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V disertační práci jsem sledoval filologické téma: textovou tradici staročeského

prozaického díla o Jozefovi Egyptském, pro něž se v literárním dějepise vžil název Život
Jozefóv. Lze je důvodně datovat do 2. poloviny až konce 14. století.

Poznání textové tradice je v případě tohoto díla předpokladem k adekvátnímu

edičnímu uchopení textu. Pracovní verze edice, pojatá jako materiál k budoucí edici
finální, tvoří druhou část disertační práce.

V první, analytické části disertace jsem soustředil pozornost k problémům, které

tradičně řešila vyšší a nižší textová kritika jako bázi pro zpřístupnění určitého
literárního díla a jeho další zkoumání. Metodologicky jsem se inspiroval filologickou
medievistikou, která východiska, postupy i cíle tradiční textové kritiky přehodnotila a

zpřesnila tváří v tvář středověkým vernakulárním textům.

V úvodních kapitolách jsem představil stav bádání o Životě Jozefově, deziderata i

perspektivy. Výklad jsem rozvrhl do tří období (kapitola 2.3), charakteristických tou

tendencí, která nejvýrazněji určovala podobu bádání: bibliografie (1796‒1861); edice a

syntézy (1862‒1937); konsolidace diskurzu a dílčí revize (1938‒2008). Uzavřel jsem
konstatováním, že dějiny bádání nad staročeským Životem Jozefovým jsou zčásti
dějinami (znovu)objevování rukopisů. Dosavadní edice zprostředkovaly textovou

podobu jen dvou rukopisných konkretizací Života Jozefova z celkových šesti. Takto
omezené materiálové východisko znemožňovalo poznání specifik rukopisné tradice
Života Jozefova jako celku i její další život v tiscích; neobjasněný zůstal jak vzájemný

poměr rukopisů, tak jejich vztah ke starým tiskům. Téměř žádný badatelský zájem

nevyvolala problematika latinské předlohy Života Jozefova: překvapuje dnes někdejší

neochota zabývat se latinským textem, na který jako na potenciální předlohu upozornil J.
Vilikovský už na konci 30. let minulého století.

Na pozadí této stručné rekapitulace hlavních problémů bádání nad Životem

Jozefovým lze dobře shrnout, jaká nova disertační práce podává.

V kapitole 2.1 jsem podrobněji srovnal Život Jozefóv s příslušnými kapitolami

Genesis (37 a 39–45), s níž toto staročeské vypravování úzce tematicky i motivicky

souvisí. V následující kapitole jsem se z diachronní perspektivy krátce věnoval názvům,

jichž se dílu dostalo v literárním dějepise. Kapitola 2.3, zasvěcená dějinám bádání, je

shrnuta výše. V kapitole 2.4 jsem určil a blíže charakterizoval latinskou předlohu Života

Jozefova: Je jí Historia Ioseph, dílo španělského dominikána Alphonsia Bonihominis

(Alfonso

Buenhombre)

vzniklé

v r.

1336.

(Pracoval

jsem

s recentní,

dosud

nepublikovanou edicí Historia Ioseph, k jejíž revizi jsem v průběhu spolupráce

s editorem Antonim Bioscou i Bas z univerzity v Alicante přispěl, ale nahlížel jsem často

také do bohemikálních rukopisů, jak si žádala problematika mé práce.) Staročeský Život
Jozefóv je jediným známým zpracováním Historia Ioseph ve vernakulárním jazyce.

Identifikace latinské předlohy, specifické bohemikální redakce Historia Ioseph,

iniciovala otázku po motivech recepce latinské Historia Ioseph, díle předního
španělského intelektuála 1. pol. 14. stol. blízkého Pierru Roger, v pozