češtiny se během 16. století značně rozrůstala, a to jak 

prostřednictvím výpůjček z cizích jazyků, tak tvořením nových slov z domácích kořenů. 

Posiloval se růst některých způsobů tvoření, např. adjektiv na -itý (důležitý, náležitý, 

určitý) nebo na -telný (psáno -tedlný) s významem lat. adjektiv na -bilis (snesitelný, 

srozumitelný, neukojitelný). Autoři hromadili řetězy synonymních a antonymních výrazů, 

tím docházelo к přesné diferenciaci významů slov а к porovnání slov domácích a cizích. 

Nově tvořená česká slova většinou neoznačovala názvy konkrétních věcí, spíše se 

jednalo o usnadnění abstraktnějšího vyjadřování spisovného jazyka (např. cit, odporný, 

všeobecný). 

Slovní zásoba se nejvíce obohacovala slovy cizími, přejatými z latiny, z řečtiny, 

z němčiny a ke konci humanistického období také z jazyků románských. Někdy se cizí 

slova také překládala. Cizí vlivy rozšiřovaly vyjadřovací možnosti jazyka, zároveň se však 

kladl důraz na požadavek obecné srozumitelnosti a národní svébytnosti českého jazyka. 
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Nejvíce slov pronikalo do spisovného jazyka z latiny, zejména v některých 

oborech: ve škole (bibliotéka, katedra, figura, forma, phrasis), v lékařství (puls, pilule, 

komplexí, mutovati), v právnictví (proces, relací). Podle slov přejatých z latiny a 

zakončených na -cí (lat. -tio) se tvořila i substantiva к českým slovesům (korunovací ke 

korunovati). Podle slov začínajících v latině na archi- se tvořila česká slova pomocí 

zesilující předpony arci- (arciloupežník, arcipohansky). Naopak ze slov přejatých se 

tvořila slova odvozená pomocí domácích přípon, zejména slovesa zakončená na -ovati 

(formovati, apellovati). Některá z takto vytvořených slov pronikla i do mluveného jazyka. 

Většina autorů užívala latinská slova a citáty uvnitř českého textu. Jednalo se např. 

o slůvka označující schematický postup výkladu (item, alias), o latinské termíny nebo celé 

citáty. 

Ve vojenské terminologii se ujalo mnoho výrazů přejatých z románských jazyků. 

V době budování habsburských armád se jednalo o termíny francouzské a španělské 

(armáda, jenerál, kapitán, oficír, regiment, kurýr), z italského prostředí pronikla do 

českého jazyka terminologie námořnická (kapitán, port, admirál, náve, korsar), ale i 

výrazy z oblasti obchodu, módy a hudby. 

Šíří se i mnoho slov německých, některá ale přetrvávala už od 14. století. Německé 

výpůjčky vnikaly nejprve do jazyka mluveného, odkud některé přecházely do jazyka 

spisovného. Jednalo se o slova ze společenského nebo vojenského života (knecht, 

krýgsman, lusthaus). Slov přejatých z němčiny užívali spíše autoři píšící jazykem blízkým 

řeči mluvené, v dílech vyššího stylu se takových slov mnoho nevyskytovalo. 

Kromě toho, že humanističtí autoři dovedli mistrně zacházet s veškerou slovní 

zásobou, využívali velmi často i různých stylistických prostředků, jako jsou obrazná 

pojmenování, frazeologie, ustálená úsloví, pořekadla a citáty. 
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4. JAZYK ANTIALKORÁNU 

4.1 Přístup editorky к textu 

Jak již bylo několikrát uvedeno, pro tuto práci jsem použila vydání Antialkoránu z roku 

1989, které připravila Noemi Rejchrtová. Budovcův text je zde uveden v nezkrácené 

podobě. Jedná se však o čtenářské vydání, proto byly v textu učiněny některé úpravy. 

Dnešnímu pravopisu je přizpůsobeno psaní „i - y" (např. vítězit místo vytěžit, cíl místo cýl, 

Sión místo Syon atd.), - z" (např. způsob místo spůsob, správa - ve smyslu spravování, 

řízení - místo zpráva, Budovcovo kolísavé spytovat a zpytovat je ujednoceno na zpytovat 

atd.), J - ž" (např. ježto místo je sto). Zdvojené grafémy byly nahrazeny jednoduchými 

(např. suma místo summa, rady místo raddy atd.). Méně časté „au" je přepsáno na „он" 

(bouda místo bauda, ouklad místo auklad atd.). Podle dnešních pravidel je upraveno 

rovněž psaní velkých písmen (např. Turci místo turci, latinský místo Latinský, Bůh, ale 

boží atd.). Ponecháno je kolísání kvantity, ale Alkoran bylo upraveno na převažující 

Alkorán. Interpunkcí se editorka pokusila dosáhnout lepší srozumitelnosti složitých 

souvětí. Evidentní chyby tisku byly opraveny bez poznámek. 

Součástí Antialkoránu jsou Budovcovy krátké sumáře na okraji některých částí 

textu, jinde na okraji Budovec vyznačoval biblické citáty uváděné v textu. Biblické citáty 

jsou v tomto vydání doplněny v hranatých závorkách. Neodmyslitelným doplňkem textu a 

východiskem autorova výkladu jsou rytiny, které byly zhotoveny podle Budovcova přání. 

Jeho autorským záměrem bylo zpřístupnit své teologické úvahy široké čtenářské obci a 

grafická stránka díla při tom hrála důležitou roli. Podobně pedagogickou funkci mají i 

zrcadlově řešené tabulky dokládající poměr Starého a Nového zákona. Všechny tyto 

součásti a doplňky samotného textu byly editorkou ponechány v nezměněné podobě. 

Protože se v této práci nezabývám problematikou pravopisné ani zvukové stránky, 

nejsou pro můj výzkum výše uvedené prayopisné úpravy textu relevantní. Přesto jsem 

považovala za přínosné uvést zde alespoň několik zásad, podle kterých přistupovala 

Rejchrtová к textu Antialkoránu. 
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4.2 Hláskosloví 

Při svém výzkumu hláskosloví v Budovcově Antialkoránu se zaměřím především na čtyři 

hlavní změny, které podle Poráka10 nejvýrazněji odlišovaly spisovný psaný úzus od nářečí: 

diftongizaci ú > ou (4.2.1), protetické v- (4.2.2), diftongizaci ý > ej (4.2.3) a úžení é > í 

(4.2.4). V kapitole 4.2.5 si povšimnu kvantity samohlásek v Budovcově spisu a v kapitole 

4.2.6 se pokusím zachytit některé zajímavé jevy souhláskové. Ostatním pozoruhodným 

hláskovým jevům je věnována kapitola 4.2.7. Po ní 'následuje shrnutí poznatků o 

hláskosloví v Antialkoránu. 

4.2.1 Diftongizace ú > ou 

Porák (1983, 107) časově zařazuje změnu psaní au" uvnitř a na konci slova místo staršího 

ú na konec 20. let 16. století, od poloviny 16. století už se ú objevovalo v tištěných textech 

jen velmi ojediněle. Na začátku slova, po předponě (např. neúroda) a ve spřežkách 

(.zúplna) byl však vývoj poněkud pomalejší (zhruba o 20 let) a úzus nebyl jednotný. 

V první části se nevyskytovalo mnoho slov, ve kterých by bylo možné sledovat průběh této 

změny, ve většině excerpovaných slov však к diftongizaci došlo. Změna ú > ou na začátku 

slova byla nalezena ve slovech oustně (61) a oulüv (71,73), monoftong však zůstal ve 

slově ústa (67). V tomto slově dochází v dalších úsecích textu ke kolísání kvantity (viz 

dále). 

Příkladem proběhnuvší diftongizace uprostřed slova je např. 6. sg. o velbloudu (80, 

87). Ke kolísání uprostřed slova dochází v odvozeninách slovesa rouhat se: zatímco 

všechny tvary tohoto slovesa, např. rouhá se (63, 68, 83, 92), rouhati se (79, 91), rouhal 

se (91, 94), rouhali se (72), jeho deverbativum rouhání (89), adjektivum rouhavý (63) a 

rovněž adverbium rouhavě (83) mají vždy podobu s diftongem, substantiva vytvořená od 

stejného základu mají podobu nediftongizovanou, tedy ruhač (74) a 6. sg. v ruhači (79). 

Zajímavé je, že ve variantě s monoftongem je krátké u. 

10 PORÁK, J.: Humanistická čeština. Praha: Univerzita Karlova, 1983. 
11 Editorkou upravený text Antialkoránu má místo dříve psaného au dnešní ou (viz 4.1). 
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Ve druhé části bylo nalezeno více dokladů pro diftongizaci ú > ou na začátku slova, např. 

oud a oudem (obojí 129), oumyslem (138, 142), oužitek (146), ouřcid (135, 154, 155). 

Krátký monoftong na začátku má slovo úpíme (150). Zatímco v prvním sledovaném úseku 

bylo nalezeno slovo ústa, v této druhé části má diftongizovanou podobu 2. sg. oust (135, 

154), avšak na jiných místech se Budovec opět vrátil к monoftongu, dochází v něm ale ke 

kolísání kvantity: v ústech a do úst (obojí 150), na stejné stránce však и sty, dále také od 

ust (152) a usty (153). Počet dokladů jednotlivých variant je zhruba stejný, z toho lze 

usuzovat, že v Budovcově době podoba tohoto konkrétního slova ještě nebyla zcela 

ustálená. 

Uprostřed slova zde opět dochází ke kolísání u substantiva ruhač (131, 139, 141) a 

u ostatních slovních druhů stejného základu: slovesa rouhati se (144, 145), deverbativa 

rouhání (131, 141, 153) a adjektiva rouhavý (144, 147). Diftongizace proběhla i ve 

slovech moudrost (137) a sloužily (140). Monoftong nalezneme uprostřed slova trubách 

(139), ale ve třetím oddílu se и v tomto slově diftongizovalo (viz dále). 

Ve třetím zkoumaném úseku má Budovec diftongy na začátku slova opět v oud (332, 338), 

oumyslem (332, 334) a ouřad (352), ale také v ouhlavnímu (327), ouzkostmi (342), 

oupravě (349), ouklady (326, 351) a oukladníka, oukladníci (obojí 351). Krátký 

monoftong se opět vyskytuje na začátku slova ust (338) a usta (340). Ke kolísání dochází 

ve slově úzkosti (342), na stejné stránce nalezneme i podobu 7. pl. ouzkostmi. 

Uprostřed výše zmíněného slova trouba je ve všech jeho tvarech až na jednu 

výjimku tentokrát diftong: troubou, troubu, trouby (vše 327), troubou (třikrát 328), ale 

trubami (344). 

Zajímavý je způsob užívání přítomného přechodníku slovesa být: většinou se 

vyskytuje v diftongizované podobě jsouce (332, 335, 347), pouze jednou s monoftongem 

jsuc (329). 

Podrobným zkoumáním všech tří úseků Budovcova díla jsem dospěla к závěru, že v 

naprosté většině všech Budovcem užívaných slov diftongizace proběhla. 

4.2.2 Protetické v-

Protetické v- přijímala slova, která měla na začátku o-. Tento jev je doložen už ve 14. 

století (Porák, 1983, 120), podle Gebauera (1894, 433) se však šířil teprve v 15. století, ve 
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druhé polovině 16. století už začínal ustupovat. Například Kralická bible nemá žádné 

případy s protetickým v-, což však souvisí patrně i s tím, že texty s náboženským obsahem 

mají na počátku převážně o-, jen ojediněle se vyskytují podoby s v- (Porák, 1983, 128). 

V některých případech můžeme zaznamenat pokus o stylové rozlišení, varianty s v- na 

počátku pak označují některé reálie běžného života nebo výrazy citově zabarvené 

v negativním smyslu. 

V první části Budovcova textu se protetické v- téměř nevyskytuje. Autor důsledně užívá 

podob s o- na začátku slov, a to jak u předložek od, odtud, o, tak u slov s předponami: 

odvrácená (65), odřezaná (65), obaluje (60), obraceli (61), obnažená (72), odpouští (62), 

neodpírala (62), oděv (66); rovněž slova ohněm (63) a citově zabarvené oplzle (62) se 

vyskytují bez protetického v-. Jediný nalezený případ s v- na začátku slova před o-

představuje 3. os. pl. slovesa oratv. voří (74). 

V druhé části textu nenalezneme žádný doklad protetického v-. Opět se setkáváme se slovy 

jako ohněm (138) a oplzlé (145), ale také s ořech (147), obcovati (138) a ohyzdné (145). 

V třetím oddílu se vyskytuje jediné slovo, ve kterém dochází ke kolísání v- a o- na 

počátku: na straně 338 se dočteme o vožralcích, na následující stránce v marginálním 

shrnutí tuto podobu najdeme také, ale vedle toho se na téže straně (tj. 339) dvakrát 

vyskytuje slovo ožralství. O stránku dále je pak opět varianta bez proteze: ožrali se (340). 

Ostatní negativně zabarvená slova ale mají opět podobu s o-, např. ohavné (327). 

4.2.3 Diftongizace ý > ej 

Diftongizace ý > ej pronikala do spisovného úzu jak po původních tvrdých souhláskách, 

tak po c, z, s. Diftong ej se začal objevovat v tiscích teprve ve 20. letech 16. století, nejprve 

v předponě vý- a v kmeni slov, později i v koncovkách adjektiv. Poměrně málo se ej 

vyskytovalo ve slovesu býti. (Porák, 1983, 134) Diftongizované ej proniklo také do 

kralického úzu, i když ne v takovém množství jako do úzu soudobého spisovného jazyka. 

Podoby s ej převládly zejména u některých slov z běžného denního života (např. pejcha, 

vejchod) a u slov jako vejklad, vejvratek, vejstupek (t. 139). 
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Diftongizace původního měkkého г'po с, z, s není tak běžná, častěji se vyskytuje jen 

u sloves cejtiti, zejskati a u substantiva jazejček. U slova zítra je v tiscích 16. století 

hojnější podoba s ej, v kralickém úzu však převládá varianta s monoftongem (t. 141). 

V koncovkách tvrdých adjektiv byla diftongizace omezena spíše na nářečí. 

V tiscích se objevuje pouze tam, kde se jedná o jazyk blízký jazyku mluvenému. Od konce 

16. století ej v koncovkách ustoupilo, zřejmě opět vlivem kralického úzu. (t. 142) 

Co se týče kodifikace, mluvnice v 17. století postupně připouštěly diftong ej do 

psaného spisovného jazyka a do tiskařského úzu (t. 143). 

Budovec ve všech oddílech svého spisu hojně užívá diftongizace ý > ej, nejčastěji 

v předponě vy-, zdá se však, že čím později byl text sepsán, tím více diftongizováných 

podob do něj proniká. 

V první části nalezneme slova jako vejtah (60, 81), vejšeji (71), ve kmeni má Budovec ej 

ve slovech smejšlím (81, 90, 94) a stejskale se mi (81), po měkkých souhláskách ve slově 

pocejtí (78). U těchto slov nedochází к žádnému kolísání, v textu se vyskytují pouze tyto 

diftongizované varianty. Jiná je však situace u slovesa získati: na straně 69 se třikrát 

objevuje podoba s monoftongem (získati, získal, získává), i dále získal (85), na jiných 

místech však nalezneme tvar zej skal (60, 67, 71, 88) a substantivum zejskanci (76). Ve 

slovesu umývati (64) píše Budovec v tomto oddílu monoftong, dále však se objeví kolísání 

(viz dále). Ve slově východ nalezneme v první části jen doklad s ý (62), v posledním oddílu 

bude docházet ke kolísání (viz dále). 

V celém spisu se vyskytuje lexikalizovaná podoba slova zmrtvýchvstání. 

V koncovkách adjektiv dává Budovec přednost variantě s ý: pěkný (60), nečistý 

(62), neslýchaných (61), zplozených (61), svěřených (63). Pouze na straně 94 se můžeme 

setkat s diftongem v koncovce adjektiv: A tak zavírá svůj lživej a z satana samého pošlý 

Alkorán, prosíce Boha, aby jej zachoval od svodů ďábelských, a tak ten svůj litej jed jak 

zpočátku, tak i při zavírce medem pomazuje. Budovec zde klade bezprostředně vedle sebe 

různé varianty; je pravděpodobné, že to učinil ze stylistických důvodů: mohl tím chtít 

zdůraznit svoje opovržení nad Alkoránem. Vyloučit však nelze ani chybu písaře. 

Nediftongizovanou podobu zachovává autor ve slovesu býval (92). 
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Stejně jako v první části je i ve druhé nejhojnější výskyt diftongu ej v předponách vý-, 

některá slova se opakují: vejtahy (128), vejpis (140), vejminku (145), vejstrahám (138). 

Také zde se slovo východ vyskytuje pouze v podobě s ý: východu, východové (obojí 146). 

Uprostřed slova nalezneme ej opět У zej skáni, zejskané (obojí 128) a smejšlím (132, 141), 

nově však také ve kmeni sloves obmejvá (129), splejvati (138) a rej sují (151). Ke kolísání 

dochází u slovesa skryti, které se vyskytuje na straně 152 v obou variantách skrejti i skrýti, 

na straně 133 opět s monoftongempřikrývá apřikrýti . 

V koncovkách adjektiv v této druhé části najdeme pouze podoby s ý, a to i ve 

spoj ení lítý jed (133). 

Ve třetím oddílu jsou některá slova s ej stejná jako v předchozích oddílech: vejstraha (329, 

335, 341, 350), na straně 348 však nalezneme podobu výstrahu, opět vejtahy (346), 

vyrejsované (326) i povyrejsované (327). Slovo umývání (330) má stejně jako v prvním 

oddílu podobu s monoftongem. Přibyla slova jako vejstupky (348), vejvratku (347), pejchu 

(329) a blejskání (326). К již předesílanému kolísání dochází ve slově vejchodní a 

východní (obojí 346). Stojí za povšimnutí, že většina slov nebo lexikálních jednotek, u 

kterých Budovec neupřednostňuje pouze jeden způsob psaní, se nachází na stejné straně 

textu nebo alespoň v těsné blízkosti. Z tohoto jevu však nelze vyvodit žádný jednoznačný 

závěr, neboť je možné, že se jedná pouze o chyby písaře a následně pak tisku. 

V koncovkách adjektiv jednoznačně převládá podoba s monoftongem s jedinou 

výjimkou, kterou opět uvedu v kontextu části souvětí: ten svatý král a vší církve boží milej 

a věčné paměti hodný. Tato pasáž se nachází na straně 347 a jedná se o stejný případ jako 

v prvním oddílu: v jedné větě vedle sebe stojí dvě varianty koncovky adjektiv. I v tomto 

případě si takové užití vysvětluji snahou o zdůraznění svého postoje, tentokrát veskrze 

kladného - Budovec zde vypráví o judském králi Joziáši. 

Za pozornost stojí, že adverbium zítra Budovec píše s diftongem, tedy zejtra (334, 

343). V prvním případě se jedná o jakousi fiktivní přímou řeč, Budovec si na své otázky 

odpovídá způsobem, jakým by asi odpovídali „jaloví rytíři", ve druhém případě však autor 

cituje Bibli, a protože vycházel z Bible kralické, je s podivem, že v tomto slově píše 

diftong ej, neboť jak jsem uvedla výše, v kralickém úzu převládala varianta 

s monoftongem. 

Poslední postřeh se týká slovesa býťv. převážně Budovec užívá podobu s ý, jednou 

se však vyskytuje i tvar s ej: bejvali (341). 
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4.2.4 Úžení é > í 

Změna é > í se podle Gebauera (1894, 141) v textech objevuje již ve 14. století, hojnější 

výskyt novějšího /"proti staršímu é byl však zaznamenán teprve v textech 16. století. Po ř, 

š, i, č, l se místo původního é psalo někdy ie. Ve spisovném jazyce je í místo staršího é 

často po měkkých konsonantech. (Porák, 1983, 145) 

V tiscích zpočátku 16. století se í (nebo ie po č, ž, š, ř, l) objevuje jen zcela 

ojediněle, zúžené í se tedy prosazovalo mnohem pomaleji než např. diftongizované ej (t. 

145). Kralický úzus podoby s í připouštěl, avšak s jistými omezeními. V deminutivech 

typu srdéčko, jadérko, kamének upřednostňoval kralický úzus podoby nezúžené, připouštěl 

je také u přejatých slov zakončených na -éř {halíř, kanclíř) v souladu se soudobým 

spisovným územ. Nezúžené podoby se udržely na konci slova u adverbií a v sekundárních 

předložkách typu také, prvé, vedlé, podlé. Kolem poloviny 16. století proniklo zúžené í'do 

sloves 4. třídy s kořenem na - / , v nichž se původní dlouhé jať změnilo v é\ (oni) chválé, 

chváléc, chváléce. V 70. letech 16. století pak ve většině případů nalezneme zúžené í ve 

slovech typu obilé > obilí. Tyto podoby připouští i úzus kralický. V přítomných 

přechodnících výše zmíněných sloves (chváléce, modléce se) však zejména v kralických 

tiscích přetrvávaly podoby nezúžené. Tento jev patrně souvisí s knižním charakterem 

přechodníků. (t. 149) 

Porák (1983, 153) zdůrazňuje, že v některých slovech s nezúženým é kolísala 

kvantita. Častěji se é krátilo např. v nepůvodních předložkách vedlé, podlé. 

Ve všech zkoumaných oddílech spisu užívá Budovec v nepravých předložkách nezúžené 

podoby. V první části nalezneme např. vedlé (83), předložka podlé se vyskytuje v hojném 

množství (60, 61, 62, 67, 78, 81, 89, 90, 91), v několika málo případech u ní však kolísá 

kvantita nezúženého é\ podle (65, třikrát 66), stejně tak u adverbia předešlé (72) i předešle 

(76). Nezúžené é má Budovec i v adverbiích nejprvé (63) a prvé (83, 92). U přejatých slov 

zachovává příponu -éř. mordéř (65), mordéře (66), ale je možné, že je to už pospisovnělá 

podoba; zachované é je dále ve slově plénky (88). Naopak ke zúžení došlo v substantivech 

píro (90) a o mravích (61). V 7. pl. číslovky tři užil Budovec tvaru třímá (82). U 

substantiva rozhřešení kolísá jak úžení, tak kvantita, v prvním oddíle zatím jen: rozhřišení 

(64) a rozhřešení (66). 
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U sloves 4. třídy je ve 3. sg. důsledně podoba s í: (on) chválí (např. 60, 68, 71, 72, 

73, 80 atd.), modlí se (60). 

Zajímavý je Budovcův způsob psaní příčestí trpného (tzv. n-ového participia): 

všechny tvary tohoto příčestí jsou zúžené: vidin (61), spatříno (66), otevříno (80/81). Ve 

kmeni některých sloves užívá Budovec rovněž zúžené podoby: nalívati (86), lítali (63), 

uhlídáme (61) a uhlídal (71). Jediné sloveso s nezúženým é je spoléhali (63). Zajímavé je 

sloveso (s)lepit: u Budovce má podobu lípá (77), štípal (69), ale přilepil (78). К tomu píše 

Porák (1983, 152), že „podoby s é jsou doloženy jen ojediněle, í je zde obvyklé i v tiscích 

kralických". 

I ve druhém úseku pokračuje kolísání kvantity v nezúženém podlé, přičemž výskyt 

s dlouhým é je opět mnohem častější: podlé (130, 131, 137, 139, 140, 146, 149, 154), 

podle (129, 131). Adverbium nejprvé (138, 143, 148, 149) má také stále stejnou podobu. 

Vdeminutivu slunéčko (146, 147) má Budovec v souladu s kralickým územ 

nezúžené é. Nově se objevuje adverbium zdýli (138). Opět jinou podobu má substantivum 

rozhříšení (145). Podle Poráka (1983, 152) je častější é ve slově pokléska, Budovec má 

toto substantivum v zúžené podobě: z poklisek, poklisky (obojí 142), viz však ještě v dále. 

V trpném participiu sloves převažuje spíše zúžená podoba: odíl (145), 

předpovědíno (136), zapovědíno (141), ale též věřeno (131) a položeno (141). Sloveso 

slepit má opět vždy zúžené í: štípal (128), stípav (136), také příbuzné substantivum má 

podobu lipanice (150). Ve kmeni sloves zakončených -l způsob psaní kolísá, nalezneme 

ohlídne (129), nenahlídli (153) a nahlídati (154), ale i vzhlédají (133). 

Ve třetím oddílu je substantivum slunéčko opět v nezúžené podobě (326), dochází však ke 

kolísání kvantity, takže na stejné straně se objevuje i podoba slunečko. Poprvé se 

vyskytuje slovo násilí, a sice čtyřikrát na stejné straně (335) v nezúžené podobě násile, 

avšak na předchozí straně (334) dvakrát s i: násilí. Jednou se objevuje nezúžený tvar 2. pl 

poklések (334). V přejatém slově barvíř (332, 334) je podle Poráka (1983, 153) přípona -íř 

běžná, neboť vznikla ze staršího -ieř. Rovněž přejaté apatékář (334) odpovídá ustálené 

podobě v tiscích 2. poloviny 16. století (t. 154). Substantivum roziiřišení (332) má shodně 

s prvním oddílem krátký vokál. 
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V trpném participiu je opět běžnější tvar zúžený: spatřína (327), spatříno (337, 

340), zavřín (327), zcipovědíno (330), povědíno (332). Ke kolísání é/í dochází ve kmeni 

slovesa ohledat se a jeho odvozenin, takže čteme neohlédá se (326) a neohlédala se (330), 

ale i nahlídejme (336) a vzhlídejme (336). Obě podoby slovesa -hlídati, -hlídnouti 

s různými prefixy jsou vedle sebe i v kralických tiscích, celkově jsou však podoby s é 

častější (t. 152). 

Zřejmě vlivem kralického úzu se vyskytuje (ačkoliv pouze jednou) přechodník 

přítomný slovesa modlit se ve tvaru modléce se (347). 

4.2.5 Kvantita samohlásek 

Pohled na kvantitu samohlásek v Budovcově Antialkoránu je zkreslován skutečností, že 

grafickému vyjádření kvantity nebyla v rámci dobového pravopisného úzu přikládána tak 

veliká důležitost jako v dnešní češtině. Další okolností, která ztěžuje zkoumání délky 

vokálů v jazyce období humanismu, je práce písaře nebo tiskaře. Svou roli při tom hrál 

jeho původ - neboť písař, resp. tiskař často přenášel do grafického záznamu prvky 

vlastního nářečí jeho vzdělání, pravopisné zvyklosti a jeho pečlivost. Mohlo se tak jednat 

buď o zásahy vědomé s cílem korigovat původní text, ať už z jakýchkoliv důvodů, a nebo 

o zásahy nevědomé, způsobené nepečlivostí a nepřesností. Je tedy jasné, že tisk 

představuje nespolehlivý zdroj výzkumu samohláskové kvantity v Budovcově jazyce. Již 

v předchozích kapitolách bylo prokázáno, že podoby s rozdílnými hláskovými jevy se 

často vyskytují v těsné blízkosti. Je nepravděpodobné, že by u jednoho člověka kolísalo 

užívání různých podob slov tímto způsobem; můžeme tedy říci, že část těchto kolísání 

vyplývá z nedůsledného dodržování původní podoby Budovcova textu. Nelze s jistotou 

stanovit, kterých jevů se tato část týká, к tomu by bylo zapotřebí porovnávat tisk 

s Budovcovým rukopisem, což není v rámci této práce v mých silách. Jistým vodítkem 

může být pouze četnost daných jevů; tohoto předpokladu se budu držet i při výzkumu 

samohláskové kvantity ve spisu Antialkoránu. 

V první části jsem neobjevila mnoho případů, v nichž by kolísala kvantita. U substantiv 

ženského rodu se pouze jednou objevilo kolísání kvantity ve slově rána, konkrétně jeho 2. 

sg. rán i ran (obojí 79). Tento příklad potvrzuje výše uvedený postřeh, že většinou se 

rozkolísané tvary jednoho slova objevují v těsné blízkosti. V tomto případě nemám 
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dostatek dokladů к vyvození nějakého spolehlivého závěru; oba tvary Budovec uvedl 

v rámci jednoho souvětí, je proto pravděpodobné, že se jedná o nepozornost buď autora 

samotného, nebo písaře, event, tiskaře. Druhým příkladem, v němž dochází ke kolísání 

délky samohlásky, v tomto případě i/í, je sloveso (ne)přísahati\ kvantitu jsem zaznamenala 

celkem třikrát: přísahá (85, 86, 93), zatímco krátký vokál se vyskytuje čtyřikrát: 

nepřisahali (61) а přisahají (68), přisahá (90), přisahajícího (93). Nejedná se o výraznou 

převahu jedné varianty, navíc v druhém oddílu se ještě jednou objevuje varianta s délkou, 

tentokrát se však jedná o substantivum přísahou (153). Obě podoby jsou tedy stejně časté, 

v tomto případě by se tato nejednotnost snad dala přičíst rozkolísanému úzu Budovcova 

jazyka. 

Ve druhém úseku se ojediněle objevují některá dvouslabičná podstatná jména slovesná, 

která mají v první slabice dlouhou samohlásku: lkáním (134), psáni (152). Poměrně často 

kolísá délka vokálu a v 2. sg. slovesa (ne)najít: nenájdeš (136, 141, dvakrát 143), nájdeš 

(137), ale najdeš (139, 145), také najde se (143). Adverbium jednák (osmkrát 129, 138) 

má vždy kvantitu. Za nedopatření snad můžeme považovat dlouhou samohlásku 

v adjektivu arábské (128), neboť ve všech ostatních případech Budovec píše arabsky 

(131), arabské (dvakrát 132, 144), rovněž v první části se toto slovo vyskytuje třikrát 

s krátkým a (dvakrát 74, 75). 

Zajímavé je kolísání dlouhého a krátkého u. Nejvýrazněji se projevuje v substantivu 

figura a ve slovese figurovati. Konkrétní výskyt jednotlivých podob je v druhém oddílu 

takový: substantivum s krátkým vokálem se objevuje pouze jednou, a to ve tvaru figurami 

(147), naproti tomu varianta s dlouhým vokálem celkem osmkrát ve tvarech figury (128, 

130, dvakrát 141), figur (147) a v figurách (dvakrát 149). Avšak sloveso od tohoto kmene 

má v této části vždy podobu s krátkým u, tedy figuroval (dvakrát 147, 148) a figurováno 

(148). Ve třetím oddíle bude kolísání celkem vyrovnané (viz dále). 

Druhým slovem, ve kterém lze dobře sledovat kolísání délky vokálu u, je 

adjektivum judský/jůdský. V této části se v každém tvaru objevuje pouze jednou: judského 

(131) a jůdští (135), hojnější výskyt bude v třetím oddíle (viz dále). 

Pozornost si zaslouží užívání přivlastňovacích zájmen náš, váš, ve kterých kolísá 

kvantita ve tvarech náše, váše, ojediněle nás i, váši. V ostatních tvarech je a vždy krátké, 

např. našich (154). V této části zřetelně převažuje u zájmena naše varianta s dlouhým á, 
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tedy náše (142, dvakrát 149, 152, 153), pouze jednou se vyskytuje naše (136) a jednou 

naši (155). 

V některých deminutivech píše Budovec krátký vokál namísto dlouhého, např. 

hřebičky (134), růžičků (134), mochomurky (134), pro nízký počet takových příkladů 

však nemohu z tohoto jevu vyvodit žádné průkazné závěry. 

I ve třetím oddílu pokračuje kolísání kvantity v substantivu figura/figura; stejně jako 

v předchozím oddílu je v převaze varianta s dlouhým ů, ale tato převaha není nijak 

výrazná: figura (327, 336) a figuře (330), ale figuru (327) a figurkou (326). 

Zcela výrazně však převažuje kvantita v adjektivu judsky a všech jeho tvarech: 

judsky (342, třikrát 343, 344, 349), judskem (342, 345), jlidských (342, 345), judskými 

(350, 351); krátké judský se objevuje pouze jednou (341). 

Zájmena vaše, náše se v této části vyskytují téměř výhradně s dlouhým á: náše 

(334, dvakrát 338, dvakrát 339, 343), náši (348), váše (dvakrát 338, 339) a pouze jednou 

vaše (342). Je však nutné konstatovat, že v některých případech se tato zájmena objevují 

v pasážích přímo citovaných z Bible. Tato skutečnost však nic nemění na tom, že varianty 

s dlouhým á převažují v celém spisu, nejen v biblických citacích, proto je více než 

pravděpodobné, že byly pevnou součástí Budovcova jazyka té doby. 

4.2.6 Některé souhláskové jevy 

Tato kapitola se stručně pokusí zmapovat rozsah některých souhláskových jevů. Nepůjde o 

soustavný a ucelený přehled, spíše o jednotlivé postřehy, neboť tyto jevy není možné 

uspořádat do jednotlivých okruhů podle původu kolísání. Většinou se bude jednat o 

případy související s asimilací znělosti a zjednodušováním souhláskových skupin. 

Budovcova čeština se vyznačuje mírným kolísáním některých změn v pobočných 

slabikách. Nejtypičtější je tento jev u adjektiv tvořených příponou -telný, u substantiv 

odvozených pomocí přípony -nost a u některých dalších slov. Nejčastěji se jedná o 

pobočnou slabiku se souhláskou d. Ve většině případů jsou pobočné slabiky zachovány, 

někdy však dochází ke kolísání: nevypravitedlným (92), spasitedlnou (70), nevyhnutedlná 

(62), neproměnitedlnou (63, 80), nesmrtedlnélio, nesmrtdelná, nesmrtedlnosti (vše 70), 

ale na téže stránce také nesmrtelnost, dále čitedlná (70), srozumitedlnou (74), 
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nesrozumitedlnou (75), ale opět na stejné stránce také srozumitelné. Zajímavé je slovo 

odpadlec a jeho tvary, např. odpadlcem (131) a viz ještě dále. 

Pobočnou slabiku se souhláskou j Budovec někdy zachovává i ve slovesu míti, 

častější je ale podoba bez pobočné slabiky: míti (dvakrát 62, 64, 94), ale jmíti (60, 61) a 

jměl (72). Poměrně vyrovnané je kolísání také u slovesa být v 1. osobách sg. i pl. 

přítomného času, v této části se však tyto příklady objevují jen málo: jsem (74), sme (92). 

Zajímavý je poměr hlásek t (nebo její poziční varianty d) a c: často totiž dochází к 

přisouvání t к hlásce c, zejména ve slovech nětco (68, 70, 73, 84, 87, 89, 91, 93), ovotce 

(85, častěji v dalších oddílech), jednou také v substantivu životčichové (80). 

Různá je podoba psaní zájmena všechen-, místo ch Budovec častěji užívá souhlásek 

ck: všecky (60, 63, 66, 67, 71, 75, 77, 85, 90), všecko (70, 71, 72, 91), všecken (71) a 

všickni (71, 75, 76, 77, 82, 83, 84), pouze ve tvaru všechněm (67, 71, 80) píše ch. 

Asimilace znělosti se projevuje ve způsobu psaní slova o svadbách (62). 

I ve druhé části přetrvává převaha zachovaných pobočných slabik se souhláskou d: 

snesitedlněji (139), proměnitedlní (142), nesmrtedlnosti (146), smrtedlnost (149), 

pochopitedlně (151), mučedlnictví (141, 143, 144) i mučedlníka (144), srozumitedlně 

(147); pouze v jednom případě d vypadává: nevystižitelná (133). 

V 1. osobách prézentu slovesa být pobočná slabika se souhláskou j kolísá: sme 

(146, 154), sem (132), ale jsme (146), jsem (135, 141). Stojí za povšimnutí, že v jednom 

případě dochází ke kolísání opět na stejné straně textu. 

Pokud jde o přisouvání t před souhlásku c, byly nalezeny další doklady tohoto jevu 

ve slovech nětco (137, 140, 142, 150, 154, 155) a ovotce (dvakrát 148). 

Zájmeno všechen má shodně s prvním oddílem ve většině tvarů ck: všecky (128, 

130, 136, 137, 138, 145, 146), všecko (128, 129, 154) i všecka (144), všickni (129, 132, 

136, 141, 143, 144, 150, 152, 154, 155); jediný tvar s ch je opět 3. pl. všechněm (132). 

К zjednodušení souhláskových skupin dochází jen ojediněle, např. vypuštěním 

počátečního v- ve slovech zpoury (155), zpoura (331), zrůstu (146, 149) nebo souhlásky š 

veslově vlaský (ořech) (148). 

Ve femininech/Jčífe/ (132) a chut (133) zachovává Budovec na konci nepalatální t. 

Některé změny se projevují v užívání některých souhlásek na začátku slova. Jedná 

se o střídání konsonantů ň - j ve tvarech osobních zájmen 3. osoby. V dnešní češtině je toto 

střídání ustáleno tím způsobem, že počáteční ň je signálem, že pád zájmena je řízen 
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předložkou. V jazyce Budovce však dochází к jistému kolísání: většinou se autor přiklání 

к psaní ň na začátku těchto zájmen, ačkoliv pád není řízen předložkou, např. kdo se ním 

spravoval (132), ačkoli ním se nespravujeme (139). 

Ve třetím úseku byla ve všech nalezených dokladech zachována pobočná slabika se 

souhláskou d: spasitedlné (328), neproměnitedlnou (351), nesmrtedlnosti (329, 336, 352) 

i smrtedlnosti (334, 351), smrtedlného (329). Mnohokrát se vyskytuje substantivum 

odpadlec ve tvaru 1. pl. odpadlci (326, 328, 333, 354). К žádnému odstraňování 

pobočných slabik tedy nedošlo. Tento jev ovšem opět kolísá u slovesa být a jeho 1. osob: 

sme (326, 328, 334, 336, 338) a sem (350), ale jsem (333, dvakrát 350, 351). Tvar 3. osoby 

plurálu má také zachované j.jsou (333), jen v jednom případě j vypadlo: sou (346). 

Substantivum ovoce má však v této části výhradně podobu bez přisunutého t, tedy 

ovoce - tento tvar se vyskytuje ovšem na jedné stránce, a to celkem šestkrát (330). Jak již 

bylo několikrát zmíněno, třetí díl Antialkoránu, do kterého patří i třetí zkoumaný úsek, je 

mladší než první dva díly. V úvahu přichází několik možností: Budovcův způsob psaní 

tohoto slova se skutečně během těch dvaceti let změnil v tom smyslu, že začal vypouštět t 

před c. Pak ale zůstává otázkou, proč tak neučinil také ve slově nětco (viz dále). Druhou 

možností je, že autor neměl ještě v pravopisu tohoto slova (nebo tohoto jevu obecně) zcela 

jasno, proto docházelo ke kolísání, a důvodem toho, že v těsné blízkosti se objevuje 

šestkrát po sobě stejný způsob psaní, je prostě vzájemné ovlivnění této podoby. Nemůžeme 

však vyloučit ani skutečnost, že došlo к úpravě ze strany písaře nebo tiskaře. 

Zájmeno něco má stále stejnou podobu, tedy nětco (326, 327, 350) К žádnému 

kolísání v tomto slově nedochází, způsob psaní je u něj ve všech sledovaných částech spisu 

stejný. 

V adverbiu vzláště (345) nedošlo к zjednodušení souhláskové skupiny, ale к 

prohození dvou sousedících souhlásek, tedy к metatezi, která však byla v Budovcově době 

zcela běžným jevem. 

Jednou byla zaznamenána vkomparativu adjektiva vysoký místo prvního š 

souhláska ž, tedy vyžší (345); vzhledem к tomu, že celá věta zní: a vzláště vrchnosti světské 

vyžší i nižší, soudím, že šlo o analogii s adjektivem nižší, neboť na další straně (345) 

nalezneme dvakrát tvar superlativu nejvyšší. 
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V psaní ň/j na počátku osobních zájmen 3. osoby opět převládá ň i v případech, kdy 

se nejedná o řízení předložkou, např. a nimi se spravovali (328), nimi rytěřuje (329), vítr 

ní zmítá (326), ale rovněž napsavši jemu (326). 

4.2.7 Ostatní hláskové jevy 

Do této poslední kapitoly oddílu hláskosloví jsem zařadila všechny ostatní pozoruhodné 

hláskové jevy, ke kterým v Budovcově díle dochází. Jedná se opět o nesystematické 

poznámky, výskyt zkoumaných jevů není již tak častý jako u předchozích případů, proto 

tuto kapitolu již nebudu oddělovat do částí, ve kterých se dané jevy vyskytovaly, pouze 

vždy uvedu stránku, na které se příklad nachází. 

Poměrně nápadným jevem je užívání nevokalizovaných podob téměř všech 

vlastních předložek: v svém dětinství (63), v válce (63), z země (68), z srdcí (65), .v svými 

(85), sama s sebou (148), v vejchodních (346). Výjimku tvoří předložka k, která má před 

nás lovným p- podobu ku: ku pohanům (140), ku pití (154, 340), ku právu (351). 

Neurčité zájmeno nějaký má u Budovce ve všech tvarech dvě varianty: jednak 

dnešní podobu, tedy např. nějakých (81), nějakému (137), nějaké (137), nějakou (347), a 

jednak staženou podobu, tedy iíáké (75), o ňákém (77), ňáký {136), ňákým (137) atd. Opět 

můžeme pozorovat, že se tyto dvě různé podoby objevují i v těsné blízkosti. 

Posledním hláskovým jevem, kterým jsem se zabývala, je změna aj > ej, ke které 

dochází např. ve slově tajný, tedy např. tejné (80, 81), tejnějších (132), ale i v substantivu 

tejnosti (67, 134, 333). Na straně 350 však najdeme i tvar tajných. Ke změně a > e dochází 

ve slově proklatý (65, 66, 76, 89, 138, 139, 327) - dnešní podoba prokletý se vůbec 

nevyskytuje. 

V trpném příčestí n-ovém zachovává Budovec někdy původní tvary, tedy místo e 

píše dlouhé á: držána (139), slyšáno (337); tento jev je však ve zkoumaném materiálu 

spíše výjimečný. 

Zajímavé je také hiátové h ve slově ničehéhož (331) nebo způsob psaní slova 

rejstřík: reji 
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4.2.8 Shrnutí poznatků o hláskových jevech v Antialkoránu 

Téměř všechny výše zkoumané změny, které v českém hláskosloví během období 

humanismu probíhaly, byly na konci 16. století v tiscích více méně ustáleny. Této 

skutečnosti také odpovídá jazyk Václava Budovce a jeho užívání v písemné podobě. 

Tematika spisu Antialkorán je náboženská, Budovec byl českým bratrem a kralický úzus 

mu byl vzorem. Z toho vyplývá, že jazyk Antialkoránu by měl vykazovat spíše rysy 

spisovné češtiny než její mluvené podoby; tuto hypotézu jsem se výzkumem hláskových 

jevů snažila prokázat. Existovaly však rozdíly mezi jazykem v Čechách a jazykem na 

Moravě: kralické tisky měly logicky blíže ke stavu jazyka na Moravě, naproti tomu 

Budovec se většinu svého života zdržoval v Praze; je tedy samozřejmé, že к jistým 

odchylkám mezi kralickým územ a Budovcovým jazykem muselo docházet. 

Nejpatrněji se podle mého soudu tato posledně uvedená skutečnost projevuje 

v diftongizaci ú > ou: Bible kralická navazovala na některé starší texty náboženského 

obsahu z počátku 2. poloviny 16. století, do nichž počáteční«»- pronikalo pomaleji, proto 

ve většině kralických tisků převládaly podoby s u- (psáno v-). V ostatních tiscích se však 

psaní au mezitím plně vžilo. Budovec se tedy v tomto ohledu přiklonil spíše к soudobému 

úzu a ve většině slov (kromě substantiva ústa, ve kterém u něj kolísá ou/u/ú, a substantiva 

ruhač) užíval varianty s diftongem. 

Naopak v souladu s kralickými tisky Budovec téměř nepsal protetické v- ve slovech 

začínajících о-, к protezi nedocházelo dokonce ani ve slovech z běžného denního života 

nebo v citově zabarvených slovech označujících negativní skutečnosti. Text tak působí 

dojmem vyšší stylové úrovně. 

V otázce diftongizace ý > ej kralické tisky více méně odpovídaly soudobému úzu, 

připouštěly tedy diftongizaci ve většině slov na začátku i uprostřed (kromě slovesa býti, 

slova zítra a některých dalších výjimek); v koncovkách tvrdých adjektiv se však ej ve 

spisovném jazyce neprosadilo. Těchto pravidel se přidržuje také Budovec: v naprosté 

většině slov užívá diftongizovaného ej, ke kolísání dochází pouze v několika případech; 

v koncovce tvrdých adjektiv má diftong zcela výjimečně, podle mého názoru ze 

stylistických důvodů. 

Nový způsob psaní u Budovce převažuje také v úžení é > í. Ani zde se téměř 

neodchyluje od kralického úzu. 
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Zřejmě к nejčetnějším příkladům kolísání dochází v kvantitě některých vokálů; 

nejprůkazněji se tento jev projevuje ve slovech figura/figura a judský/jůdský. V ostatních 

případech je těžké rozhodnout, zda se nejedná o chyby písaře, resp. tiskaře. Kvantitě se 

ostatně tehdy ještě nepřikládal takový význam jako v dnešní době. 

Co se týče některých souhláskových jevů, i v tomto ohledu odpovídá Budovcův 

jazyk zvyklostem a pravidlům humanistické češtiny. Značně nejednotný je způsob psaní 

slovesa míti a zájmena včechen/všecken. 

Sledováním jednotlivých hláskových jevů jsem dospěla к závěru, že Budovcův 

jazyk odpovídá humanistické češtině. Rozkolísanost některých jevů je zřejmě výslednicí 

protichůdných vlivů, které na Budovce působily: na jedné straně českého prostředí a 

mluvené podoby jazyka, která rychleji přijímala hláskové změny, a na straně druhé 

kralického úzu, který měl blíže к stavu jazyka užívaného na Moravě a který spíše 

zachovával starší varianty hláskosloví. 
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4.3 Morfologie 

Český jazyk 16. a 17. století byl ve srovnánu^ s jazykem staršího období po stránce 

tvarové již značně ustálený; tehdejší čeština dosáhla po této stránce podoby, která více 

méně přetrvává dodnes. 

Také Budovcova čeština se po stránce morfologické podobá dnešní spisovné 

češtině, rozdíly se týkají spíše konkrétních případů než tvaroslovného systému jako celku. 

Tyto rozdíly však nejsou tak veliké, aby znemožňovaly dnešhímu čtenáři pochopení textu. 

Jednotlivé kapitoly tohoto oddílu jsou zpracovány ze slovnědruhového hlediska, 

největší pozornost je věnována podstatným jménům a slovesům, neohebné slovní druhy 

jsou naopak zmíněny jen okrajově, o některých z nich je ještě podrobněji pojednáno 

v kapitole 4.5. 

Vzhledem к tomu, že z kapitoly o hláskosloví v Antialkoránu vyplynulo, že jazykové jevy 

se ve třech zkoumaných úsecích materiálu žádným výrazným způsobem neliší a ani ve 

výzkumech morfologie, slovní zásoby, slovotvorby a skladby jsem nezaznamenala žádné 

relevantní rozdíly mezi jednotlivými zkoumanými oddíly, upustila jsem ve všech dalších 

kapitolách od rozlišování jednotlivých částí textu vzhledem к výskytu příkladů 

zkoumaných jevů; orientovat se lze nadále podle údajů čísla stránky v závorce. 

4.3.1 Podstatná jména 

Vzhledem к tomu, že Budovcova čeština se po stránce tvaroslovné liší od současného 

jazyka jen v jednotlivostech, rozhodla jsem se popsat konjugačních systém substantiv 

podle současných mluvnic, tedy rozdělit podstatná jména podle současných vzorů, nikoliv 

podle historických mluvnic, jejichž dělení se řídí předpokládaným původním zakončením 

kmene. Jen tehdy, pokud některá odlišnost bude systémová, pokusím se najít její příčiny 

v systému skloňování doby starší. Zaměřím se také na konkurenci koncovek v jednotlivých 

pádech, pokud v Budovcově způsobu vyjadřování bude relevantní. Zvláštní kapitola je 

věnována substantivům cizího původu, neboť ta často nebyla plně zařazena do domácího 

deklinačního systému. 
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4.3.1.1 Maskulina 

U životných maskulin patřících ke vzoru pán má Budovec ve tvarech dativu a lokálu sg. 

většinou koncovku -u: smilníku (79), o velbloudu (80), к oslu (89), Synu (božímu) (92), 

křesťanskému vojáku (131), při vojáku a sedláku (352) atd., pouze některá vlastní jména 

cizího původu mají koncovku -ovi , např. Mahometovi (139), méně často v Mahometu 

(74), o Adamovi, Abrahamovi afaraonovi (68), ale vždy o Kristu (135) a svatému Pavlu 

(83, 86); o skloňování substantiva faraón viz 4.3.1.4. 

Substantivum kozel, které původně patřilo к jo -kmenům, má v lokálu sg. podobu na 

kozle (75). 

Pro nominativ pl. životných maskulin skloňujících se podle vzoru pán nemám 

dostatek dokladů, abych mohla spolehlivě určit, která koncovka převládá. Koncovku -ové 

nalezneme u substantiv ptáčkové (78), životčichové (80), antikristové (89); doklady pro 

koncovku -i//-í nebyly nalezeny vůbec; substantiva zakončená na -an a - / mají koncovku 

-ť? // -é: křesťané (63), pohané (70, 130), mahometané (73), Římané (135), hejtmané 

(143), apoštolé (76, 92), andělé (138); tuto koncovku mají ještě také substantiva židé (63) 

a lidé (149), ale také mouřeníné (344). 

V genitivu pl. užívá Budovec u naprosté většiny maskulin vzoru pán koncovku -tiv: 

od Turkův (61), ale Turku dítky (86), od pohanův (65), o ochraně andělův (69), na 

způsob prorokův (72), od ďáblův (80), věrných musrmanův dítky (86), podvodníkův dílo 

(131), zlejkův (133), od apoštolův (136), o začátku židův (139), zporučníkův (140), 

ctnosti patriarchův, prorokův (142), na tváři předkův (143), koncovka -ů se vyskytuje 

spíše výjimečně: napomíná holomků (67), z synů (71), Satanů ráj (85), od židů a 

křesťanů (131), umění doktorů (352). К této problematice píše K. Kučera (1983, 35), že 

ve využívání koncovek -ů a -ův došlo к posunu „v období mezi kodifikací Nudožerského a 

kodifikací Rosovou: Nudožerský ještě považuje koncovku -ův v genitivu plurálu za 

náležitou (ovšem vedle koncovky -ft); Rosa konstatuje, že obou koncovek se užívá 

v genitivu plurálu maskulin bez rozdílu, za náležité tu však považuje pouze užívání 

koncovky -iiu} 

12 Mluvnice V. B. Nudožerského Grammaticae Bohemicae ... libri duo byla vydána v Praze v roce 1603, 
Rosová Čechořečnost v Praze roku 1672. 
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V lokálu pl. má Budovec pouze koncovku -ich: při ariáních a mahometáních (66), 

při pokáních (66), při Turcích (66), po apoštolích (143), pouze jednou při křesťanech 

(141). 

U maskulin patřících ke vzoru muž se opět objevují v genitivu pl. dvě koncovky -ňv 

pokání činitelův (67), od císařiiv (74), ale od císařů (143), z brabencův (80), mnoho 

kupcův (88), blivaniny posměvačův (137), ctnosti králův a učitelův (142), ale bez učitelů 

(342), nadělali z sebe kleštěncův (143) a méně často -ů od mudrců (139), spasenců (148), 

pokrytců (333), nepřátelů (337), umění kazatelů (352). Z uvedených příkladů je vidět, že 

opět převažuje koncovka -ňv. 

V nominativu plurálu je výjimečně také koncovka -ové: vykladačové (152), častěji 

ale - / : rytíři (330), odpadlci (332/333), pokrytci (333), posměvači (344), muži (344). 

Substantivum přítel, nepřítel se objevuje v akuzativu pl. v podobě mítipřátely (94), 

nepřátely omračoval (348). 

Substantivum muž má v instrumentálu pl. tvar stvořil je mužmi (129). 

Ve tvarech genitivu sg. neživotných maskulin skloňujících se podle vzoru hrad je 

koncovka -u do jazyku (128), koncovka -e z kořene (132), z pramene, od pramene (oboje 

153) a koncovka -a světa (135), jednou se vyskytuje podoba syna hřícha (151), ale jinde 

hříchu (141). Kolísání se objevuje u substantiva zákon: častější je koncovka -a zákona 

(132), bez zákona (128, 342), z zákona (dvakrát 140), méně se vyskytuje -u: bez zákonu 

(128). Vzhledem к nedostatku dokladů nelze vyvodit, na čem distribuce koncovek 

záležela, zda docházelo v jednotlivých slovech ke kolísání a která z koncovek převládala. 

V lokálu sg. se užívá koncovek -и: o listu (62) a v listu (139), o soudu (67, 82), 

v jazyku (81, 146), do jazyku (128), v Alkoránu a o Alkoránu (obojí 132), o rodu (61, 

132, 141) a v rodu (141), v slovu (150, 151), na kamenu (151), po chlebu (151) a -ě//- e: 

na korábě (71), v zákoně (80, 133, 327). Tyto dvě koncovky kolísají v substantivu život, 

přičemž frekvence jejich užití je přibližně stejná: o životu (67, 76, třikrát 145), o životě (61, 

77, 85). Z nalezených příkladů lze tentokrát dospět к závěru, že v lokálu sg. je poněkud 

častější koncovka -u , pouze výjimečně dochází ke kolísání koncovek v rámci jednoho 

slova. 
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V nominativu pl. často nalezneme koncovku -ové, např. větrové (78, 326), 

důvodové (133), ale jednou také důvody (133) zúzrakové (134, 141), východové (146), 

oudové (332), chrámové (336), žalmové (348), výjimečně koncovku -i klášteři (128). 

V genitivu pl. i u neživotných substantiv převládá koncovka -ňv nad koncovkou -

ů: od skutkův (60), nestrojí větších hodův (62), zdržení slibův (66) i zdržení slibů (145), 

požehnávali sobě pokrmův (68), zoulův (71), spisoval podvodův (71), ale také neužívali 

podvodů (139), bez odkladův (72), bylo potřebí zázrakův (76), duchem rtův Páně (78), и 

prstův (129), maje rohuv (138), nepomazali bludův (139); pouze několik slov má -ů: od 

svodů (94), zanechal spisů (87), kovů (149), nebáli se soudů (348). К poměrně 

vyrovnanému kolísání těchto dvou koncovek dochází v substantivu čas: od časův (138), za 

časův (146), časův (147), ale také podle časů (136), od časů (146) a časů (346), ojedinělé 

doklady kolísání nalezneme dále v maskulinu statky: ze statkův (89), ale na stejné stránce 

svěřiti statků nechtí, a v maskulinu hřích: dopouštějí hříchův (332) a opět na stejné stránce 

hříchů. 

V lokálu pl. je vždy koncovka -ich: o mravích (61), o podvodích (69), po žalmícli 

(74), vkostelích (90), po domích (129), o artikulích (132) a v artikulích (140), 

v podvodích (150), po pokladích (151), o nápadícli (154), v pokrmích (330), v obchodích 

(332) atd. Pouze jednou se objevuje koncovka -ech: na loktech (129). 

Substantivum lektvar má v instrumentálu pl. tvar lektvařemi (155). 

Neživotných maskulin náležejících ke vzoru stroj se ve sledovaném textu vyskytuje jen 

nepatrné množství, za zmínku stojí pouze instrumentál pl. u substantiv kyj mi (128), nožmi 

(143), stupněmi (148). V genitivu pl. zřejmě opět dochází ke kolísání koncovek -ňv a -ň: 

podlé stupňův (149), ale také příklady stupňů (148). Víc dokladů jsem nenalezla. 

Ke vzoru předseda patří ve sledovaném textu Antialkoránu pouze substantivum 

evangelista, které se zde vyskytuje v nominativu pl. evangelistově (85, 90) a v genitivu pl. 

v knihách evangelistův (83), a substantivum patriarcha: o patriarších (dvakrát 140). 

Rovněž substantiva patřící ke vzoru soudce (sudí) jsou v textu zastoupena málo. 

V nominativu pl. mají koncovku -ové vůdcové a svůdcové (339), rádcové (154), 

v instrumentálu sg. je jednou nalezena koncovka -ím soudcím (140) a jednou se vyskytuje 

lokál sg. v smírčí (352). 
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К typu sudí dále patří substantivum knězů které se ve sledovaném materiálu 

objevuje ve tvarech nom., gen. a ak. pl., vždy tedy v podobě knězi (346, 75, 144, 336 

atd.), substantivum maní (139) Ü bratří: o bratřích (72). 

4.3.1.2 Feminina 

Tvary substantiv v Antialkoránu patřících ke vzoru žena se více méně shodují 

s novočeskými. Ve tvarech genitivu některých feminin je délka proti dnešní krátkosti sedm 

brán (73), sto rán (79), ale také osmdesáte ran (79). Substantivum ruka se v jednom 

případě objevuje v instrumentálu plurálu oběma rukami {129) a v jednom případě v lokálu 

v duálovém tvaru na rukou (129), substantivum noha v dativu plurálu nohám (154). Podle 

vzoru žena se zřejmě skloňovalo i substantivum kaple: v kaplách (128). 

LJ feminin skloňujících se podle vzoru mže je v lokálu pl. koncovka -ech vprácech (154), 

po pracech (154), kolísá zde kvantita ve kmeni. Některá feminina, která dnes skloňujeme 

podle vzoru ríiže, patřila ke staršímu vzoru paní, mají tedy v nominativu, genitivu a 

akuzativu sg. koncovku -v. ak. básní (81), nom. biblí (\АО), gen. sentencí (140), nom. lodí 

(77), toto femininum má však v genitivu sg. krátkou koncovku lodi (71). 

V paradigmatu feminin patřících ke vzoru kost a píseň nejsou u Budovce žádné zvláštnosti, 

mezi těmito vzory kolísá zřejmě substantivum tvář, které má v gen. sg. koncovku -i od 

tváři (86). Pro jednoznačnost tohoto tvrzení však nemám dostatek dokladů. Substantivum 

pomoc má v dat. pl. tvar pomocem (142) a v nom. pl. tvar pomoci (140), mohlo tedy 

náležet spíše ke vzoru kost, ale pro tento závěr by opět bylo třeba více dokladů. Stejná 

situace je u feminina nemoc, u kterého byl nalezen pouze tvar к nemocem (339). 

Substantivum lež se pravděpodobně skloňuje pouze podle vzoru kost, má v instrumentálu 

plurálu tvar Ižmi (88) a v dativu plurálu tvar lžem (155). 

U substantiva prsa, které původně patřilo k ženskému /-kmenu, je doložen pouze 

tvar lokálu pl. naprsích (129). 
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4.3.1.3 Neutra 

U neuter náležejících ke vzoru město stojí za zmínku tvar lokálu pl., který má koncovku 

-ich: v Pístních (133), v slovícli (140), při právích (329), na tělích (344). 

Substantivum dítko má v plurálu tvary podle vzoru žena: akuzativ pl. dítky (65, 

144), dativ dítkám svým (149), instrumentál s dítkami (74). 

Substantivum vojsko se objevuje v lokálu sg. ve tvaru v vojště (341); tato koncovka 

byla v lok. sg. běžná pro některá neutra skloňující se podle vzoru město, avšak jiná slova 

na -sk(o) v té době už končila na -u, proto tento tvar představoval už archaismus 

(Petráčková, 1973, 75). 

Některá substantiva patřící ke vzoru stavení, která jsou odvozená od sloves, mají ve kmeni 

dlouhou samohlásku: instr. sg. tkáním (134), ak. pl psáni (152). 

4.3.1.4 Substantiva cizího původu 

Některá substantiva latinského původu, a to včetně vlastních jmen, jsou Budovcově textu 

nesklonná: podlé evangelium (81), o evangelium (135), ak. Cornelium Taciturn, 

Lucianum (65). V nom. historicus Herodotus (131) jsou zachovány původní koncovky, 

ale v ostatních pádech jmen a slov tohoto typu se připojují české pádové koncovky po 

odsunutí koncového -us, např. ak. sg. Sergia (65), gen. sg. Aristobula (135), za Ptolomea 

Philadelfa (139). 

Substantivum faraón má v nominativu sg. buďto tvar farao (84), nebo faraón 

(348), skloňování je pak pravidelné podle vzoru pán: o faraonovi (60), od faraóna (63), 

před faraónem (69). 

Jméno Noe má v nom. tvar Noe (73, 79), v ostatních pádech je však ke kmeni 

připojeno l: o Noelovi (91), přivozuje Noele (91). 

Název města Mekka má u Budovce v nominativu sg. podobu Mecha (69) a 

skloňuje se podle vzoru žena: do Mechy (70). Pokud však stojí tento název ve větě jako 

přívlastek neshodný a jeho řídícím substantivem je město, přizpůsobuje se jeho podoba 

právě tomuto řídícímu substantivu: к městu Mechu (61, 129). 

Některá vlastní jména cizího původu zakončená na - / , která se dnes skloňují podle 

vzoru pán, mají v genitivu a akuzativu sg. koncovku -e: představuje Izmaele (61), zabil 
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Abele (66), od Daniele (63), podlé předpovědění Ezechiele (78), skrze Samuele (331) atd. 

К tomu píše D. Šlosar (1986, 148): Některá jména cizího původu končící na -l přecházela 

ve staré češtině kjo-kmeniim, protože cizí I bylo artikulačně bližší staročeskému V 

měkkému než l tvrdému." 

Název řeky Eufrat je u Budovce zřejmě rodu ženského: к Eufrate (347). 

Slova přejatá z latiny, která končila původně —ia, -io, kolísala zřejmě mezi typy 

paní a růže: ak. sg. dispensací (145), ak. sg. reformací (346), nom. pl. reformací (346), ale 

ak. sg. dispensaci (64), lok. sg. refutaci (141); v tomto případě však nemůžeme vyloučit 

ani pouhé kolísání kvantity nebo chybu písaře. 

4.3.2 Přídavná jména 

Ve skloňování a stupňování adjektiv se Budovcova čeština shoduje s češtinou dnešní. Ve 

většině případů dává Budovec přednost tvarům složeným, a to i u přídavných jmen 

přivlastňovacích: o rodu Mahometovém (61), o Lotový ženě (69), ale také Lotově ženě 

(330), od ženy Putyfarové (72), na plášti Faustovým (75), písma Mojžíšová (153). Pouze 

pokud se jedná o predikativa, vyskytují se častěji i tvary jmenné: v noci povolná býti má 

(62), aby muže poslušná byla (62), ohavno jest je čisti (72), císaře poslušen nebyl (328), 

není sobě odporen (83), ale také není odporný prorokům (84), zeny mají pobožné a 

bohabojné býti (64) atd. Výjimečně se ve zkoumaném textu objevuje i ustrnulý dativní tvar 

adjektiv s koncovkou -u: jest potřebípobožnu býti (334). 

4.3.3 Zájmena 

Odchylky od tvarů osobních zájmen, jak je známe z dnešního jazyka, mají povahu 

hláskoslovnou, např. střídání ň - j ve tvarech zájmen 3. osoby (viz 4.2.6). Zvratné zájmeno 

v dativu má v Antialkoránu vždy tvar sobě (tvar si se nevyskytuje): Alkoránu sobě 

nevymyslil (78), básničku sobě nesložil (137), oči sobě loupali (143), krk sobě podřezal 

(144), ku pití čas sobě vezmeš (154) atd. V akuzativu má zvratné zájmeno se dva tvary (se, 

sebe): s velikým při tom zaklínáním sebe (132), sebe zkušoval (348), ale se staršího nad 

vyvolené anděly boží vyhlásiti (138), ale tvaru se se užívá i po předložkách: dobrou na se 

paměť míti (328). 
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U přivlastňovacích zájmen náš, váš dochází ke kolísání v kvantitě tvarů (viz 4.2.5). 

Místo přivlastňovacího zájmena jejich Budovec někdy užívá ze stč. zděděného jich: leč 

dítky jich béře (65), řídcí na kázání jich chodí (336), aby rozebrali loupeže jich (344). 

Tvary ukazovacích zájmen ten a tento se vyskytují v textu Antialkoránu mnohem 

častěji než v dnešním jazyce, na některých místech se zdá, jako by měly funkci určitého 

členu: když mezi těmi ženami o to dítě rozhodovati měl (60), Ježto bychom měli raději tu 

nedokonalost (bez níž v této smrtedlnosti nebudeme) mezi námi snášeti a tu horlivost 

к zahubení jedni druhých proti Turkům a pohanům obrátiti (351). 

Zájmena vztažná jsou často spojena s částicí -ž nebo -to: kterýžto (78), v kterýchž 

(81), čemuž (83) atd. Zájmeno který má v některých případech funkci zájmena 

ukazovacího: musel by proklatý a zlořečený jako který Mahomet býti (76), zda by Písma 

boží co který jeho Alkorán také za básně držána býti mohla (139). 

Ve významu neurčitého zájmena málokdo často stojí adjektivum řídký: řídcí v nich 

čítáme, řídcí těch věčných pokladův v horách siónských hledáme, řídcí po tomto chlebu 

života (151). Zájmeno všechen, všecken, všecek se objevuje v různých tvarech (viz 4.2.6), 

tvar dativu plurálu má podobu všecliněm (67, 71, 80, 328). 

Co se týče zájmen záporných, za zmínku stojí emfatický tvar genitivu zájmena nic 

ničehéhož: však aby ničehéhož ... neživil (331), Čehož ničehéhož v Alkoránu nenájdeš 

(143), ale na stejné stránce také Čehož ničehož mezi Turky ... nenájdeš. 

4.3.4 Číslovky 

Základní číslovky 11-19 a 50-90 mají v základním tvaru podobu s -e na konci: osmdesáte 

(79); v nepřímých pádech číslovek 10-40 je podoba s -í: desíti chudým (66), před sty 

dvacíti lety (135), před třmi sty třicíti třmi lety (136). Číslovka tři má v instrumentálu 

podobu třmi: před třmi sty třicíti třmi lety (136) nebo třímá: s třímá křídly (82). Číslovka 

čtyři má podobu čtyry: čtyry sta let (135), o čtyřech monarchiích (136), sto a dvacet čtyry 

kapitol (137). Číslovka tisíc má ve spojení s jinou číslovkou v genitivu pl. koncovku -ů: 

několik tisíců lidu (66), tisíc tisíců lidu (341). Za pozornost stojí číselný výraz jich jeden 

den třimecítma tisíc zmordováno (335); tato číslovka znamená třiadvacet, užívala se v rané 

češtině pro vyjádření počtu 20-30 a vznikla spojením číslovky základní a výrazu 

mezdcietma = ,mezi dvěma desítkami' (Šlosar, 1986, 165). Neobvyklé koncovky jsou ve 

výrazech o jednomu Bohu (76) a po půl čtvrtu tisíci letu (133). 
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Jednou se vyskytuje tvar číslovky druhové, a to tvar nominativu sg. pro mužský rod 

u číslovky tríij: trüj v osobách rozdílný býti ráčí (147/148). 

4.3.5 Slovesa 

Infinitiv má v Budovcově spisu vždy příponu -ti, výjimečně také příponou -ci, např. 

ponavrci (326); podoby s -t se nevyskytují vůbec. Tvary přechodníků jsou stejné jako 

v dnešní češtině, o jejich užití a významu ve větné souvislosti je pojednáno v kapitole 

4.5.3.1. U participia /г-ového je většinou zachováno dloužení zakončení-'en ( > -ien > ín) 

tam, kde toto -'e- je součástí slovesného kmene: vidin (61), otevříno (80/81), spatřína 

(327), zavřín (327); tyto tvary převažují, ale najdeme též věřeno (131), položeno (141). 

Naopak jen výjimečně se vyskytuje dloužení u participia /-ového, např. u slovesa odíti: 

odíl (145). U slovesa sly seti, které mělo původně kmenotvornou příponu -a-, je doložen 

tvar participia и-ového: slyšáno (337). 

Mezi kondicionálními tvary bych, by ... se v jednom případě objevuje staročeský 

dubletní tvar abychme (74). 

Imperfektum a aorist se už v Antialkoránu neobjevují. Složené tvary slovesné mají 

stejnou podobu jako dnes, běžně se však ještě užívá plusquamperfekta pro vyjádření děje, 

který proběhl před jiným minulým dějem: kteříž pravili, že ačkoliv jsou se dali obřezati 

(333), nebo pro vyjádření dávno uplynulé minulosti: kteříž pod tím jhem tureckým bydlejí, 

tak jsou zplaněli a v pověrách i v modloslužbách s pohany těmi starými ...jsou se smíchali 

(346). 

Supinový tvar jsem nalezla pouze jeden, a to u slovesa spát: jda spat a odstrojuje se 

(155). 

Imperativ je často zesilován částicí -ž: mustrujmež (336), posilňtež (342); o užití 

rozkazovacího způsobu je podrobněji pojednáno v kapitole 4.5.1.1.3. Nejčastěji nalezneme 

imperativ v 1. osobě plurálu, jednou se objevuje u slovesa 3. třídy starší stažený tvar píme 

(334); imperativ tohoto slovesa zněl původně piji, poté došlo ke stažení v pí. Tímto 

vývojem se tvar přiblížil к základu v infinitivním kmeni ipí-ti), ale imperativ má za základ 

kmen prézentní, proto vznikl dodatečně jako novotvar imperativ pij. 

Protiklad dokonavosti a nedokonavosti je v Budovcově jazyce gramatikalizován, 

dokonavost se vyjadřuje nejčastěji pomocí předpon, nedokonavost nejčastěji formantem 
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-va-, např. oblibuje (327), zkušoval (329), obřezovati (330) atd. Často bývá vyjádřena i 

násobenost děje: smilovává (64), spatřovává (347). 

Co se týče příslušnosti sloves к jednotlivým slovesným třídám a vzorům, setkáme 

se v Antialkoránu s drobnými rozdíly proti dnešní češtině. Tyto rozdíly se nejčastěji týkají 

sloves zakončených v infinitivu na -ovati, tedy sloves, která v období humanismu patřila 

ke vzoru kupovati a dnes se řadí к jiným vzorům. Následující přehled odlišných slovesných 

tvarů nemá být vyčerpávajícím popisem všech změn, které v jazyce od konce 16. století až 

do dneška proběhly, nýbrž pouze výběrem několika příkladů těch sloves, ve kterých jsou 

tyto změny a posuny к jiným slovesným vzorům nejnápadnější. 

Slovesa 1. třídy, u nichž se v prézentních tvarech mění s v š, ch v š, к vč, z v ž, t 

v c, mají ve 3. osobě plurálu koncovku -v. píší (61), voří (74), káží (132) atd. Sloveso brati 

má ve 3. osobě sg. vždy -ř- bére (65, 339), nebéře (134), také v 1. osobě pl. béřeme (154) 

a v imperativu berme (341), ale 2. osoba sg. má -r- dobereš (148). Porák (1983, 153) 

uvádí, že od poloviny 16. století se vedle starší podoby s -ř- objevovaly také novější 

podoby bereš, bere. U sloves řadících se ke vzoru umře nedošlo ještě ve 3. osobě plurálu к 

analogickému změkčení kmenové souhlásky podle 2. a 3. osoby sg. (třeš, tře), takže 

nalezneme tvary oprou (337), umrou (347). Slovesa typu peče nemají ještě ve 3. osobě 

plurálu změkčenou kmenovou souhlásku: např. tekou (153). Slovesa odvozená od vrci 

mají ve sledovaném textu tvary podle vzoru peče: zavrci (61,68), ponavrci (326), ponavrže 

(329), ale tvar 1. osoby sg. je podle vzoru kupuje: ponavrhuji (331). Sloveso moci má v 3. 

osobě sg. téměř vždy tvar bez koncovky: muž (65, 72), nemíiž (64), pouze v jediném 

případě s koncovkou -e: nemůže (92). 3. osoba sg. slovesa trestati má tvar tresce (dvakrát 

335). Sloveso stý skat i sobě má ve 3. osobě sg. tvar mně se stýště (93). 

Ve slovesech 2. třídy žádné výrazné odlišnosti nejsou. 

Nejzajímavější je situace u sloves 3. třídy, která byla v Budovcově době velice 

produktivní. Mnoho sloves, která dnes patří к jiným vzorům, se do ní zařadilo díky 

infinitivnímu zakončení na -ovati, u Budovce např. protrušuje (60, 73), navracuje (69), 

vymazuje (72), brebentují (75) a brebencují (129), spatřuje (133), oblibuje (329), 

zkušovati (329), obřezovati (330) aj. 

Slovesa patřící ke 4. třídě mají v 3. osobě plurálu tvary rozšířené o -ej- musejí (76, 

82, 83), bydlejí (346). Sloveso musiti // museti má dvojí podobu: musili (75), by musily 

(79), by býti musil (76), ale také musel by (76). Sloveso mysliti a jeho odvozeniny se však 

objevuje pouze v podobě s -i- mysliti (71, 350), nevymyslil (78), nesmyslil (85). 
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К 5. slovesné třídě a ke vzoru dělá patří v Antialkoránu některá slovesa, která se 

dnes řadí k jiným vzorům, např. lípá (77), klamá (91), šlapá (342). 

Z nepravidelných sloves stojí za zmínku tvar 3. osoby plurálu slovesa (ne)chtíti, 

který je vždy nechtí (60, 65, 89, 131, 155), a tvar přechodníku přítomného chtíce (65). Ve 

slovesu mít i Budovec někdy zachovává pobočnou slabiku se souhláskou jjmíti (60, 61) a 

jměl (72), častější je ale podoba bez pobočné slabiky: míti (dvakrát 62, 64, 94). Sloveso 

býti má ve 3. osobě sg. vždy podobu jest. V psaní tvarů prézentních je často vynecháno 

náslovné j- sme (326, 328, 334, 336, 338) a sem (350), ale jsem (333, dvakrát 350, 351). 

Tvar 3. osoby plurálu má také zachované j jsou (např. 333), jen v jednom případě j 

vypadlo: sou (346). Mezi oběma podobami není žádný stylistický ani funkční rozdíl. 

4.3.6 Ostatní slovní druhy 

O repertoáru příslovcí, předložek, spojek, částic a citoslovcí a jejich užití ve větě je 

podrobněji pojednáno v kapitole 4.5, zde se omezím pouze na několik poznámek. 

U většiny příslovcí užívá Budovec pro komparativ přípony -eji: nížeji (61), dáleji 

(65), víceji (67), vejšeji (71), lépeji (150) aj. Několikrát se objevuje adverbium medle (148, 

332) ve významu ,tedy'. 

Neslabičné předložky s, v, z nejsou vokalizovány, např. v světě (62), s světem (62), 

v válce (63). Zcela výjimečně má předložka v před náslovným v- podobu и: и veliké 

sprostnosti (74), к té jednomyslnosti и víře (128). Předložka к má v postavení před 

náslovným p- podobu ku: ku pohanům (140), ku pití (154, 340), ku právu (351). 

4.3.7 Shrnutí poznatků o tvaroslovném systému 

Budovcův jazyk je v rovině tvarové značně ustálený a v mnoha ohledech velmi blízký 

dnešnímu spisovnému úzu. Drobné odchylky nalezneme pouze v distribuci některých 

pádových koncovek plurálu u substantiv rodu mužského, v rámci individuálních rysů 

Budovcova jazyka je však užití jednotlivých koncovek více méně jednotné, rozkolísanost 

se týká pouze několika konkrétních případů, většinou genitivu singuláru, pro který jsou 

vyhrazeny tři koncovky, a vzhledem k nedostatku dokladů nelze přesně určit, které z nich 

dával Budovec přednost, případně zda distribuce koncovky záležela na charakteru 
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předchozí hlásky. Dativ a lokál singuláru mají téměř vždy zakončení -u , pouze většina 

vlastních jmen má -ovi. V nominativu plurálu mají maskulina životná i neživotná převážně 

koncovku -ové. V genitivu plurálu maskulin užívá Budovec v souladu s Nudožerského 

kodifikací koncovky -ův, pouze ojediněle proniká také koncovka -u . Téměř všechna 

substantiva rodu mužského mají v lokálu plurálu koncovku -ich. 

V rámci deklinačního systému substantiv rodu ženského se ještě vyskytuje vzor 

paní, ke kterému náleží některá feminina, např. biblí, sentencí, lodí. 

Substantiva cizího původu jsou již do značné míry zařazena do domácího 

deklinačního systému, pouze některá jména zakončená na -um jsou nesklonná. 

Duál už Budovec neužívá. 

Adjektiva mají většinou složené skloňování a to platí i pro adjektiva přivlastňovací; 

pouze pokud se jedná o predikativa, mírně převažuje skloňování jmenné. 

Ani v užívání zájmen nenalezneme výrazné odchylky od současného způsobu, 

některé změny se týkají pouze roviny hláskové (např. kolísání kvantity u zájmen naše, 

vaše). Vztažná zájmena u sebe většinou mají částici -ž, event, -to. 

Systém slovesných časů je oproti dnešnímu jazyku bohatší o předminulý čas neboli 

plusquamperfektum, kterého Budovec běžně užíval. Imperfektum a aorist však v jeho 

jazyce již nenajdeme. 

Zcela ve shodě se soudobým územ je hojné užívání přechodníků přítomných i 

minulých, často se však jejich tvary neshodují s podmětem. Trpné /г-ové participium si 

přidržuje starší-stažené tvary. Supinum bylo nalezeno v jednom případě pouze u slovesa 

spát. Infinitivy mají podobu s -ti (-ci). 

Některé odlišnosti se objevují v příslušnosti sloves к jednotlivým slovesným 
3 . v 

třídám. Díky častému zakončení na -ovati se řadil ke vzoru kupuje, tedy ke fi. slovesné 

třídě vyšší počet sloves než v češtině dnešní. Také ke vzoru dělá 5. slovesné třídy patřila 

některá slovesa, která se dnes řadí к jiným vzorům. Nepravidelné sloveso býti má u 

Budovce ve 3. osobě sg. výhradně podobu jest. 

I morfologická rovina Budovcova jazyka odpovídá úzu humanistické češtiny. U některých 

jevů to platí beze zbytku, jako příklad lze uvést užívání přechodníků nebo složených tvarů 

přivlastňovacích adjektiv. V jiných případech se projevuje tendence zachovávat ještě starší 

stav jazyka, pravděpodobně opět pod vlivem jazyka Bible kralické. Většinou však 

Budovec vnímal vývoj soudobého jazykového úzu velmi citlivě, přizpůsoboval se mu ve 
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svém vyjadřování; eliminoval ze svého jazyka jevy, které v té době byly již na ústupu 

(např. duál, supinum), a naopak do něj přejímal způsoby, které se do tvaroslovného 

systému teprve začleňovaly a pozvolna se ustalovaly v soudobém jazykovém úzu, např. 

koncovku -mi v instrumentálu pl. maskulin a neuter, shodu přísudku s podmětem i pro 

neutra a mnohá ovotce divně obalená jsou (148), genitiv-akuzativ i u jmen živočišných 

atd. 
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4.4 Lexikologie a slovotvorba 

Tato kapitola se pokusí charakterizovat způsoby obohacování jazyka Antialkoránu 

užíváním slov z cizích jazyků a bohatým využíváním některých slovotvorných typů. 

Kapitola 4.4.1 je věnována obohacování slovní zásoby, přičemž důležitým zdrojem jsou 

cizí slova; slova nářeční a slova nově tvořená nehrají v Budovcově vyjadřování podstatnou 

roli, proto nepovažuji za nutné zahrnout zkoumání frekvence a způsobu jejich užití v textu 

Antialkoránu do svého výkladu. Kapitola 4.4.2 se pokusí zachytit nejproduktivnější 

slovotvorné typy, které se v Antialkoránu objevují a které do určité míry charakterizují 

Budovcův způsob vyjadřování. Kapitola bude opět zakončena stručným shrnutím výsledků 

analýzy. 

4.4.1 Cizí slova 

Frekvence cizích slov je v Antialkoránu poměrně vysoká. Obohacování slovní zásoby 

češtiny užíváním cizích slov souviselo s humanistickou tradicí, neboť vzdělancům doby 

Budovcovy byly především latinské výrazy přirozeným zdrojem a vzorem při dotváření 

slovní zásoby vlastního jazyka. 

Mnoho latinských slov bylo užíváno automaticky, některá z nich byla i formálně 

počeštěna. Ze slov naznačujících postup výkladu jsou to např. item ,tak, také, rovněž, 

podobně': Item jak jisti, piti v nebi budou, ale že skrze střeva nebude nic odcházeti, než 

potem. Item kterak muži s ženami napořád, kdo s kým bude chtiti, tělesně obcovati budou 

(138) nebo sumou .souhrnně, celkem, vcelku': Sumou žádné básně, nerci-li historie od 

počátku světa nechutnější není sepsané (137). 

Protože byl Antialkorán určen širším vrstvám obyvatel, nejen vzdělancům, bývá 

к cizímu výrazu připojován výklad: apostatou, to jest odpadkem od víry křesťanské (131), 

avšak ouřad konšelský slově synedrion (135), Též de Utopia, kteréžto země se nenachází 

(137), jiné exempláře, totiž jiné vejpisy téhož Starého zákona (140), Přijde-li ke 

kolacinýrování, totiž к srovnání (140), žádná martyria, to jest mučedlnictví (141), volné 

vysvětlení: takže víra náše křesťanská není nějaká Idea perfectae politicae, to jest není zde 

dokonalost, ale ustavičný boj těla s duchem (142) nebo překlad celého citátu: Aut Deus 

patitur, aut tota mundi machina peribit. To jest: Nebo Biih násilí trpí, nebo svět tento 
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pomine. (142), že Non martyrium, sed causa facit martyrem, to jest že ne mučedlnictví, 

ale ta pře dobrá, pro kterouž mučedlnictví pochází, ta že činí mučedlníka. (144), Ač pak 

staré latinské přísloví Contra negantem principia non est disputandum, že kdo základu 

zapírá, že s takovým těžké dále hádání (146); někdy stojí české synonymum vedle cizího 

výrazu a je s ním spojeno slučovacím poměrem: dispensaci a rozhřišení (64), nežli magnes 

kámen к půlnoci (133), fundamentů a základů (155). Výjimečně jsou do textu stejným 

způsobem vkládány výrazy řeckého původu: že jsou byli athei, to jest bez Boha (334), 

olyoputrida, totiž jako nějaké blivaniny všech posměvačův božích (137); v tomto 

posledním případě se jedná o volnou parafrázi s citovým zabarvením, neboť výraz je 

odvozen ze slov olere ,zapáchat' a putridus ,shnilý'. Pouze ojediněle vkládá Budovec do 

textu cizí nepočeštěné výrazy, aniž by je vysvětlil: Ale pravý téhož jádra užitek, pravá moc 

a operatio, ta se teprv v budoucím věku zjeví. (148/149), kteříž by praeservativa proti 

morním nakažením a nakaženým antidota et curativa dávali a raněné hojili (334), 

výjimečně dokonce i celý citát: A tak dobře pověděl papež Pius Secundus Aeneas Sylvius, 

kterýž Českou kroniku sepsal: Non audet Stygius Pluto tentare, quod audet Effrenis 

Monachus, plenaque fraudis anus. Ale navrátím se к tomu, ... (134). To, že Budovec 

daný výraz pociťoval jako cizí, naznačuje jiný druh písma: latinské citáty a některé výrazy 

jsou v textu (v souladu s dobovými zvyklostmi) odlišeny kurzívou13. Naopak některé jiné 

výpůjčky z latiny nebo z řečtiny jsou do textu volně začleněny, jsou tedy už považovány za 

součást domácí slovní zásoby: smysl jedné sentencí poví (140), do originálu toho kšaftu 

neproměnitedlného nahlédnouti (153), ačkoliv si tyto výrazy v některých případech 

ponechávají původní koncovku: že nebude sceptrum a panování od Judy odňato (135). 

Zvláštní pozornost si zaslouží výraz ecetera, z latinského et cetera (etc) - ,a ostatní, 

a tak dále', který Budovec v textu Antialkoránu několikrát užívá pro označení trusu a 

výkalů: Nebo kdyby vždycky myší ecetera za pepř prodával a nikdy je pepřem nepromísil, 

ne tak by mnoho kupcův zejskal. (88), Tak opět pepř s myšími etc. směšuje. (92), co ecetera 

muškátem prošpikované psané básně (132), témuž slovu božímu svými básněmi co psím 

ecetera hřebičky pošpikovaným a v medu usmaženým se rouhal. (134). 

Některé výrazy související s Koránem nebo s jeho výkladem jsou přejaté z turečtiny 

nebo z arabštiny: azoary neboli kapitoly Koránu, např. Dělí se na azoary, totiž kapitol 124 

13 V ediční poznámce se o grafických úpravách tohoto druhu nic nepíše, lze tedy předpokládat, že grafické 
odlišení cizích slov je dílem Budovcovým, neboť právč grafické stránce díla přikládal on sám důležitou roli. 
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(60) a z lejkův nejlepší musurman, to jest věrný Boha ctitel (133), že lidi z ecelkak, totiž 

z stínu ... stvořeni jsou (87). 

Množství slov v Antialkoránu je také původu německého, některé výrazy Budovec 

přejal z běžné mluvené češtiny. Často se jedná o expresivní' výrazy, výrazy hovorově 

zabarvené, slova náležející к nižší stylistické vrstvě nebo výrazivo označující běžné 

předměty a jevy každodenního života: mordéř (65), mordovali (60), frejířský (80), někdy 

jsou to výrazy zcela neutrální: fraucimer ,dámská společnost' (60, 76, 129), frejmarčiti 

Jednat o koupi, kupčit' (64), vinšované (69), štrychem (77, 91), bez fortele ,podvodný 

úmysl, lest, úskok' (424), průby ,zkouška, zjišťování pravosti' (149), pankéty ,hostiny' 

(338), lozuňku ,poplatek' (350) aj. Množství výrazů přejatých z němčiny spadá do oblasti 

vojenství: šturmuje ,útočit, hnát útokem' (68), při mustruňku ,vojenská přehlídka, odvod 

branců' (336), dojdeš obdaňku ,propuštění z vojenské služby'(336), na vartě a šiltvachu 

(350), г mustrrolu ,soupis vojska' (351), frýd (351) atd. 

Většina sloves cizího původu se řadí díky zakončení -ovati ke vzoru kupuje: 

frejovati (66), špikuje (133), ortelovali (143), figuroval (147), prubovati (152) atd. 

4.4.2 Některé slovotvorné typy 

Pro Budovcův spis je charakteristický výskyt substantiv tvořených příponou -ství: 

pochybenství (65), člověčenství a božství (66), modlářství (69), kuběnářství (145), 

zlořečenství (350) aj. 

Častěji než v češtině dnešní se objevují verbální substantiva: povědění (67), 

přenášení (70), odpočinutí (70), vzývání (71), vyvrácení (72), slyšení a věření (74), 

ztracením hrdla (74), s tím doložením (75), předpovědění (76), zapírání (76), vyznáváním 

(77), posvěcení (86), oholení (86), do nebe vtržení (87), pohanění (88), rouhání (89), 

pohledění (134), ubodení (134), seslání a rozptýlení (135), zasmání (137), kochání (149), 

obírání se (152), čítání (152) atd. 

Oblíbeným Budovcovým slovotvorným typem byla deminutiva, která mohou mít 

jednak expresivní' zabarvení kladné: ptáčky (63), lištičko (67) Jiskřička (71), včeliček (71), 

kvítíčko (133), slunečnička (133), růžičků (134), posvíceníčko (137), volnůstku (152), 

podobenstvíčka (153), lodičku (326), probuzeníčko (327), břečťánek (347), metličkou 

(348), jednak zabarvení záporné, pohrdlivé nebo výsměšné: lotřík (74, 76), nebohý 

červíčku smrtedlný (154), nebo mohou být i neutrální: kratičkost (71), figurkou (326), 
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závěrek (327). Kladně zabarvené zdrobněliny většinou souvisí s biblí, s Bohem a jeho 

dílem a konáním, záporně zabarvené naopak s koránem, nevěřícími apod. 

К vyhraněným slovotvorným typům patří v Budovcově jazyce tvoření adjektiv 

příponou -tedlný (podle latinské přípony -bilis), např. nevyhnutedlná (60), proměnitedlná 

(63), spasitedlnou (70), nesmrtedlného (70), čitedlná (70), pochopitedlnými (146). 

Produktivní je rovněž typ tvoření adjektiv s trpným významem z /-ových příčestí: o 

ňákém svém proroku ... z Adama pošlém (77), zázrakové stalí (134), vydařilý voják (334), 

к zvítězilé církvi (336), lid neustalý (341) a z příčestí n-ového: o zázracích v Egyptě 

činěných (78), nebe zavřené jest (92), nebe země ... založený stanou (138), to též teď 

vyrejsované se spatřuje (326). 

U tvoření zpodstatnělých přídavných jmen cizího původu, především názvů 

obyvatel měst a zemí, v textu kolísá buď užití dvou různých slovotvorných přípon: у lidu 

izraelském (147), ale izraelitickými (351), nebo užití přípony domácí a přípony užívané 

v původním jazyce: Tesalonickým (150), ale také Tesalonicenským (89); u slova 

Atlienienští (334) se objevuje pouze tato varianta. 

Hojně užívané je v Antialkoránu tvoření sloves předponou po-, která mají význam 

omezovači: pookořenil (75), poopáčím (141), posevře (146), pozapadne (146), pozastřel 

(147), porozšířím (328), ponavrhuji (331), někdy jsou z nich odvozena i adjektiva: 

poobleveno (345). 

Zajímavým jevem v Budovcově projevu je vyjadřování děje vazbou slovesného 

tvaru se substantivem, podobně jako je tomu v němčině a v angličtině verbonominální 

vazbou s funkčním slovesem: činí zmínku (71), vejstraha se dá (329), poručení se stalo 

(330), rozkaz měli (330), měli svobodu (330), vítězství obdržeti (336), nechtěli víry dáti 

(337), osvobození béře (338), pohrůžka se stala (348). 

Úlohu emocionální exprese a emotivního působení na čtenáře mají ve spisu četná 

elativní adjektiva a adverbia tvořená předponou pře- předivnou (77), převelmi (80), 

přenevystižitedlného (144), přežádostivému (326), přejistou (327), přeblahoslavený (327), 

přešťastný (329), přetěžkým (330), přepěkná (330); některé tyto výrazy mají expresivní' 

zabarvení výrazně kladné, např. přemilá a přepotěšená (135), některé naopak výrazně 

záporné: přezlořečený (65), přehrozné (142), přežalostivé (339). Méně často se tvoří 

elativní výrazy předponou nej- nejhorší a nejhroznější (67), nejsprostnějších (74), 

nejosvícenějších (133), nejprvnější {328), nejposlednější (345). 
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Poměrně často vystupuje ve funkci slovotvorného prefixu i záporka ne-, která stojí 

nejčastěji před substantivy, adjektivy a adverbii: nešlechetník (72), neznámosti (76), 

nepříklad (38), nelásky (347), nečistý (67), netrefných (90), nevelmi (128). 

Ojediněle se setkáme se zvláštními výrazy utvořenými složením slov: 

dlouhočekání (72), kratochvíleti (76), v krvotoku (77), dikůčinění (348). 

Na závěr této kapitoly bych ráda věnovala pozornost některým velmi expresivním 

výrazům, kterých Budovec užil, aby vyjádřil svůj názor na Mahometa, tvůrce Koránu, a 

jeho dílo vůbec. Důvodem je snaha působit citově na čtenáře. Může se jednat jak o celé 

věty: A tu opět ten pes nečistý svou nečistotu smradlavou zakopává. (62), A tak tuto ten 

proklatý ďábel mahometský, ten roh rouhavý, od Daniele předpověděný, hrozně se 

rouhá věčnému Synu božímu. (63), avšak pod tím hanebný svůdce a mordéř ustavičně 

napomíná, aby křesťany mordovali (65), tak jednotlivé výrazy: blivaniny (83), trusky 

básnivé (83), žvanic (93), praarci (138), navracuje se к svému vejvratku (347), gen. 

holomků (66, 67) atd. Expresivně zabarvená jsou i slovesa, kterých Budovec užívá při 

vyprávění obsahu Koránu: žve {6Ъ), plete (63), tlachá (84, 93), tlampá (92) apod. 

4.4.3 Shrnutí poznatků o slovní zásobě Antialkoránu 

V užívání slovní zásoby dochází v Budovcově spisu ke sloučení dvou různých tendencí: na 

jedné straně je to snaha o vytvoření textu, který by byl srozumitelný všem čtenářům, tedy i 

těm s nižším vzděláním, na straně druhé přizpůsobení jazyka humanistické češtině, která se 

sama o sobě vyznačovala vyšší stylovou rovinou. Navíc se jedná o text s náboženskou 

tematikou, z čehož vyplývá předpoklad užití spisovného jazyka. Synteze těchto dvou 

tendencí se v Antialkoránu projevuje právě výběrem lexikálních prostředků a ve způsobu 

jejich užití. Budovec sice do svého textu vkládá v souladu s humanistickým územ latinské 

výrazy a často i celé citáty, ve většině případů je však opatřuje překladem nebo 

vysvětlením, pro větší názornost je často doplňuje i přirovnáním к situacím každodenního 

života, příkladem z bible, příslovím, obrazným pojmenováním apod. V tomto ohledu se u 

něj projevuje další rys autorů humanistických. Jednotlivá slova nebo slovní spojení jsou 

často překládána formou připojení českého synonyma, takže dochází к porovnání slov 

domácích a cizích. Tím je splněn humanistický požadavek rozšiřování vyjadřovacích 

možností jazyka a zároveň požadavek obecné srozumitelnosti. К té přispívá užívání 

některých cizích slov německého původu, která však u nás zdomácněla již během 14. 
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století a která přecházela z jazyka mluveného do češtiny spisovné, takže byla srozumitelná 

i méně vzdělaným vrstvám obyvatelstva. 

Slova, která pronikla do českého spisovného jazyka z latiny a postupně se v něm 

ustalovala, přebírala některé domácí přípony. U sloves to byl formant -ovati, u substantiv 

zakončených v latině na -io, -ia česká slovotvorná přípona -cí. Latinská adjektivní přípona 

-bilis byla v češtině nahrazována příponou -tedlný, pomocí které se tvořila i nová česká 

přídavná jména. Takto utvořená slova najdeme v hojném počtu i u Budovce. 

Co se týče slov domácích a jejich slovotvorných typů, nejvýraznějším rysem 

Budovcova jazyka je užívání elativních předpon pře- a nej-, které najdeme nejčastěji u 

adjektiv a adverbií, výjimečně i u jiných slovních druhů. Tento jev souvisí pravděpodobně 

s tím, že Budovcův spis má charakter agitační a jeho autor právě pomocí těchto předpon 

vyjadřoval svůj postoj к dané skutečnosti: podle významu slov, ke kterým byly tyto 

předpony připojovány, se mohlo jednat jak o postoj veskrze kladný, tak i záporný. 

К vyjadřování svého názoru a částečně i к ovlivňování myšlenek čtenáře kromě toho ještě 

Budovec užíval výrazy se silným citovým zabarvením a záporným nábojem, výrazy 

hanlivé, ironické a posměšné, které se někdy blížily vulgarismům. 
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4.5 Skladba 

Při členění jednotlivých syntaktických jevů do kapitol jsem vycházela ze struktury, kterou 

použil J. Bauer v oddílu Skladba14, neboť se mi takto uspořádané dělení jeví jako 

nejpřehlednější. Také terminologii jsem zachovala Bauerovu. Nejprve se v kapitole 4.5.1 

zaměřím na větné typy, kapitola 4.5.2 bude věnována jednotlivým větným členům, dále se 

v kapitole 4.5.3 pokusím charakterizovat polovětné útvary, mezi které patří infinitivní a 

participiální konstrukce, následující kapitola 4.5.4 stručně nastíní, jakými principy se řídil 

slovosled Antialkoránu. Předpokládám, že nejobsáhlejší bude kapitola 4.5.5 popisující 

podobu Budovcových souvětí, nejprve podřadných a následně i souřadných. Zvláštní 

pozornost bude v této části věnována užití spojek a spojovacích výrazů v jednotlivých 

typech vět. V poslední kapitole tohoto oddílu (4.5.6) pak shrnu poznatky o syntaktické 

rovině jazyka Antialkoránu. 

4.5.1 Větné typy 

4.5.1.1 Typy vět podle postoje mluvčího 

V Antialkoránu najdeme všechny typy vět podle postoje mluvčího к sdělovanému obsahu, 

jak je známe z dnešní češtiny, tedy: věty oznamovací, tázací, méně časté jsou věty 

rozkazovací a přací. Jednotlivé typy vět jsou v textu rozlišeny většinou interpunkčním 

znaménkem, někdy Budovec užil i lexikálních prostředků к zdůraznění svého postoje. 

4.5.1.1.1 Věty oznamovací 

Věty oznamovací tvoří pochopitelně převážnou část Budovcova spisu; autor v nich užívá 

v souladu jak s tehdejší, tak i s dnešní podobou češtiny slovesa v indikativu, pokud sděluje 

reálný obsah, kondicionálem pak vyjadřuje děj nereálný, nějak podmíněný nebo žádoucí. 

Citově zabarvené věty zvolací se zde vyskytují v poměrně hojném množství, neboť 

Budovec pomocí nich často vyjadřoval svůj postoj к dané situaci; většinou se jednalo o 

pocity rozhořčení, ale mohlo jít naopak i o výraz radosti, potěšení. Takové věty začínají 

14 LAMPRECHT, A.; ŠLOSAR, D.; BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986. 
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/ / 
téměř vždy citoslovci ó nebo ach: O jakého hanebného podvodníka (75/76), O pivovarskou 
rafikou takového Proroka posvětiti by za nej lepší bylo. (145), Ó jak přemilá věc jest 

s králem svým tímto časným často rozmlouvati (153), Ach, což jest nyní mnohých takových 

jalových křesťanu (333). Nezřídka je v takových zvolacích větách vypuštěno sponové 

sloveso být: Ó jistě přeblahoslavený člověk ten (327). Některé z nich jsou uvozeny 

příslovcem jak, které se během 15. století rozšířilo namísto příslovce kak(o) (Bauer, 1986, 

345), např. Avšak jak řídcí křesťané se polepšují! Jak řídcí na tu pohrůžku, co tam Pán 

Bůh skrze Izaiáše proroka praví, dbají! (340). Výjimečně obsahují Budovcovy zvolací 

věty jiná příslovce a citoslovce, např. hle: To, hle, mezi pohany, jak ovšem více mezi námi 

křesťany mělo by se zachovávati! (352), nebo aj: a uzřeli to množství, a aj, mrtví leží na 

zemi (343). Jako interpunkční znaménko může být použita buď tečka, nebo vykřičník. 

4.5.1.1.2 Věty tázací 

Doplňovací otázky začínají tázacím zájmenem nebo příslovcem, např. A jaká toho potřeba 

ptáti se, jsou-li mužského či ženského pohlaví? (84), A co pak divného, že ta pravda boží 

těmi figurami co ořech skořepinou obalena byla? (147), A jakýž to rytíř Kristů? Jaké tu 

svědomí? (334), A jaká tu síla proti nepřátelům? Jaké v zajetí potěšení? Jaké и víře 

křesťanské setrvání? (336), I proč také к duchovnímu pokrmu nějaké chvilky vzíti nemáš? 

(154), Nebo kdyžtě již к tomu vede, že duše umírá, i kterak má věřiti, že tělo mrtvé 

obživne? (70). 

Zjišťovací otázky jsou nejčastěji uvozeny příklonnou tázací částicí li(ž), která stojí 

za prvním přízvučným slovem otázky: Již prosím každého, kdo toliko Krista a jeho pravdu 

miluje, aneb kdo nejmenší rozum lidský má, nejsou-li to hrozné básně v první knize o rodu 

Mahometovu ? (132), Že pak my křesťané jedni horlivěji, druzí nedbánlivěji Boha v nich 

hledáme a na vůli jeho se dotazujeme, tím-liž by nejistá byla? (150), Nejsou-li naše 

rozmlouvání při nich mnohdykrát ohyzdnější, nežli jsou sodomských a gomorských byla? 

(338). Částice či se vyskytuje dost řídce, a sice pouze ve vylučovacích otázkách: Л jaká 

toho potřeba ptáti se, jsou-li mužského či ženského pohlaví? (84). Někdy zjišťovací otázku 

uvozuje také částice zdaliž: Zdaliž proto v té skořepině jádra nebylo? Zdaliž o 

zmrtvýchvstání od Adama až do prorokův víra mezi lidem božím nebyla? (147). 

Většina všech otázek, které Budovec ve sledovaných částech spisu pokládá, má 

citový ráz: otázky zjišťovací i doplňovací jsou silně citově zabarvené, jejich účelem je 
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dovézt čtenáře к (podle autora) jednoznačně správným odpovědím, kterých však není 

třeba, neboť ty jsou vlastně již obsaženy v samotných otázkách; jedná se tedy o otázky 

řečnické. 

4.5.1.1.3 Věty rozkazovací a přací 

Budovec užívá imperativu nejčastěji v 1. osobě množného čísla a ve 2. osobě jednotného i 

množného čísla a jeho rozkazovací věty mají charakter spise doporučení nebo přání, čemuž 

nasvědčuje i tečka jako interpunkční znaménko; к některým slovesným tvarům je 

připojena částice -ž: I čiňmež to mnohem víceji tuto. (154), mustrujmež sami sebe tím 

častěji, nahlídejme rádi do pštoluňku našeho nejvyššího polního pána, vzhlídejme se v tom 

zrcadle (336), Berme příklad z soudců izraelských i z králův judských (341), O čemž čti 

Cornelium Taciturn, též Lucianum a jiné pohanské spisy. (65), A nemějž mi, pobožný 

čtenáři, za zlý (328), Protož vy posilňtež se a neopouštějte rukou svých (342). Někdy se 

vyskytuje též opsaný imperativ, tvořený z částice nechť (nežť) a indikativu; tato částice 

vznikla ustrnutím imperativu slovesa nechati: nežť jim jiní čtou jakožto pštoluňk boží 

(336), nežť sobě každý přečte sám nebo přečisti dá (344). 

Přací částice Budovec neužívá, význam přací vyjadřuje jiným způsobem, nejčastěji 

lexikálními prostředky. 

4.5.1.2 Vyjadřování záporu 

Větný zápor vyjadřuje Budovec obvykle připojením záporky ne- к přísudkovému slovesu. 

Často se ale vyskytuje členský zápor tam, kde bychom očekávali zápor větný, např.: 

Naříká na kratičkost života lidského a že jemu ne všickni chtějí věřiti (71), Odtud chválí 

Krista Pána, že jest byl dobrý člověk a že mu ne všickni uvěřili (84). Někdy kolísá 

postavení záporky ne- ve složených tvarech slovesných, např.: Proto, že jsou nebyli 

podvodníci a falešníci jako Mahomet (70). Stojí-li ve větě záporné zájmeno (nejčastěji 

žádný), má přísudkové sloveso také podobu zápornou: A aby žádný nezlořečil Mahometovi 

ani jemu se nesmál (70), však ani v historii, ani v smyslu, ani v artikulích víry křesťanské 

nic od žádného není změněno (140). 

V několika případech užil Budovec v rámci jedné věty zápor v přísudkovém 

slovesu a ještě i u nějakého dalšího členu, čímž došlo к vzájemnému vyrušení obou 
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záporů: Avšak když jsou neuposlechli, nač jsou sebe i nás, rodinu svou, přivedli, není 

neznámé. (330). Někdy se v jedné větě vyskytuje víc záporek než dvě: I kterak netoliko 

nemá neděditi, ale nade všecky jiné hroznější muky v pekle trpěti (146), a nechceme-li při 

tom nejposlednějším generálním mustruňku den příchodu Krista Pána vymustrováni 

jakožto nehodní nebýti (336). 

Po spojce ani užívá Budovec zpravidla zápornou podobu posudkového slovesa, 

zatímco po spojce aniž, která následuje po větě se záporným významem, podobu kladnou: 

Nespatřovalo se to ani и pohanů předešlých, aniž и Turků se to nachází (340), Však při 

desateru pokolení nejhůře, nebo ti se nenavrátili, aniž co kdy o nich až do dnešního dne 

slyšáno bylo. (337), Žádného ustalého ani klesajícího nebude mezi nimi, žádný z nich 

nebude dřímati, ani spáti, ani se rozepne pás beder jeho, aniž se strhá řemen obuvi jeho. 

(341). 

Částečný zápor, kterým autor popíral jen některou část sdělovaného obsahu, 

vyjadřoval připojením záporky ne přímo к popíranému členu: a zvláště krále ne pyšného 

(153), Že pak Pán Bůh ne všecky přestupníky ihned tresce (335), Nebo kdyby vždycky myší 

ecetera za pepř prodával a nikdy je pepřem nepromísil, ne tak by mnoho kupcův zejskal. 

(88), kteréžto tajemství tak naši Čechové nevelmi vlastně jmenují nepravosti (128). 

Ve větách záporných užívá Budovec v souladu se staročeským územ často 

záporový genitiv místo knižního předmětového akuzativu: Čehož nic při mahometáních, 

málo pak při jalových křesťanech, těch epikureích a saduceích, najdeš. (145); někdy 

nalezneme genitiv i místo podmětového nominativu v záporných větách s existenciálním 

slovesem býti: že v světě člověka není (71). 

Doklady toho, že vyjadřování záporu nebylo v době, kdy Budovcův spis vznikal, 

ještě zcela ustáleno, nalezneme také v užití některých sloves, která u sebe formálně nemají 

žádnou záporku, jejich význam je však záporný, proto se v dnešní češtině pojí s kladným 

tvarem infinitivu. Jedná se např. o slovesa zapovědět, zamezit; v Antialkoránu po slovesech 

tohoto typu kolísá užití kladné a záporné podoby infinitivu, příp. vedlejší věty: zapovídal 

politickým rozumem je do tureckého jazyku překládati, o nich se hádati i na kazatelnicích 

od kněží kázati (128), A aby ta lež všechněm najevo nevyšla, zapověděl Mahomet pod 

ztracením hrdla o svém Alkoránu se neliádati (132), Mahomet, aby se lež nevyjevila, 

zapověděl pod hrdlem ztracení, aby se žádný o víru a Alkorán jeho nehádal (144), Kudyž 

Pán Bůh chtěje zameziti myšlénkám lidským, aby o lidech pobožných nesoudili (347). 
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4.5.1.3 Vyjadřování volní modality 

Jedná se o vyjádření volního postoje činitele к ději, který může být vynucený, nutný, 

náležitý, možný, dovolený, chtěný apod. Jazyk může tuto modalitu vyjádřit několika 

způsoby: infinitivními větami se sponou, spojením modálního slovesa s infinitivem 

významového slovesa a spojením modálního predikativa s infinitivem významového 

slovesa (Bauer, 1986, 350). 

Infinitivními větami se sponou býti se mohl vyjádřit děj nutný, náležitý nebo možný 

(t. 350n.), dnes jsou však tyto konstrukce archaické. V Antialkoránu jsem nalezla pouze 

jeden doklad užití tohoto typu věty: prokazujeme to, že křesťané sme, a ne pohané a že 

nám není činiti toliko o samu smrtedlnou korunku při obdržení vítězství časného nad 

nepřátely našimi, ale mnohem více pro dosažení věčné korunky (336). Domnívám se, že se 

jedná o vyjádření děje náležitého. 

Modální slovesa míti (povinnost), moci, musiti a chtít i ve spojení s infinitivem 

významového slovesa užívá Budovec velmi často, význam těchto konstrukcí je stejný jako 

v dnešní češtině. Kromě toho se poměrně často vyskytuje sloveso ráčiti ve spojení 

s infinitivem významového slovesa; zajímavé je, že tím, kdo ráčí/ráčil něco vykonat, je 

vždy Pán Bůh: že jim Pán Bůh slavné vítězství dáti ráčil (341), kteréž Pán Bůh za správce, 

strážce a ochránce církve své naříditi ráčil (346), když jim Pán Bůh osvícené proroky 

s divy a zázraky velikými vzbuzovati ráčil (346), Pročež Davida trestati ráčil netoliko pro 

vraždu a cizoložstvo. (348), pročež je jak к jejich dobrému, tak i к vejstraze jiným dítkám 

trestati časnou metličkou ráčí (350). V jednom případě se touto konstrukcí vyjadřuje 

zdvořilý rozkaz: Věčný Pán Bůh račiž všechněm rytířům křesťanským to srdce dáti (352). 

Spojení modálních predikativ (lze, nelze, třeba, netřeba, potřeba, potřebí) 

s infinitivem není v Budovcově spisu příliš časté, nalezneme jen několik dokladů 

predikativa (jest) potřebí/potřeba ve spojení s infinitivem nebo vedlejší větou; v prvních 

dvou uvedených příkladech došlo к elipse spony: protož že potřebí, aby se lidé dnem i nocí 

modlili (75), A jaká toho potřeba ptáti se, jsou-li mužského či ženského pohlaví? (84), již 

potřebí jest také jakž touto figurkou, takž také vysvětlením jí nětco ponavrci (326), A 

jestliže jest kde potřebí pobožnu býti, to na vojnách (334). 
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4.5.1.4 Věty jednočlenné a dvojčlenné 

Dvojčlenné věty v Budovcově spisu mnohonásobně převažují, ale v hojném množství 

nalezneme i rozmanité věty jednočlenné. 

Mezi věty jednočlenné slovesné patří věty s neosobním modálním predikativem 

(viz 4.5.1.3). Velmi časté jsou jednočlenné věty, v nichž se neosobním zvratným tvarem 

slovesa vyjadřuje všeobecný činitel: Kdežto к obhájení víry naší křesťanské o Kristu Pánu 

potom se poví (63), Čehož Mahometovi se přeje (85), a po odevření nahlédne se světlem 

Slova božího (130), předpovídá se potopa před sty dvacíti lety (135), Potom v též druhé 

knize se píše (138), Najde se v historiích (143) apod. Všeobecný osobní činitel však může 

být vyjádřen rovněž ve větách s 2. os. sg.: Nájdeš v třetí té knize (137), Jako uzříš to 

kvítíčko při východu obrácené к východu (146), když tu zelenou lupinu sejmeš (148); méně 

časté jsou věty s 2. os. pl.: Toť máte tu pěknou mahometskou historii (138) a věty 

infinitivní: Z čehož viděti (140). 

V Antialkoránu se vyskytuje i poměrně mnoho dokladů jednočlenných vět 

jmenných; mohou to být věty (zvolací) substantivní: Л vpravdě škoda (66), Ó, jistě 

přeblahoslavený člověk ten (327), ó přešťastný takový rytíř (329), I jakýž to rytíř Kristiiv? 

(334), Odkudžjaká síla? (336), A jaká tu síla proti nepřátelům? (336), Což pak to hrozné 

ožralství náše? (339), někdy je substantivum v genitivu: Ó hanebného podvodníka (75/76), 

A co to divného (346); výjimečně se vyskytují věty příslovečné: Až potud o frejířích dosti. 

(339) nebo citoslovečné: Běda těm (několikrát 340). 

4.5.2 Větné členy 

4.5.2.1 Podmet 

Podmět je nejčastěji vyjádřen nominativem podstatného jména, výjimkou není ale ani 

substantivum v genitivu, tzv. genitiv záporový: že v světě člověka není (71), A kdyby té 

jistoty nebylo (134), A téměř žádné kapitoly není (137), Zdaliž proto v té skořepině jádra 

nebylo? (147), A dokudž nebude větší pobožnosti při vojácích proti Turkům (335). Dále 

může být podmětem zpodstatnělé přídavné jméno, např. a že nevěrní ani slovu božímu, ani 

zázrakům neuvěří (71), že sprostný to soudě (129). Velmi často je podmětem neurčité, 

osobní nebo ukazovací zájmeno: a kteří podlé něho živi jsou (60), ale kdo věří Izákovi, ten 
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že spasen bude (61), Nacházejí se také mnozí mezi křesťany (333). Ojediněle může být 

podmětem i infinitiv takže pro stud ohavno jest je čisti (72), Což přepotěšené jest věděti 

(139) nebo substantivní výraz číslovkový jest sedm brán ku peklu (73), kteréžto řeči 

z tisíce kněží tureckých jeden nerozumí (144). Podmět může být rovněž vyjádřen vedlejší 

větou podmětnou: Ale zdá mi se, žeťjsou došli (337). 

Podmět známý z kontextu nebo ze situace a podmět všeobecný se nevyjadřují. 

4.5.2.2 Přísudek 

Ve vyjadřování přísudku slovesného se Budovcova čeština nijak neliší od češtiny dnešní. 

Pokud je predikát v trpném rodě, často dochází к elipse pomocného slovesa býti v platnosti 

3. os. sg. a pl. préz. i prét.: že Belzebub proto z. ráje vystrčen (73), Odkudž také od císařův 

tureckých nařízeno (74), že jim obzvláštní místo v nebi nařízeno (79), potom pak židé po 

všem světě rozptýleni (135), Joziáš král zejména předpovědín (136), Mahometánům za tou 

příčinou víno zapovědíno (141), Ukamenován jeden (331), takž.e jich jeden den třímecítma 

tisíc zmordováno (335), Spatříno to při lidu izraelském v služebnosti egyptské (337), 

modlářem učiněn (346) atd. 

Jmenná část přísudku se sponou se vyjadřuje nominativem podstatného jména: Též 

praví o Kristu Pánu, že jest syn panny Marie (60), a že jest byl nej slavnější prorok (62), 

kteréž vždy někomu věrnému jest vůně a pravidlo i cesta к životu věčnému (68/69), a že 

jsou křesťanskému vojáku největší posila к užívání proti mahometánům železného meče 

(131), a ten že jest pečet všech prorokův (132), jimž kázání evangelium Kristova jest pouhá 

básnička a bláznovství (139) atd. O něco méně časté je vyjádření jmenné části přísudku 

instrumentálem substantiva: a že jest nebyl Bohem (63), a že žádným kouzedlníkem ani 

čarodějníkem není (132), a že to hříchem není (333). Zdá se, že jmenná část přísudku je 

vyjádřena substantivem v instrumentálu tehdy, pokud slovesná část přísudku má zápornou 

podobu slovesa býti. 

Pokud je jmenná část přísudku vyjádřena adjektivem, je toto adjektivum většinou 

v nominativu. V četnosti užití tvarů jmenných a složených není výrazný rozdíl, někdy je 

adjektivum v komparativu: a kteří podlé něho živi jsou (60), takže pro stud ohavno jest je 

čisti (72), že nikdy sobě odporen není (83), ale také: že není odporný prorokům (84), 

Mučedlnictví pak jak mohou slavnější a všemu světu známější býti jako v církvi 

křesťanské? (143), Odkudž zjevné a patrné jest (61), že jest milosrdný (128) atd. 
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Ojediněle může být neslovesná část přísudku vyjádřena adverbiem to nebylo dobře 

(349), genitivem vlastnosti kteříž jen zdravého smyslu jsou (67) a dativem jmenného tvaru 

adjektiva Л jestliže jest kde potřebípobožnu býti (334). 

Někdy dochází к elipse spony v platnosti 3. os. ind. préz.: A co pak divného (147), 

Nejlépe tedy z studnice samé slova božího, z toho živého pramene se napájeti. (152/153). 

4.5.2.3 Shoda přísudku s podmětem 

Shoda přísudku s podmětem se u Budovce řídila stejnými pravidly jako dnes, к odchylkám 

dochází jen zřídka. Nalezla jsem pouze dva typy případů, kdy se číslo přísudku neshoduje 

s číslem podmětu: v prvním případě je podmětem neurčité zájmeno kdo, kterým ale autor 

zjevně míní více osob z většího množství: kdo před křesťany utíkati budou, že jej čerti 

popadnou (69), Však kdo z křesťanů těch básní nikdá nečetli ani o nich neslyšeli (131); 

v druhém případě jsou podmětem apokalyptické postavy z Bible, Budovec je ale zřejmě 

míní jako jednu entitu, jako symbol zkázy, a proto dává přísudek do jednotného čísla: až 

Gog a Magog přijde (78), a že Gog a Magog od věrných ctitelů a rytířů božích poražen 

bude( 341). 

4.5.2.4 Doplněk 

Doplněk vyjadřuje Budovec několika způsoby. 

Adjektivní doplněk se vyskytuje vždy ve tvaru složeném: ale se staršího nad 

vyvolené anděly boží vyhlásiti (138), A že nebe země na nějaké rybě Albehbut založený 

stanou (138), jakož řeč prorocká mnohým tvrdá býti se zdála (148). Podle mého názoru 

vzácný a ojedinělý je doklad doplňku v dativu, který se shoduje s dativem předmětu: 

Pročež říkají pobožnému knězi dvojí cti hodnému, jistě pobožnému vojáku sluší říkati trojí 

cti hodnému. (334). Vedle tohoto shodného doplňku se objevuje po některých slovesech 

ojediněle také doplněk v akuzativu s předložkou za I tím-liž bychom je za nemilé Pán Bohu 

odsuzovali? (347/348). Poměrně často je doplněk vyjádřen příslovcem rád: že i satan svou 

kapličku rád vedle kostela staví (144), také rádi po práci odpočíváme (155), jak к božímu 

mustruňku rád jde (348). 

Mnohem hojnější je ve sledované části Budovcova spisu doplněk substantivní. 

Vyskytuje se v instrumentálu po slovesech nazvat, nazývat čím, jmenovat čím: a svatý 
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Pavel к Galatským je kšaftem božím nazývá (153), Nazval to slovo svým nej chutnějším a 

nad med sladším pokrmem, nazval je i braní svou. (154), a to světlo jmenují slovem a 

moudrostí boží (137) a v akuzativu s předložkou za: nemají ho za dobrého musurmana 

(128), nebo sami toliko Římané orla za heslo měli (135/136), což za pátý důvod vezmeme 

(136), jehož když poturčilí Vlaši přede mnou za mučedlníka vyhlašovali (144). Často 

nalezneme i substantivní doplněk se spojkou co, která zde má funkci srovnávací: aby mistr 

Hamrle je co psy na provaz vylapcd (69), že Písma svatá nám и veliké sprostnosti a co zlaté 

poklady у hliněných nádobách jsou dána (74), a tuť bídník co Balám prorokuje pravdu 

(78), jednák co židé v školách svých co z vytržené mysli anebo co pohunek za pluhem 

halekají (129), že národ na ně přitáhne co orlice (135), a kde se někde co anděl světlosti 

ukazuje (141). 

Budovec ve shodě ještě se stě. zřídka užíval doplněk vyjadřovaný infinitivem při 

slovesech smyslových vjemů, místo něho nalezneme přechodníky nebo doplňkové věty 

s an: Za světem následuje tělo, když vidí, an Turkům podlé těla nic hříchem není (328). 

Infinitivní doplněk se vyskytuje pouze ojediněle: podmaňovati nevěrné velí (84), řekl by 

povahu tu ne lidskou, ale andělskou horlivostí býti (129). 

Doplňkem může být i přechodník: odtud zpátkem co rak leza к Mojžíšovi se 

navracuje (77), a kterak veliký vůl v předpeklí bude, maje čtyřidceti rohův (138), Л přesto, 

budeme-li (bezbožníjsouce) podlé těla vyhrávati (335). 

4.5.2.5 Přívlastek 

Přívlastek je nejčastěji vyjádřen shodným substantivem v lokálu píše o Jonášovi proroku 

(78), shodným přídavným jménem pohanské spisy (65) a shodným zájmenem v této 

kapitole (63), dále shodnou adjektivní číslovkou pátého léta (330), shodným vztažným 

zájmenem namísto ukazovacího nebo neurčitého zájmena a řídko téměř která kapitola jest 

(67), musel by proklatý a zlořečený jako který Mahomet býti (76), dále neshodným 

substantivem v genitivu zděvky syna (69), neshodným substantivem v dativu odpůrce 

zákonu božímu (128), tváře své к městu Mechu řečenému obracejí (129), neshodným 

substantivem v instrumentálu s slovem božím se obírání (152), neshodným substantivem 

v nominativu též o jakéms svým proroku Šaiba (72), neshodným substantivem 

v předložkovém pádě к válce proti křesťanům (62), příslovcem cesta к nebi že jest zdýli 

pět set let (138), a prut zlatý jeden, padesáte lotů ztíži (331), к věrnému zde podlé 
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pštoluňku božího rytěřování (348) a vedlejší větou Lotově ženě dosti snadné к vykonání 

poručení se stalo, aby se neohlédala na zkažení Sodomy a Gomory. (330). 

Přídavná jména přivlastňovací mají dost často v přívlastku složené tvary o Lotový 

ženě (69), ženy Putyfarové (72), písma Mojžíšová (153); jiná atributivní adjektiva mají 

obvykle také tvary složené. 

4.5.2.6 Předmět 

Předmět je zpravidla vyjádřen podstatným jménem v akuzativu a dativu, ještě ale také 

velmi často v genitivu. Většinou se jedná o výše zmíněný genitiv záporový: neposlouchali 

těch (63), nemají svých žen (64), neslil telete (78), toho neprokázal (79), brady nemá 

(129), podvodů neužívali (139), nepomazali svých bludův (139), někdy také o ustálenou 

rekci slovesa: zapovídá lichvy (63), sepsati básničky (138) aj. Ústup genitivních vazeb se 

zrychlil teprve v 17. století (Bauer, 1986, 361). 

4.5.2.7 Příslovečné určení 

Ve vyjadřování příslovečného určení se Budovcův jazyk téměř shoduje se současnou 

češtinou, nalezneme pouze některé lexikální odchylky. Příslovečné určení je nejčastěji 

vyjádřeno příslovci, předložkovými pády podstatných jmen a také vedlejšími větami 

příslovečnými. Tyto způsoby se nijak neliší od dnešního jazyka, proto je zde nebudu 

uvádět. Méně často je příslovečné určení vyjádřeno prostým pádem podstatných jmen, 

nejčastěji se jedná o instrumentál, někdy také o akuzativ a genitiv. Některé z těchto výrazů 

se v dnešním jazyce příliš často nevyskytují, jejich příklady uvedu níže. Výjimečně může 

být příslovečné určení vyjádřeno i přechodníkem. 

Příslovečné určení času je vyjadřováno prostým akuzativem tu chvíli obrátil 

Hospodin ty (343), vyskytuje se ale i starší genitivní vyjádření ale časů těchto není 

bezpečno vycházeti (342) a instrumentál když tělo nočním časem odpočívá (70), aby se lidé 

dnem i nocí modlili (75). Zcela běžné je užití předložkových pádů a příslovcí, jak je již 

uvedeno výše, některá příslovce jsou dnes již zastaralá, nebo se už vůbec neužívají, např. 

předešle (69), začasté (75), potomně (75) aj.; za pozornost rovněž stojí užití 

předložkových pádů ve výrazu nebo z rok do roka větších hodův Turci nestrojí jako 

75 



nočního času (62). Někdy může být časová okolnost vyjádřena i přechodníkem: dej sobě 

jinému nčtco, když se strojíš, přečisti, totéž učiň na noc, jda spat a odstrojuje se (155). 

Příslovečné určení vlastního způsobu je kromě běžného předložkového pádu a 

příslovce nejčastěji vyjadřováno jmenovacím nominativem kteréž kočičí stříbro říkáme 

(152) a jmenovacím instrumentálem Nazval to slovo svým nejchutnějším a nad med 

sladším pokrmem, nazval je i braní svou. (154), prostým instrumentálem odtud dále 

přeskáčkou, ..., ledacos žve (60), křičí svým způsobem (76) a také přirovnáním pomocí 

spojek jako, co: Sumou Pán Bůh náš se nám dítkám svým jako po stupních zjevovati ráčil 

(149), kteréž co onomu slíva pod stromem do úst padají aneb kde se lidé co do 

Šlaulafrlandu skrze klobásy projídají (150). Co se týče vyjádření předložkovým pádem, 

stojí za povšimnutí podoba předložky v, která se v tomto případě disimilovala v předložku 

u: že Písma svatá nám и veliké sprostnosti ...jsou dána (74). 

Příslovečné určení prostředku nalezneme vyjádřeno instrumentálem karbáči a 

kyjmi (128) a předložkovým pádem skrze střeva (138). 

Příslovečné určení zřetele se často vyjadřuje předložkovým pádem s předložkou 

podle (podlé): jakož i pracoval a trpěl podle svého člověčenství a ne podle božství (66), 

nerytěřuje podlé pštoluňku božího, ale podlé rozumu a žádosti těla svého (333) a také 

prostým dativem zřetelovým běda těm (340). 

Příslovečné určení příčiny může být vyjádřeno mimo jiné také přechodníkem 

přítomným nýbrž vejšeji na vrch lezl, domnívaje se tak zachovati (71) i minulým že jest 

před ním kolena velmi vysoko obnažila, domnívavši se, že skrze vodu jde (80) a prostým 

instrumentálem že těžkou nějakou a násilnou smrtí z tohoto světci odcházejí (347). 

4.5.3 Polovětné útvary 

Úkolem nových polovětných útvarů, které začaly vznikat ve spisovném jazyce, bylo 

vyjádřit v jediné větě složitou myšlenku (Bauer, 1986, 364). Stávaly se jimi obraty 

s participiem a s infinitivem, které vyjadřovaly druhou predikaci v jediné větě a svou 

platností se blížily vedlejším větám (t. 365). 
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4.5.3.1 Útvary s participii 

V Budovcově spisu se přechodníků užívá velmi často, hojnější je užití přechodníků 

přítomných. Děj současný s dějem hlavním je nejčastěji vyjádřen přechodníkem 

přítomným nedokonavých sloves: a rozhřišení sobě a budoucím svým náměstkům 

duchovním dává, pravě, že se od duchovních to vše posvěcuje (64), kterak Gabriel, nesa 

Alkorán Mahometovi, jedním křídlem zavadil o měsíc (141), Těž vychvaluje zdržení slibů, 

hned vejminku činí, řkouce (145), jen aby z zapověděného stromu ovoce nejedli, mohouce 

z jiných ze všech stromů podle vůle své ovoce rozdílného požívati (329/330), ale může být 

vyjádřen i přechodníkem minulým nedokonavým: že jest před ním kolena velmi vysoko 

obnažila, domnívavši se, že skrze vodu jde (80) nebo dokonavým Nebo byl obveselil je 

Hospodin, vysvobodiv je od nepřátel jejich. (344). Ojediněle stojí vedle sebe oba 

přechodník přítomný i minulý: jsa týž Mahomet odpadlec a ěítavše Písma svatá prvé (131). 

Děj předčasný před dějem hlavním se vyjadřoval častěji přechodníkem minulým 

slovesa dokonavého: že zvěděvše, že mají ohněm pokutováni býti(73), Item kterak tři 

andělé, byvše od Boha mezi lidi posláni, opivše se vínem dopustili se hříchu smilného 

(141), Potom vstávše ráno, vytáhli na poušť Tekne (343), ale i dokonavým přechodníkem 

přítomným: Л vy v stana všickni, majíc od modlení jiti, nejprvé oběma rukami bradu hladí 

(129), Tak také Pán Bůh časné i věčné věci pod lehno z milosti své propůjčivši, ano po 

pádu z manství Ďábla к dědictví nebeskému skrze Krista Pána nás veda, chce (329). 

Přechodníkové vazby byly zjevně Budovcovým oblíbeným prostředkem 

к vytváření složité větné stavby po vzoru latiny, což zcela odpovídalo vývoji spisovného 

jazyka jeho doby. V 16. a 17. století se participiální konstrukce pevněji začlenily do větné 

stavby a staly se prostředkem zhuštěného vyjádření myšlenek v rámci jediné složité věty 

(Bauer, 1986, 368). Začalo se vyžadovat dodržování shody přechodníků s podmětem, 

neboť docházelo к omezování užití přechodníkových vazeb nevztahujících se к podmětu 

věty (t. 368). Do Budovcova jazyka však často pronikaly i neshodné tvary: že moha židé 

pravé víry křesťanské z svého zákona habýti (89), Л vlastněť se to při Mahometovi 

spatřuje, kterýž jsouce atheista (128), Avšak Aron, uposlechši lidu pošetilého (346) atd. 

Shrnout lze takto: pro mužský rod užívá Budovec koncovek přechodníků přítomného -a // 

-e // -ě nebo -ouc // -íc, ojediněle i -ouce // - ice, pro rod ženský však pouze koncovek -a // 

-e // -ě nebo -ouce // - íce, pro plurál pak užívá všech typů koncovek; pro střední rod 

nemám doklady. U přechodníků minulého se pro mužský rod užívá všech typů koncovek, 
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tedy - / / -у, -ši // - vši i -še // - vše, pro rod ženský koncovky ~ši // - vši a pro plurál 

nejčastěji koncovek -še // - vše, ojediněle i -ši // - vši; pro střední rod jsem ani u .y-ového 

participia doklady nenalezla. Přechodník s koncovkou - / / -v užíval Budovec pouze pro 

mužský rod. 

4.5.3.2 Útvary s infinitivem 

Vedle zcela běžného infinitivu po slovesech pohybu si v Budovcově spisu zaslouží 

pozornost především hojné vazby akuzativu s infinitivem vzniklé podle latinského vzoru; 

po slovesech vnímání, myšlení a říkání stojí předmětový akuzativ а к němu se vztahuje 

infinitiv spony býti s akuzativem přídavného nebo podstatného jména: kteréhož já 

nesoudím hodného býti (68), Ježto my ačkoliv rozdílné osoby. Otce, Syna i Ducha svatého, 

býti poznáváme (75), ale i infinitiv jiného slovesa, kde je akuzativ vyjádřen pouhým se: a 

tudy se praví docházeti celého očištění (129), i všecko se s Turky věřiti praví (333), Tak se 

hanebný posměvač všudy přátely míti a všudy znám býti, totiž na zemi, у pekle i na nebi 

pravil. (94), 

Podobná je vazba instrumentálu s infinitivem: však též tři osoby jediným Pánem 

Bohem býti pravíme (75), a se prorokem a ne synem božím býti pravil (77), řekl by povahu 

tu ne lidskou, ale andělskou horlivostí býti (129). 

Těchto konstrukcí se užívá na místě vedlejší věty předmětné. 

4.5.4 Slovosled 
v 

Budovcova čeština nemá pevně ustálený pořádek slov ve větě. Slovosled v Antialkoránu je 

pružný a uplatňují se v něm dva základní principy: aktuální členění větné a mluvnická 

stavba větná; v citově nezabarvených částech textu začíná věta zpravidla východiskem 

výpovědi, jádro pak stojí na jejím konej: Po klíčích Slova božího, jimiž se ta tajemství 

odvírati mají a po odevření nahlédne se světlem Slova božího, vezmeme tak obojí meč a 

obojí střelbu proti těmto ruhačům mahometánským. (130), avšak vlivem latiny se projevuje 

silná tendence klást určitý slovesný tvar přísudkový na konec věty nebo souvětí: Však 

v jiné kapitole uslyšíme, že v tom dispensaci a rozhřišení sobě a budoucím svým 

náměstkům duchovním dává, právě, že se do duchovních to vše posvěcuje. (64), A tak při 

tureckých lampách, У nichž oni nadmíru své kochání mimo všecky jiné pohany mají, to se 
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spatřuje, co Izaiáš praví v kapitole (130), O Kristu Pánu co hned Adamovi zpočátku o 

zaslíbeném semenu ženy zaslíbeno, co o příští téhož od Jákoba patriarchy prorokováno, co 

od svatého Davida a prorokův o jeho narození, pravém božství a člověčenství, o jeho 

utrpení, zmrtvýchvstání, nanebevstoupení, Ducha svatého seslání, židův po všem světě 

rozptýlení a evangelium kázání předpovídáno, to se vše naplnilo. (135), К utvrzení pak 

rytíře křesťanského к náležitému bojování а у něm do konce setrvání sluší věděti, že Pán 

Bůh rozumné své stvoření hned od počátku zJcušovati ráčil, jak у poslušenství státi budou, 

tak aby byl rozdíl mezi stvořitelem a stvořením, mezi vydavatelem práv a těmi, jimž se ta 

práva к poslouchání jich vydávají. (329) apod. 

Za pozornost stojí rovněž pozice přívlastků: shodný přívlastek často nestojí před 

podstatným jménem a neshodný za ním, jak jsme zvyklí v dnešní češtině; toto postavení 

sice v Budovcově jazyku také převládá, najdeme ale i mnoho odchylek. Ve výrazech 

náboženské povahy stojí shodný přívlastek téměř vždy za podstatným jménem: Duch svatý 

(60), mocí boží (63), Synu božímu (63), pravdou boží (63), víru naší křesťanskou (64), o 

ráji tom svém (72), andělé svatí a lid boží věrný (75) apod. Často je přívlastek od 

rozvíjeného podstatného jména odtržen jiným větným členem: kdo do kravské někde 

pokruty hodil (88), židův po všem světě rozptýlení (135), o věži někdy Babylonské (139), 

když to přehrozné a strašlivé pro utrpení Krista Pána slunce se zatmělo (142), pravý téhož 

jádra užitek (148) větší к stvořiteli svému zřetel (329), к věrnému zde podlé pštoluňku 

božího rytěřování (348); tímto jiným větným členem bývá i další přívlastek: pro budoucí 

jména svého pověst (144), časté jeho s modlitbami svatými a s bázní boží čítání (152), 

bouřlivé světa tohoto moře (326). 

Příklonky klade Budovec většinou za první přízvučný výraz ve větě, často ale i 

jinam: že v něm někteří do jistého času ohněm páliti se budou (63), že v den soudný všickni 

vstanou a se poznají (71), Л když Noe se za něj Bohu modlil (71). Zcela zřetelná je tato 

tendence také ve vzájemném pořadí několika příklonek, kdy nejčastěji stojí příklonné 

dativy zájmen před akuzativem se: že všech básní mahometských stejskalo mi se vejtah 

činiti (81), Trvám, že mu se nětco o stavění věže babylonské zdálo. (84), Ale zdá mi se 

(337) atd. Příklonka mohla dokonce v některých případech odtrhnout shodný přívlastek od 

jeho substantiva: A vpravdě jestliže jest kde potřebí křesťanskému rytíři dobrou na se 

paměť míti (328). 

Příklonná spojka -li stojí nejčastěji u přísudkového slovesa, pokud má funkci 

spojky jestli(že), když, pokud ve vedlejších větách podmínkových, např. A vyhrá-li toliko 
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podlé těla (130). Někdy může stát i u slova, které zdůrazňuje, buďto ve funkci spojky 

vyjadřující poměr vylučovací: nevěda hat-li, čili čihy jeti má (73), nevím minulých-li čili 

budoucích (81), milosti-li čili hněvu božího lidé očekávati mají (92), nebo jako částice ve 

větách tázacích: I tím-liž bychom je za nemilé Pán Bohu odsuzovali? (348). 

4.5.5 Souvětí 

Většina souvětných typů vznikala již v době praslovanské z pouhého postavení vět vedle 

sebe, bez skutečných spojovacích prostředků. Zpravidla šlo o dvě věty, které stály 

v jazykovém projevu vedle sebe a byly těsněji spjaty po stránce obsahové. Spojky jako 

prostředky к vyjádření vztahů mezi větami vznikaly postupně přehodnocením slov, která 

měla původně jiný význam; vývoj některých z nich probíhal až v době historické. (Bauer, 

1986, 374, 375) 

Kromě souvětí, v nichž je vztah mezi větami vyjádřen spojovacími prostředky, 

existovala i souvětí s pouhou juxtapozicí vět bez vyjádření jejich vztahu. V předhistorické 

době byl jejich počet ještě vysoký, ve stč. památkách pak začala převládat souvětí 

s mluvnicky vyjádřeným vztahem vět. Jednotlivé typy souvětí však nebyly tak vyhraněny 

jako v dnešním jazyce, který se vyznačuje tím, že pro každý vztah je ustálen zpravidla 

jeden spojovací prostředek bez sémantického a stylistického zabarvení, vedle nějž však 

máme к dispozici množství prostředků významově užších; ve starém jazyce většina spojek 

mohla vyjadřovat několik různých vztahů a naopak téměř žádná spojka nevyjadřovala 

některý vztah v celém rozsahu, (t. 376) Ani podoba spojek a spojovacích prostředků nebyla 

ustálena. 

V dalším vývoji se souvětné typy i spojovací prostředky ustalovaly, jednotlivé typy 

souvětí se začaly rozlišovat od typů jiných. V 16. století se už většina souvětných typů 

podobala dnešním a existovaly již téměř všechny dnešní spojovací prostředky, (t. 377) 

Rovněž mezi souvětím souřadným a podřadným nebyl ve starém jazyce tak 

zřetelný rozdíl jako dnes (t. 377). S tím souvisela skutečnost, že mnohé spojovací 

prostředky sloužily ke spojení vět jak ve vztahu koordinačním, tak determinačním, 

zejména a, ano, až, než. Většinou najdeme už ve stč. památkách jasně rozlišené typy 

souřadných a podřadných souvětí, к diferenciaci významů některých spojovacích 

prostředků však docházelo až během 15. a 16. století, (t. 379) 
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4.5.5.1 Souvětí podřadné 

V souvětí podřadném rozvíjí vedlejší věta větu řídící a mluvnicky se j í podřizuje. Závislost 

se vyjadřuje podřadicím spojovacím prostředkem, někdy se ve větě vedlejší mění užití 

času, způsobu, osoby apod. 

4.5.5.1.1 Souvětí s větami obsahovými 

J. Bauer (1986, 382) charakterizuje obsahové věty jako věty přinášející „závislé oznámení, 

závislou otázku, závislý rozkaz nebo přání; jsou závislé na slovesech nebo podstatných 

jménech a podle toho mají funkci vět předmětných nebo přívlcistkových, někdy i 

podmětných nebo doplňkových. Jejich jádrem je nepřímá řeč, ale vedle toho к nim patří i 

věty vyjadřující obsah smyslových vjemu, myšlenek, událostí apod., hodnocení události aj." 

Tyto věty vznikaly z vět nezávislých, ke kterým tvořila řídící věta větu uvozovací 

podobně jako při přímé řeči (Bauer, 1986, 382). 

Nejfřekventovanější spojkou ve sledovaných úsecích Antialkoránu je ve větách 

obsahových pravděpodobně spojka že, která uvozuje nejčastěji vedlejší věty předmětné, 

např. Odtud dále přeskáčkou, co hrncem ze schodu házeje, ledacos žve, že bude před tím 

Z mrtvých vstání, že sedm nebí jest, že Adam, když stvořen byl, více uměl než andělé a že 

Belzebub proto vyhnán z ráje (60), někdy také věty podmětné Jisté pravé to jest, že i satan 

svou kapličku rád vedle kostela staví a své tvárnosti ukazuje. (144), Že pak Pán Bůh ne 

všecky přestupníky ihned tresce, to se proto činí (335). Věty obsahové přívlastkové se 

vyskytují spíše výjimečně, např. V této kapitole téměř napořád napomíná к válce proti 

křesťanům s tou pohružkou, kdo před křesťany utíkati budou, že jej čerti popadnou. (69), 

příčina ta jest, že jest začal válku proti králi egyptskému (347). Věty se spojkou že 

vyjadřují reálný děj, obsahují proto indikativní slovesný tvar. 

Další častou spojkou uvozující obsahové věty byla spojka aby, která se také 

nejčastěji vyskytovala ve vedlejších větách předmětných: však nedopustil mu Pán Bůh, aby 

ty hrozné pazoury přikrýti měl (133), O čež Mahomet s tím ariánským Sergiem mnichem 

usiloval, a toho také při synech zpoury a zatracení užil, aby ti, jenž poslouchati pravdy 

nechtí, lžem a podvodům věřili a tak spasení nedošli. (155); někdy měly tyto věty se 

spojkou aby význam žádací: Belzebub Pána Boha prosil, aby jej nepokutoval (73). Zhruba 

stejně častý je výskyt spojky aby ve vedlejších větách podmětných, např. O sobě praví, že 

81 



mu není cláno, aby zázraky činil, než aby mu věřili (64), a bylo by vinšované, aby mistr 

Hamrle je co psy na provaz vylapal (69). Obsahových vět přívlastkových se vyskytuje 

v Antialkoránu velmi málo, např. a řídko téměř která kapitola jest, aby nějakou zmínku o 

zmrtvýchvstání aneb soudu božím posledním a životu věčném neučinil (67), Lotově ženě 

dosti snadné к vykonání poručení se stalo, aby se neohlédala na zkažení Sodomy a 

Gomory. (330). Ve větách se spojkou aby stojí vždy kondicionál, neboť к platnosti sdělení, 

které je v nich vyjádřené, má mluvčí nějaké výhrady - domnělé, nejisté, nepravdivé apod., 

případně takové věty vyjadřují přání, žádost, prosbu apod. 

Výjimečně se můžeme ve spisu setkat i s případem, kdy stojí vedle sebe dvě věty 

předmětné ve slučovacím poměru, z nichž první věta je uvozena spojkou že a obsahuje 

sloveso v indikativu, kdežto ve druhé je spojka aby a kondicionál; v následujícím příkladu 

obě věty rozvíjejí přechodník přítomný: právě, že mohou míti co chtějí žen a aby žádná 

žena tělesného milování muži neodpírala (62). 

Spojky jak a kterak uvozují v Antialkoránu vždy vedlejší věty doplňkové, např. 

Mluví o Josefovi, jak jest prodán byl a jaké pokušení (72), Zkusil Pán Bůh nejprvé andělů, 

jak v poslušenství státi budou (329), Potom opět novou báseň o Abrahamovi praví, kterak 

Boha hledal v planetách (68), Avšak, nestydatý lhář, ihned směšnou básničku píše, kterak 

Noe při potopě světa (71), Potom předivnou lež vypravuje, kterak jest se na moři plavil, 

kterak se sním lodí obořila (77), často také věty podmětné Odkudž zjevné a patrné jest, 

jak se ten satan mahometský zaslíbením božím o Kristu (61), Kdežto sluší znamenali, jak 

opět svou nečistotu Slovem božím a tajemstvím víry okořeňuje. (70), Kdežto bedlivě sluší 

znamenati, kterak Mahomet pomalu naději o životu věčném zastíniti usiluje. (70), 

výjimečně i věty předmětné: Vyučuje, jak se muži к ženám chovati mají (64), a praví, 

kterak farao chtěl nějaké vysoké stupně stavěti (84). Tyto dvě spojky nahradily původní 

částici an, která ve zkoumané části Budovcova spisu uvozuje pouze v jednom případě 

vedlejší větu předmětnou Za světem následuje tělo, když vidí, an Turkům podlé těla nic 

hříchem není (328). 

Ojediněle se v Antialkoránu vyskytují obsahové věty uvozené některými dalšími 

spojkami a spojovacími prostředky, např. vedlejší věty předmětné se spojkou když: Pročež 

Že jest všecky věci věděl, i to, když mezi těmi ženami o to dítě rozhodovati měl. (60) nebo se 

spojkou ať, které vyjadřují přání: Prosím pak pobožného čtenáře a každého pobožného 

rytíře, ať pilně a často čítá těch čtyř králů jůdských (345). 
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4.5.5.1.2 Souvětí s větami vztažnými 

Vztažné věty mohly být ve stě. buď přívlastkové, v nichž se užívalo zájmena jenž nebo 

jaký, a nebo předmětné a podmětné, v nichž se užívalo vztažných zájmen kdo, co, který, čí 

(Bauer, 1986, 385). Zájmeno jenž bylo ukazovací, proto věty přívlastkové zpravidla 

vyjadřovaly charakteristiku něčeho již známého, jmenovaného, kdežto zájmena kdo, co, 

který, čí byla tázací, proto se týkala osob neurčitých nebo neznámých. Postupně se však 

oba typy vět sbližovaly, takže věta přívlastková se uvozovala také zájmenem který a věty 

podmětné a předmětné zájmenem jenž. Rozdíl mezi přívlastkovými větami s který a jenž se 

od 14. století začal stírat, užití zájmena jenž se omezovalo a během 16. století se obecně 

užívalo zájmena který, ve spisovném jazyce se však užití zájmena jenž udrželo dodnes, (t. 

386) 

Ve vztažných větách se dále můžeme setkat s neshodnými relativy co, ježto, 

spisovný jazyk však dával přednost zájmenům shodným. 

Vztažná zájmena byla v 16. století téměř pravidelně zesilována příponou -ž(e), 

někdy i -to. V nové spisovné češtině se pak ustálilo užití zájmen kdo, co, jaký, který bez -ž. 

V Antialkoránu se vyskytuje relativně malé množství vztažných vět podmětných a 

předmětných. Vedlejší věty podmětné bývají uvozeny zájmeny kdo, který v různých 

pádech, např. a kdo se sním spravoval, že každý spasen byl (132), Nebo ti uchvacují 

království boží, kteříž sobě násilé činí (335). Můžeme se v nich již setkat i s ustrnulým 

tvarem zájmena jenž. aby ti, jenž poslouchciti pravdy nechtí, lžem a podvodům věřili a tak 

spasení nedošli (155), ve zkoumaném materiálu se však jedná o výjimku. Vztažné věty 

předmětné jsem nalezla pouze se zájmenem co(ž): Opakuje, co v první kapitole pravil (68), 

Odtud nemaje co žváti, к Adamovi se navracuje a to, což již začastě pověděl, zase opakuje 

(75), Slyšeli jsme již prve, co svatý Pavel к Korintským o lidu vojenském lidu izraelského 

(335). 

Vztažné věty přívlastkové jsou naopak velmi četné, nejčastěji jsou uvozeny 

vztažným zájmenem který v jakémkoliv pádu a toto zájmeno je většinou zesíleno příponou 

-že, ojediněle i příponou -to, pouze výjimečně se vyskytuje bez těchto přípon: Zkusil Pán 

Bůh nejprvé andělů, jak v poslušenství státi budou, kteříž pro pejchu proti Bohu z nebe do 

věčných propastí pekelných jsou svrženi (329), a toť bohdá se vyjeví na Mahometovi, 

kteréhož já nesoudím hodného býti (68), Též praví o skále, oblaku a maně na poušti, 

kteréžto básně opět pěkným pověděním obaluje (69), Ale lépe v to trefuje se ten, který 
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Bianciforu a Amadisa, frejířský básničky, spisoval. (80). Je patrné, že v Budovcově době se 

užití zájmena jenž v porovnání se zájmenem který omezovalo, přesto je možné 

v Antialkoránu nalézt poměrně často příslovečné věty s jenž: Po klíčích Slova božího, jimiž 

se ta tajemství ďábelská odvírati mají (130), zeť je Bůh skrze slovo pravdy sobě znovu 

zplodil v naději živou, v níž se mocí boží chovají (155), Když proti Zerachovi mouřenínovi, 

jenž měl v vojště svém tisíc tisíců lidu válečného (341) atd. 

4.5.5.1.3 Souvětí s větami příslovečnými 

4.5.5.1.3.1 Věty místní 

Vztažná příslovce, kterými jsou připojovány věty místní, Budovec někdy zesiluje příponou 

-ž, výjimečně i -to, jinak je repertoár spojovacích výrazů v podstatě stejný jako v dnešním 

jazyce: po němž oni co slunečnička kvítíčko se obracejí, kamkoli to slunéčko jde (146), 

spolukřesťany své, kudy jedou, loupili (334), že bez prachu žádné moci nemá, ovšem více, 

kdež není vnitřního toho ohně (336), že .ve dostanou do ráje, kdežto všeliké rozkoše tělesné 

od jídla a pití, též i pěkný fraue i me r jmíti budou (60) atd. 

4.5.5.1.3.2 Věty časové 

Nejčastější spojkou, která připojuje věty časové, je když, např. Nechceš-li se jindy к němu 

uprázdnili, ale aspoň ráno, kdy vstaneš, dej sobě jinému nětco, když se strojíš, přečisti 

(154/155); tato spojka někdy uváděla i větu, která vyjadřovala časovou okolnost při 

budoucím čase ve větě řídící: Kdežto к obhájení víry naší křesťanské o Kristu Pánu potom 

se poví, když srovnání učiním básně mahometské s neproměnitedlnou pravdou boží. (63), 

pouze v jednom případě užívá Budovec v tomto významu spojku až Též Jákob 

předpověděl, že nebude sceptrum a panování od Jůdy odňato, až zaslíbený Mesiáš přijde. 

(135). Dále nalezneme složenou časovou spojku (dříveji) nežli: Tu že potom vzkříšení, 

obecné zmrtvýchvstání bude, avšak dříveji, nežli se před soudnou stolici postaví (139) a 

spojku dokudž: A zvláště poněvadž nelze jest té korunky blahoslavené nesmrtedlnosti dojiti, 

dokudž stánku tohoto našeho smrtedlného nesložíme (329). 
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4.5.5.1.3.3 Věty srovnávací 

Ve větách srovnávacích je ve sledovaném materiálu základní spojkou jako(ž): Ježto jako 

nebe a země rozdílné jsou věci, tak i on v těch svých básních se nesrovnává. (83), Ježto 

jakož Pán Biíh i skrze dítky dary víry a naděje jim od sebe dané osvědčuje, tak také i 

v mdlobách osvícených lidí moc svou prokazuje. (348). 

Ve větách vyjadřujících srovnání ve smyslu stejné míry neužívá Budovec žádných 

zvláštních spojek, pouze v jednom případě jsem nalezla relativum co ve smyslu příslovce 

kolik: že jich mohou míti, co chtějí (64); v ostatních případech stojí ve větě řídící většinou 

příslovce tak a vedlejší věta je připojena např. spojkou aby: žádná zápověď и něho tak 

tuhá není, aby v čas (jakž on říká) potřeby neměla dispensací a rozhříšení míti (145). 

4.5.5.1.3.4 Věty účinkové 

Vedlejší věty účinkové jsou uvozovány spojkou takže A honil je Aza, takže se zotaviti 

nemohli. (342). 

4.5.5.1.3.5 Věty příčinné a důvodové 

Nejčastější spojkou ve větách důvodových je ve sledovaném materiálu poněvadž, přičemž 

frekvence jejího užití se nápadně zvýšila v posledním zkoumaném úseku, např. A poněvadž 

má tento traktát závěrek mého Antialkoranu býti, nětco kratičce ponavrhnu (327), větší 

к stvořiteli svému zřetel a na sebe lepší pozor míti mohlo, poněvadž se při těch právích 

ostříhajícím je dobré věci a věčně trvající, neposlušným pak hrozné pokuty, též věčně 

trvající, předkládají. (329); často mají věty s poněvadž zřetelové zabarvení. 

Spojka protože se vyskytuje spíše výjimečně: tak i soudu jeho spravedlivému 

rouhati se usiluje, protože o příští toho soudu nic nevěřil (91). Častěji užíval Budovec 

spojku že, v některých případech nalezneme v řídící větě odkazovací příslovce proto: Též 

hněvá se na židy, že proroky boží mordovali a že Alkoránu nechtí poslouchati. (60), to se 

proto činí, že jiný soud nastane. (335). 

V jediném případě uvozuje vedlejší větu příčinnou částice an: A to bezpotřebnou 

válku, an týž král proti němu netáhl (347). 
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Koncem 16. století se ustálila spojka ježto v důvodovém významu (Bauer, 1986, 

392), Budovec však touto spojkou uvozuje pouze vedlejší věty přípustkové (viz 

4.5.5.1.3.8). 

4.5.5.1.3.6 Věty účelové 

Ve větách účelových užívá Budovec výhradně spojky aby, někdy může stát v řídící větě 

odkazovací příslovce proto, např. Což vše proto se děje, aby lež najevo nevyšla. (74/75), 

tak i poklisky i hrozné jejich pády pravdivě vyčítají, aby známé bylo, že lidé byli a 

proměnitedlní. (142) atd. 

4.5.5.1.3.7 Věty podmínkové 

Reálné podmínkové věty mají ve většině případů spojku li, která bývá připojena к určitému 

slovesnému tvaru, např. Však hřeší-li kdo z křehkosti, že nevyhnutedlná potřeba výmluvná 

činí. (62), A b и dem-li se touž troubou slova jeho spravovati, ráčí připovídati své věrné a 

stálé rytíře silou svou dařiti a z milosti své je zvýšiti. (328), výjimečně se v Antialkoránu 

vyskytují věty se spojkou jestliže: Tak i bráně všelijaké, jestliže se neužívají anebo к nim se 

často nepřihlédá, rzí potaženy (345). Spojka jestliže vznikla v průběhu 15. století 

splynutím ustrnulého výrazu jest-li a spojky že (Bauer, 1986, 393n.). 

V jednom případě se vyskytuje spojka pakli: Pakli v boji padneš, podlé těla Pánu 

svému padneš (336). 

V nereálných podmínkových větách převládá spojka kdyby: čemuž já dobře věřím, 

kdyby andělé svatí a lid boží věrný při skládání Alkoránu byli, že by nic takového se 

nestalo (75), A kdyby té jistoty nebylo, tedy ani zázrakové při témž slovu božím stalí (134). 

Spojka by byla nalezena pouze v jediném případě: jemu se rouhají a nejvíceji, by možné 

bylo, rádi by netoliko v pochybnost lidem je uvedli (134). 

V několika větách podmínkových se objevuje spojka pokudž: muž to i pravda býti, 

pokudž se to rozumí o těch křesťanech, kteří pod Turkem jsou (65), avšak rozhřešení 

přitom dává, pokudž by kdo nezdržel, tedy aby vězně vykoupil (66). 
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4.5.5.1.3.8 Věty přípustkové 

Nejčastějšími spojkami vět přípustkových jsou u Budovce ač a ačkoli(v), v řídící větě 

většinou stojí však: A ač mnohý o Bohu a věčném životu žve, však docela od Boha a naděje 

к věčnému životu odvozuje (145), A ačkoli se židům i křesťanům v jejich náboženství 

posmívají, však podvodu jako tento proklatý Mahomet neužívali. (139), též o porážce 

Senacheriba, ačkoli spleteně to píše, však všudy vždy skutek historie té tvrdí (142). Spojku 

ač užívá Budovec výhradně ve smyslu přípustkovém, nikoliv už podmínkovém; 

podmínkové ač převládalo ve starších památkách, ale během 15. století přípustkové užití 

narůstalo. Spojka ačkoliv vznikla v 15. století (Bauer, 1986, 395). 

V jednom případě má přípustkový význam spojka když: poněvadž když tělo nočním 

časem odpočívá, nicméně že nětco у člověku v ustavičném rozjímání beze všeho odpočinutí 

přebývá (70). 

V hojném počtu se vyskytuje spojka byť, která vyjadřuje děj nereálný: byť člověk 

všecken svět zejskal a duši své uškodil, že by to nic platné nebylo (71), Nebohý červíčku 

smrtedlný, byť pak i tu lopotu co nejlépe spravil, chtěl by druhému hospodářství a byť 

možná všecken svět rád spravoval a i jiného světa časného hledal a tak by nikdá chvíle 

neměl (154). 

Ve významu přípustkovém je několikrát užito i spojky ježto: že Pán Bůh při 

vzkříšení některým duše navrátí a některým nenavrátí, ježto jinde praví, že všichni vstáti 

musejí (83), Zve nětco o potopě a o jakémsi velbloudu a nějakých zázracích, ježto prvé 

vždycky psal, že jej neposlal Pán Bůh к činění zázraků. (87). 

Ve dvou případech uvozuje vedlejší větu přípustkovou původní částice an: že i 

andělé vedlé Boha svět souditi budou, an prvé praví, že sám Bůh souditi bude (83), A co to 

divného, že jsou ty východní země tak zplaněly, an v lidu božím kněžstvo, i nejvyšší kněží, 

nač jsou začasté přicházeli? (346). 

4.5.5.1.3.9 Věty výjimkové 

Věty výjimkové užívá Budovec poměrně často a setkáme se v nich se spojkou leč: že 

Žádný nci cestu boží trefiti nemůže, leč mu sám Bůh ji ukáže (69), A jakož všechněm 

svobodu v kuběnářství pustil, však zblízka spřízněnými zapovídá, leč by kdo z křehkosti těla 

pad. (145). 
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4.5.5.2 Souvětí souřadné 

Souvětí souřadné tvoří věty, mezi nimiž je syntaktický vztah koordinace; jsou tedy po 

mluvnické stránce rovnoprávné, jedna se nepodřizuje druhé. Významový vztah spojených 

vět může být slučovací, odporovací, stupňovací, vylučovací, důsledkový a důvodový 

(případně vysvětlovači). Tyto vztahy mezi jednotlivými větami mohou být vyjádřeny 

souřadicími spojkami, příslovci nebo částicemi se spojovací funkcí; pokud jsou věty 

spojeny asyndeticky, vyplývá vztah mezi nimi pouze z jejich obsahu. 

Kromě vyjádření syntaktického vztahu koordinace v rámci souvětí souřadného se 

parataktické spojky objevují v Antialkoránu také na začátku vět nebo souvětí jako 

navazovací spojky, které pomáhají vyjadřovat souvislost vět, např. Nebo z rok do roka 

větších hodiiv Turci nestrojíjako nočního času (62), Avšak, nestydatý lhář, ihned směšnou 

básničku píše (71), Však při tom věděl bezbožník (131), Nýbrž jedno s druhým plete a ve 

všem svém Alkoránu nejvíce o Adamovi (137), Než žeťjsou velmi řídcí. (334). 

4.5.5.2.1 Poměr slučovací 

V souvětí, v němž jsou jednotlivé věty v poměru slučovacím a obsahují kladný slovesný 

tvar, užívá Budovec nejčastěji spojky a: Poněvadž sme již slyšeli o vichřicích a metelicích 

světa tohoto a o bouřlivé a nebezpečné plavbě, a jakou Pán Bůh zde na světě komedii a 

jakou s bezbožnými tragedii vede a kdy se ta oboje dokonáte skoná, kdy ty počasy anebo 

nečasy divné minou, kde se to slunečko víceji za mračna schovávati nebude (326), nebo 

asyndetického spojení К dobrým skutkům napomíná а к almužnám, lichvy zapovídá, o 

prodeji svěřených věcí a zástavách vyučuje. (63), případně spojky i, která může být 

zdůrazněna příslovcem jakož: Kdežto lstivý posměvač nerozdělil dvojího v Kristu přirození, 

totiž Že jest jedl a pil, jakož i pracoval a trpěl podle svého člověčenství a ne podle božství. 

(66). Výjimečně se vyskytuje dvojitý spojovací výraz jak - tak, např. Což Pán Bůh jak pro 

zkušení svých volených dopouští, tak také к horlivějšímu Boha milování vzbuzuje (144) 

nebo spojka jednak: A takjednák stojí, jednak klečí, jednák zem líbají, nazývajíc ji matkou 

svou, a jednák tiše nětco brebencují, jednák co židé v školách svých co z vytržené mysli 

anebo co pohunek za pluhem halekají (129). 

Záporná věta se připojovala spojkou ani, někdy s příklonným -ž; spojené věty byly 

obě záporné: Však kdo z křesťanů těch básní nikdá nečetli ani o nich neslyšeli (131). Po 
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spojce aniž. stojí stejně jako v dnešní češtině kladné sloveso: Však při desateru pokolení 

nejhůře, nebo ti se nenavrátili, aniž co kdy o nich až do dnešního dne slyšáno bylo. (337), 

Nespatřovalo se to ani и pohanů předešlých, aniž и Turků se to nachází (340). 

4.5.5.2.2 Poměr odporovací 

Základní odporovací spojkou je ale, Budovec ji však užívá výhradně po větě záporné, tedy 

namísto dnešní spojky nýbrž: Nebo falešný prorok ten jest, který nesmí Slova božího zjevně 

zavrci, ale falešně to Slovo boží vykládá (68), o nejistotu písem Starého a Nového zákona 

se nevadíme, ale na tom se jednomyslně snášíme (150). Ovšem spojku nýbrž užívá ve 

stejném významu také: on že jest nechtěl, nýbrž vejšeji na vrch lezl (71), že mu nevěrní 

neuvěří, nýbrž Že budou chtíti (75) atd., přičemž četnost užití spojek ale a nýbrž po větě 

záporné je zhruba na stejné úrovni, nedá se říci, že by jedna z nich převažovala nad druhou 

(o užití spojky nýbrž v souvětím stupňovacím viz 4.5.5.2.3). 

Dalšími četnými odporovacími spojkami jsou však: Ježto my ačkoliv rozdílné 

osoby, Otce, Syna i Ducha svatého, býti poznáváme, však též tři osoby jediným Pánem 

Bohem býti pravíme (75) a avšak: praví, že Bůh vyvoluje, které chce, avšak v první kapitole 

zapíral a proti tomu mluvil (SI), jimž se všickni čerti, jakž smejšlím, smějí, avšak lidé je 

předce přijali (132). 

Velmi často stojí v Antialkoránu namísto spojek ale a nýbrž spojka než, užívá se j í 

tedy jak po větách kladných, tak po větách záporných: O sobě praví, že mu není dáno, aby 

zázraky činil, než aby mu věřili. (64), Zapovídá, aby kdo к víře nucen byl, než podmaňovali 

nevěrné velí. (84), aby za pět let žádného ovoce nejedli, než měli je sázeti (330), že 

Římanův není obyčej jedem a ouklady zrádnými, než ctností a zmužilostí otevřenou 

bojovati a vítěziti (351). 

Ve významu odporovacím můžeme ojediněle nalézt i spojku ovšem: Nu, když jest 

Pán Bůh podlé soudu našeho někdy dosti malá provinění při nejmilejších rytířích trestal, 

ovšem bezbožným rytířům neodpustí. (349). 

4.5.5.2.3 Poměr stupňovací 

Nejčastěji vyjadřuje Budovec stupňovací vztah dvojitou spojkou netoliko - ale (i), v čemž 

můžeme podle Bauera (1986, 399) spatřovat vliv latinských předloh se spojkou поп tantum 
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- sed (etiam) nebo non solum - sed (etiam): takže netoliko bude bit duchem rtův Páně, 

totiž Slovem božím, ten nešlechetník a Syn zatracení, ale i mečem tělesným od křesťanské 

pobožné vrchnosti zabit a snížen bude (78), Jimiž netoliko Pán Bůh uražen bývá, ale i 

přístojící lidé a předně mládež tudy osvobození sobě ke všechněm hříchům béře. (339), že 

jsou jeho netoliko neoplakávali, ale převelmi rádi mu té smrti přáli (347). Vedle netoliko 

se už ve stč. ojediněle objevovala spojka nejen, skutečně převládla však až v nové češtině 

(Bauer, 1986, 399); ve zkoumaných úsecích Budovcova spisu se však tato spojka 

neobjevuje vůbec. Místo ní užívá někdy autor dvojitý spojovací výraz nerci-li - ale (ani), a 

to ve stejném významu jako spojku netoliko - ani: že by nerci-li psáti, ale ani na takové 

básně a podvody my sliti nesměl (71), Z čehož viděti, jak satan nerci-li zaslíbení boží na 

Izmaele chtěl přenésti, ale se staršího nad vyvolené anděly boží vyhlásiti. (138). 

Spojka nýbrž pronikala podle Bauera (1986, 399) na místo ale do spisovného 

jazyka v 16. století pouze ojediněle, v Budovcově spisu ji však nalezneme ve významu 

stupňovacím poměrně často: A poněvadž Mahomet toho kšaftu se nedrží, nýbrž ještě pod 

způsobem téhož kšaftu podvodný svůj Alkorán podvrhl (146), Též na vojnu jedouce, nýbrž 

na cestu dosti blízko se berouce, braněmi se opatrujeme, nic nám v tom obojím, ani 

hospodářství, ani ouřad, nýbrž ani nemoc nepřekáží, také rádi po práci odpočíváme. (155), 

A to bezpotřebnou válku, an týž král proti němu netáhl, nýbrž ho ještě žádal (347). 

Během 15. a 16. století se ve funkci spojek stupňovacích upevnily původní 

citoslověčné částice ano, ba (Bauer, 1986, 399). Budovec jich také užívá jako 

stupňovacích spojovacích výrazů, a sice ano dosti často: čímž on nejvíc své holomky získati 

usiloval, ano i získal a podnes získává (69), králi Šalamounovi divné tejné věci od královny 

zSáby donášel, ano i listy od ní přinášel (80) atd., ba spíše výjimečně: Ale v básních 

mahometských nic takového nenájdeš, ba ani řídký nejmenší pořádek historie věcí již 

minulých, ani času a let, o nichž Mahomet píše. (136). 

V některých souvětích je stupňovací poměr vyjádřen pouze adverbiem nadto-. A 

protož i my bez slova božího, jistě žeť nezatajíme třebas i nej osvícenějších křesťanů 

osvícená psáni, nadto pak nebudeme moci rozeznati lži od pravdy. (152), že řídcí jsou, 

kteříž Starý a Nový zákon toliko jednou přeběhli, nadto pak často čítali (155) nebo 

asyndeticky, v tomto případě je ve druhé větě zesilovací částice i: Nazval to slovo svým 

nej chutnějším a nad med sladším pokrmem, nazval je i braní svou. (154). 
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4.5.5.2.4 Poměr vylučovací 

V souvětích vylučovacích převládá u Budovce spojka anebo, aneb nad spojkou nebo: aby 

nějakou zmínku o zmrtvýchvstání aneb soudu božím posledním a životu věčném neučinil 

(67), Již prosím každého, kdo toliko Krista a jeho pravdu miluje, aneb kdo nejmenší rozum 

lidský má (132); spojka nebo se pak vyskytuje ve dvojitém spojovacím výrazu nebo -

aneb, který má v tomto případě spíše odstín libovolnosti: tedy aby vězně vykoupil, nebo 

desíti chudým oběd a oděv dal, aneb tři dni se za to postil (66), a nebo - nebo: až by tam 

nebo umřela, nebo až by jí Pán Bůh nějak odtud pomohl (64), význam je však vylučovací. 

Další dvojitou spojkou je buďto - buďto: jak by křesťanský rytíř, buďto že by 

s mahometány bojoval, buďto že by se к nim zatrefil, bojovati měl (327); význam je čistě 

vylučovací. 

Při vylučovacím spojení zjišťovacích otázek se můžeme setkat se spojkami či, čili: 

či vejpis téhož kšaftu s těmi jinými se srovnává a či nesrovnává (140), půjdou-li raději za 

Bohem к životu věčnému, čili za tělem к svému zahynutí (331). 

4.5.5.2.5 Poměr důsledkový 

V souvětí důsledkovém se v Antialkoránu překvapivě nesetkáme s příslovcem proto. 

Důsledek zde vyjadřují příslovce (a) tak, (a) tudy: Nebo falešný prorok ten jest, který nesmí 

Slova božího zjevně zavrci, ale falešně to slovo boží vykládá, a tak předce uprostřed něho 

Slovo boží zůstává (68), že písma Svatá Starého a Nového zákona od Pána Boha pošla a 

mahometánská že jsou podvodná a rouhavá, ano i proti všemu rozumu, a tak od samého 

satana původ mají (151), a odpírajíce zákonu božímu a svá práva nepravá nařizujíce, tudy 

se nad Boha a jeho práva zvyšovciti (128), Nejobyčejněji pak to na střevících , и prstův, na 

rukou, na loktech, naprsích, na uších, očích a tváři dělají, a tudy se praví docházeti celého 

očištěni. (129). Někdy se ve větách důsledkových užívá také příslovce pročež, které podle 

Bauera (1986, 402) v 15. stoletím nahradilo vztažné pro něž(to): nejprvé, aby se svým 

Alkoránem před lidem obecním ukryli, pročež také z své staré arábské řeči, kterouž jest 

sepsán a kteráž se nyní obecně nemluví, do turecké řeči překládati nedají (128). 
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4.5.5.2.6 Poměr důvodový a vysvětlovači 

Nejčastější jsou důvodové věty se spojkou nebo: Což se naplnilo, nebo sami toliko Římané 

orla za heslo měli. (135/136), Л tak v pokoji bylo království Jozafatovo, nebo odpočinutí 

dal jemu Bůh jeho odevšad. (344). Příslovce vždyť se ještě u Budovce ve významu 

důvodového spojovacího prostředku nevyskytuje. 

Ve vysvětlovacím významu se nejčastěji vyskytuje spojka totiž, např. že jsou 

mahometáni z Izmaele, totiž z toho posměvače a z děvky syna pošli (69). 

4.5.5.3 Souvětí složité 

Ačkoliv se Budovcův způsob vyjadřování větných členů i souvětí velmi podobá 

současnému jazyku (tzn. vedlejší věty vyjadřují stejné větné členy a také souvětí souřadná 

jsou stejného typu jako novočeská), podoba jeho souvětí se od souvětí dnešního jazyka 

značně liší. 

Pro Antialkorán stejně jako pro češtinu období humanismu jsou typická složitá 

souvětí s bohatou hypotaxí, s bohatě rozvinutými větnými členy a s mnohonásobnými 

větnými členy, např. К utvrzení pak rytíře křesťanského к náležitému bojování a v něm do 

konce setrvání sluší věděti, že Pán Bůh rozumné své stvoření hned od počátku zkušovati 

ráčil, jak v poslušenství státi budou, tak aby byl rozdíl mezi stvořitelem a stvořením, mezi 

vydavatelem práv a těmi, jimž se ta práva к poslouchání jich vydávají. (329). 

Periody českých humanistů vynikají souměrností a košatostí; Budovcův 

Antialkorán je toho dokladem, výjimkou nejsou postupně rozvitá souvětí obsahující osm i 

více vět, avšak ony pro český jazyk období humanismu typické souměrné periody bychom 

v jeho textu hledali jen těžko. Některá souvětí se nevyznačují ani tak vysokým počtem 

jednotlivých vět, jako spíše množstvím polovětných vazeb, kterých Budovec hojně 

využíval, např. Mahomet, ten z Izmaele pošlý pankahart, posměvač, ruhač, syn podlé těla a 

ne podle zaslíbení narozený, a tak ne dědic království božího, nýbrž ten zjevný Antikrist, 

maje se к tomu, aby mocné dílo podvoditv a lži v těch, jenž hynou a pravdy poslouchati 

nechtí, podle předpovědění božích založil, snažně o to usiloval, kterak by s Sergiem 

mnichem ariánským, apostatou, tj. odpadkem od víry křesťanské, jsa týž Mahomet 

odpadlec a čítavše Písma svatá prvé, zákon boží netoliko у podezření, ale byť možné bylo, 

docela ex rerum natura к vyhlazení přivedl. (131). Výsledkem vkládání vět a 
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přechodníkových vazeb do jiné věty, které bylo inspirováno vzorem klasických jazyků, 

bylo podle Bauera (1986, 404) zpřesnění souvětné stavby a ustálení způsobu spojování 

celých souvětí ve vyšší celky. Na přechodníkových vazbách přitom mohly být závislé 

vedlejší věty, jak je patrné z výše uvedeného příkladu. 

Vliv latiny můžeme rovněž pozorovat v tendenci к těsnějšímu spojování vět a 

v užívání vztažných zájmen a příslovcí místo odkazovacích při navazování na kontext, 

např. Pročež nemající toho pokladu Slova božího že v jednomyslné nevěře zůstávají. (150), 

Kterážto figura v druhém dílu Antialkoránu jest spatřína. (327). Stejnou funkci mělo i 

užívání navazovacích spojek, kterými začíná velká část všech souvětí, např. Ač já nevím, 

co oni za hřích mají (129). 

Bohaté rozvíjení větných členů a vkládání vedlejších vět do jiné věty vedou často 

к tomu, že části věty, které vzájemně souvisí, stojí v souvětí daleko od sebe: A kde se 

někde co anděl světlosti ukazuje, aby své podvody těmi tak hloupými Ižjni, co nějakými 

lítého lva pazoury, jichž ďábel, byť ovčím rouchem přikryt byl, přikryti nemůže, najevo 

vynesl. (141). 

Snad pro snadnější orientaci v souvětí užíval Budovec některých prostředků, které 

text zpřehledňují a usnadňují jeho pochopení; patří к nim např. rétorický způsob opakování 

stejného slova na začátku několika vedle sebe stojících vět a souvětí Kam se dějí 

posměvači víry křesťanské, jakéhož jsem nahoře vypsal, toho Alibejka, a jemu podobní? 

Kam apostaté, od víry křesťanské odpadlci к těm hrozným básním mahometánským? Kam 

vůdcové zlí aneb raději svůdcové, ten proklatý Mahomet z rodiny Ariánové pošlý? Kam se 

dějí, kteříž Písma svatá v pochybnost uvozují, dělajíce z Pána Boha klamáře, jako by nám 

věc nejistou dal, a to takovou, kteráž by nemohla tou proměnitedlnou boží pravdou slouti, 

leč by ji lidé potvrdili? Kam shromažďovatel světa nespravedlivý? (351). Nutno však 

podotknout, že takovýto paralelismus je u Budovce jistě z větší části záležitostí 

stylistickou. Dalším takovým prostředkem, který slouží к lepší orientaci v textu, je 

opakování spojek, a to jak ve větách vedlejších, které jsou spojeny slučovacím poměrem a 

které následují bezprostředně po sobě: Však kdo z křesťanů těch básní nikdá nečetli ani o 

nich neslyšeli, ti vpravdě vidouce z počátku, kterak oni své básně Mojžíšem i Kristem 

Pánem zastírají, kterak převelikou šetrnost a vážnost к svému zákonu mají, kterak ten 

zákon arabsky psaný, kteroužto řeč ač velmi řídký Turek rozumí, však tak jako knihu boží 

s sebou mnozí vozí a mnozí částku téhož zákona pro štěstí na hrdle v pytlíčku zašité nosí, 

což při mnohých Turcích v bitvách i v vězeních se nachází, i sám sem to viděl. (132), tak 
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také ve vedlejší větě, do které je vložena jiná vedlejší věta: Nacházejí se také mnozí mezi 

křesťany, kteříž na zlehčení víry křesťanské to mluví, že Turci a jiní pohané, kteříž v svém 

poznání Pánu Bohu slouží a spravedlivě živi jsou, že také budou spaseni. (333). 

Co se týče užívání spojek v souvětí, v němž je jedna věta rozvita celým souřadným 

souvětím s vedlejší větou před větou řídící, byly podle Bauera (1986, 403) ve starém 

jazyce tři možnosti kladení spojek: spojení se mohlo objevit buď beze spojky, nebo se 

spojka kladla až za větu vedlejší, anebo se opakovala na obou místech. Dnes klademe 

spojku připojující celé souvětí před větu vedlejší, takže pak stojí za sebou dvě spojky, tento 

způsob se však ve spisovném jazyce ustálil až na přelomu 16. a 17. století (t. 403), tedy 

v době vzniku Antialkoránu, proto bude zajímavé podívat se na to, jak si s touto 

problematikou poradil Budovec. Spojení beze spojky nepřipadá v úvahu, to bylo běžnější 

ve starší době, kdy jsme se v jazyce mohli častěji setkávat s větami připojenými pouhou 

juxtapozicí, tedy s takovými, v nichž nebyl vztah mezi větami vyjádřen pomocí spojek. 

Zbývají tedy dvě možnosti připojení podřadného souvětí s vedlejší větou před větou řídící 

a obou těchto možností Budovec využíval zhruba ve stejném poměru: buď kladl spojku až 

za větu vedlejší, tedy např. Též hrubě tím heraltují, kdyby písma Starého a Nového zákona 

z Boha pošla, že by artikule víry křesťanské (147), nebo spojku opakoval na obou místech: 

Naposledy nejvíce nám mahometáni tím odrhují, že kdyby Písma náše nám od Boha dána 

byla, že bychom se o ně tak nevadili, jich tak divně nevykládali. (149/150). Na těchto dvou 

příkladech je dobře vidět, že přestože je typ souvětí velmi podobný, využívá Budovec dvou 

různých způsobů připojení vedlejší věty. Zajímavá pro nás je však skutečnost, že se 

výjimečně můžeme setkat i s dnešním způsobem kladení spojky, tedy Ale jináče neslyšel 

jsem ani žádné historie neukazují, aby když by к němu pro víru ohněm neb mečem 

přistoupeno bylo, měl stálý býti. (141). Z toho lze soudit, že Budovec přejímal nové 

způsoby vyjadřování, které se v jeho době v jazyce teprve ustalovaly. 

4.5.6 Shrnutí poznatků o syntaktických jevech v Antialkoránu 

Jak již bylo řečeno výše, v syntaktické rovině jazyka období humanismu můžeme nalézt 

největší množství jevů, které češtinu tohoto období charakterizují. Tato skutečnost je také 

důvodem toho, že oddíl syntax tvoří stěžejní část této práce a právě syntaktickým jevům je 

věnována největší pozornost. 
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Vzhledem к tomu, že Antialkorán je dflo agitační, využívání vět zvolacích a často i 

rozkazovacích a tázacích zde bylo prostředkem persvaze a tyto typy vět mají citové 

zabarvení; v otázkách zjišťovacích autor často užíval příklonné tázací částice - / / , většinou 

se jedná o otázky řečnické. 

Vyjadřování větných členů v češtině humanistické se vyznačovalo větší variabilitou 

než v dnešním jazyce; jednotlivé skutečnosti se daly vyjádřit několika možnostmi, к čemuž 

sloužily stejně jako dnes pády prosté i předložkové, ale nezřídka také participiální 

konstrukce. V rámci pádového systému hrál významnou roli genitiv, který byl častým 

pádem předmětu a v některých případech i podmětu, obzvláště v záporných větách. 

Důvodem, proč až do první čtvrtiny 17. století převažoval genitiv záporový nad 

akuzativem, bylo, že užívání akuzativu bylo hodnoceno jako germanismus. „Uvědomělé 

užívání genitivu záporového ve spisovných textech se projevuje nejen snahou o důslednost, 

ale i tím, že se ho v některých případech užívá přes míru" (K. Hausenblas, 1958, 65) 

Typickým zástupcem jazyka období humanismu je Budovec z hlediska užívání 

polovětných útvarů, tedy participiálních a infinitivních konstrukcí. Do jeho přechodníků 

však často pronikaly neshodné tvary, ačkoliv v jeho době se začalo vyžadovat dodržování 

shody přechodníků s podmětem. O vlivu latiny na jeho řeč svědčí časté vazby akuzativu a 

instrumentálu s infinitivem. 

Latina dále ovlivňovala slovosled; nejnápadnějším znakem je kladení určitého 

slovesného tvaru až na konec věty a postavení přívlastku. Ani v tomto ohledu se Budovcův 

jazyk nijak neliší od jazyka ostatních vzdělanců jeho doby. 

Druhy vět vedlejších a typy poměrů mezi větami jsou u Budovce stejné jako 

v dnešní češtině, jen jejich frekvence se v některých případech liší. Nezvykle vysoký je 

výskyt vedlejších vět srovnávacích pomocí spojky co, častější než dnes jsou rovněž 

vedlejší věty doplňkové. Také repertoár spojek a spojovacích výrazů se nijak výrazně 

neliší od současných zvyklostí, rozdíl je v tom, že některé spojky ještě nebyly na přelomu 

16. a 17. století plně ustáleny v jednom typu vět, proto se mohly vyskytovat ve více 

druzích vedlejších vět (např. spojka ježto mohla uvozovat věty důvodové a přípustkové, 

Budovec j í však užíval pouze ve větách přípustkových), nebo vyjadřovat různý poměr 

mezi větami (např. spojka nýbrž se vyskytovala ve významu odporovacím i stupňovacím), 

v některých případech dokonce spojky uvozovaly jak větu hlavní, tak větu vedlejší (např. 

částice an, ano uvozovala vedlejší věty předmětné, doplňkové, příčinné a přípustkové a 

vyjadřovala poměr stupňovací). Pozornost si zaslouží skutečnost, že ve vztahu 
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důsledkovém Budovec vůbec neužíval spojky proto a v poměru stupňovacím postrádáme 

spojovací výraz nejen - ale i, který sice převládl až v nové češtině, objevoval se ale i dříve. 

V poslední části Antialkoránu je patrný zvýšený výskyt spojky poněvadž ve vedlejších 

větách příčinných. Vztažná zájmena a příslovce Budovec často zesiloval příponami -ž(e) a 

-to a užíval jich, zcela v souladu se soudobým územ, spolu s odkazovacími spojkami na 

začátku nových vět a souvětí; cílem bylo lepší vyjádření souvislosti a navazování na 

kontext. 

Celkové stavbě větných period českých humanistů, a tedy i Budovcových, jsem se 

podrobně věnovala již výše, závěrem pouze podotýkám, že výstavba jeho souvětí, stejně 

jako slovosled, jsou značně podřízeny záměru jeho textu, tj. podat obraz o islámském 

učení, o „larvě mahometské", a přesvědčit soudobého čtenáře o potřebě posilování ve víře 

křesťanské. S tím souvisí časté vkládání citátů z Bible kralické, takže se dá předpokládat, 

že struktura textu těchto citátů ovlivňovala i konečnou podobu vlastního textu 

Antialkoránu. Naopak v prvním zkoumaném úseku, který je vlastně převyprávěním 

Koránu, musíme spatřovat vliv latinského překladu Koránu. V neposlední řadě je důležité 

uvědomit si, že větná výstavba této první části je ovlivněna také slohovým postupem, 

kterým je v tomto případě vyprávění obsahu jiného díla. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo na základě podrobné jazykové analýzy části spisu Antialkorán 

nalézt a zaznamenat v Budovcově jazyce všechny podstatné a systematicky se objevující 

jazykové jevy typické pro češtinu období humanismu. Vedlejším cílem pak bylo odhalit 

individuální rysy Budovcova vyjadřování a pokusit se určit jejich motivaci. Analýza byla 

provedena v rovině hláskové, tvarové, lexikální a syntaktické, pravopisná stránka jazyka 

byla ponechána stranou. Pomocí podrobných sond byly zkoumány tři zhruba stejně dlouhé 

úseky textu. Teoretické východisko práce tvořily poznatky o obecných rysech 

humanistické češtiny, které byly zkoumány a popsány četnými lingvisty jak v učebnicích 

českého jazyka, tak ve vědeckých publikacích. S těmito obecnými charakteristikami byly 

porovnávány výsledky mého bádání. 

Při vyhodnocování výsledků zkoumání musely být brány v úvahu některé 

mimojazykové skutečnosti a okolnosti, za kterých text Antialkoránu vznikal. К tomuto 

účelu byly v rámci teoretické části této práce zmapovány některé události Budovcova 

života, které mohly mít vliv na konečnou podobu jeho díla. Motivací pro jeho sepsání byl u 

Budovce strach z Turků, kteří v té době ohrožovali Evropu, a potřeba seznámit všechny 

křesťanské věřící s muslimským náboženstvím, odhalit jeho nebezpečí, a tím způsobem 

před ním lid ochránit. Pomoc mu při tomto nelehkém úkolu poskytovala jeho neotřesitelná 

křesťanská víra. Tyto skutečnosti musíme mít na paměti, když posuzujeme obsah a 

pragmatický záměr Antialkoránu. 

Co se týče formální a jazykové stránky tohoto spisu, hrají svou roli dva podstatné 

fakty: na jedné straně byl Budovec českým bratrem a bratrský úzus a kralická kodifikace 

mu byly vzorem, na druhé straně ale strávil podstatnou část svého života v Praze, takže na 

jeho mluvu a jazyk působilo také prostředí české. Tyto do jisté míry protichůdné vlivy 

působící na jeho vyjadřování se podílejí na výsledné podobě Budovcovy řeči. 

Jazyk Budovcova Antialkoránu lze charakterizovat jako rozvinutou spisovnou češtinu 

období humanistického, relativně vysoce stabilizovanou po stránce hláskoslovné, 

tvaroslovné a syntaktické. 

Většina hláskových jevů odpovídá soudobému úzu, právě v rovině hláskové se asi 

nejvíce projevují vlivy bratrského úzu a jazyka Bible kralické, na druhé straně však do 

Budovcova vyjadřování pronikají i některé jevy z mluveného jazyka středních Čech. 
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Drobná rozkolísanost se u Budovee v rovině hláskové projevuje pouze v kvantitě 

některých slov, nemůžeme však spolehlivě rozhodnout, zda se jedná o individuální rys jeho 

řeči, působení jazyka Bible kralické nebo dokonce o nedůsledné dodržování původního 

rukopisného textu písařem, resp. tiskařem. 

Ve vyjadřování tvaroslovných kategorií se Budovcova čeština velmi blíží češtině dnešní. 

V distribuci pádových koncovek je jeho jazyk v podstatě ustálený, drobná rozkolísanost se 

projevuje pouze v genitivu singuláru maskulin a neuter. Budovec upřednostňuje ve většině 

morfologických jevů a kategorií spíše varianty nové. Stupeň ustálenosti jazyka odpovídá 

dobovému úzu. 

Výběr lexikálních prostředků se opět vyznačuje dvěma různými tendencemi: tam, kde se 

Budovec snaží o vyšší styl a kde je charakter textu spise intelektuální, náboženský nebo 

filozofický, obohacuje autor slovní zásobu prvky cizími, zejména latinskými, které však ve 

většině případů překládá nebo vysvětluje; do pasáží, které mají emocionální náboj, jsou 

citově výrazné a mají emotivně působit na čtenáře, vkládá Budovec prvky běžně 

mluveného jazyka a výrazy expresivní'. Citového zvýraznění jazyka dosahuje autor také 

promyšleným výběrem deminutiv a elativních výrazů. Jedná se o citově vypjaté oslavy 

Boha a křesťanské víry na straně jedné, o zesměšňování, odsuzování a hanění víry 

islámské na straně druhé. Oběma těmito tendencemi Budovec vyhověl požadavkům doby: 

jeho spisovný jazyk odpovídal vyšší stylové úrovni, byl však všeobecně srozumitelný. 

Syntaktické rovině jazyka byla věnována v rámci této práce největší pozornost» neboť 

právě jedinečná a bohatá skladba jazyka charakterizovala humanistickou češtinu v daleko 

větší míře než ostatní jazykové roviny. Není proto náhodou, že právě výzkum syntaktické 

stránky spisu Antialkorán prokázal, že Václav Budovec z Budova se právem řadí mezi 

humanistické autory. Toto tvrzení je podloženo podrobnou analýzou v několika úrovních 

jazyka: zkoumání byly podrobeny nejprve jednotlivé větné členy, v jejichž vyjadřování a 

způsobu užití byly shledány některé jevy typické pro jazyk konce 16. a počátku 17. století 

(především bohaté využití genitivu, širší možnosti vyjádření jednotlivých větných členů, 

častější užití doplňku atd.), dále pak polovětné konstrukce, které patřily 

к nejcharakterističtějším prvkům humanistické češtiny a sloužily jako prostředek 

zhuštěnosti větné stavby, a následně pak celá souvětí, jejichž složitá stavba a bohatá 
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hypotaxe svědčí o vytříbeném stylu autora píšícího v duchu zásad humanismu. V rovině 

syntaktické se také nejvíce projevoval vliv latiny. Kromě již zmíněných složitých větných 

period byl tento vliv patrný také v užívání vazeb instrumentálu a akuzativu s infinitivem a 

v pořádku slov ve větě. Budovec často kladl určitý slovesný tvar až na konec věty, mnohdy 

je v souvětí sloveso odděleno od podmětné části množstvím vět vedlejších, rozvitých 

větných členů a polovětných konstrukcí. Dalším specifikem slovosledu je vkládání 

rozvíjejících částí podstatného jména mezi adjektivní přívlastek a příslušné substantivum. 

Rovněž ve výběru syntaktických prostředků na úrovni lexikální koresponduje Budovcův 

jazyk s územ humanistickým, pouze v některých jednotlivostech se projevují individuální 

rysy jeho užívání jazyka, např. v upřednostňování některých spojovacích výrazů před 

jinými apod. 

Václav Budovec z Budova si zaslouží být zařazován mezi humanistické autory, jeho 

čeština je krásným příkladem honosného vyjadřování období „zlatého věku" českého 

jazyka. Zároveň je jeho řeč živá a dobře srozumitelná i dnešnímu čtenáři. Proto by jeho 

Antialkorán mohl dobře posloužit ve školní výuce jako příklad jazyka období vrcholného 

humanismu, zároveň však také jako svérázné literární dílo s náboženskou tematikou, 

přičemž by bylo vhodné upozornit na některé historické souvislosti pojící se к osobě 

Budovce z Budova, neboť jak bylo uvedeno ve 2. kapitole této práce, právě Budovec se 

výrazně podílel na vývoji některých důležitých historických událostí své doby, která byla 

důležitým mezníkem v dějinách českých zemí. V neposlední řadě by bylo možné 

v souvislosti s Antialkoránem poukázat na i dnes velmi aktuální problematiku náboženské 

tolerance a na rozdílné a společné aspekty tehdejšího a dnešního pohledu na jiná 

náboženství. 

Tímto komplexním pohledem na osobnost Václava Budovce z Budova a jeho dílo 

Antialkorán by bylo vyhověno současnému požadavku propojení výuky různých předmětů 

a vnímání učiva v širších souvislostech. 
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Soupis zkratek 

aj. = a jiné 

ak. = akuzativ 

apod. = a podobně 

atd. = a tak dále 

dat. = dativ 

event. = eventuálně 

gen. = genitiv 

ind. = indikativ 

instr. = instrumentál 

lat. = latinsky, latinský 

lok. = lokál 

např. = například 

nom. = nominativ 

os. = osoba 

p . = pád 

pl. = plurál 

prét. = préteritum 

préz. = prézens 

příp. = případně 

ps. = psáno 

resp. = respektive 

roč. = ročník 

s. = strana 

sg. = singulár 

SPN = Státní pedagogické nakladatelství 

stč. = stará čeština, staročeský 

t. = tamtéž 

tj. = to jest 

tzv. = takzvaný 
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Anotační list 

Základní údaje 
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Popis obsahu 

Na základě jazykové analýzy části Budovcova díla Antialkorán v rovině hláskové, 

tvarové, lexikální a syntaktické se tato práce pokouší nalézt a zaznamenat všechny 

relevantní a systematicky se objevující jazykové jevy typické pro češtinu období 

humanismu a na základě toho určit, do jaké míry odpovídá Budovcův jazyk soudobému 

úzu. Teoretické východisko práce tvoří charakteristika obecných rysů humanistické 

češtiny, které byly zkoumány a popsány četnými lingvisty. S těmito obecnými poznatky 

jsou porovnávány výsledky jazykové analýzy. Z tohoto srovnání vyplývají rovněž některé 

individuální rysy Budovcova jazyka. 

V úvodu práce jsou představeny osobnost a dílo Václava Budovce z Budova. 

Tento literárně-historický úvod má objasnit okolnosti vzniku díla Antialkorán, které je 

polemikou s islámskou vírou a koránem a zároveň také vyjádřením Budovcova vztahu 

к víře křesťanské. 

Klíčová slova 

humanistická čeština 

jazyk 

úzus 

hláskosloví 

tvarosloví (morfologie) 

lexikologie 

slovotvorba 

skladba (syntax) 
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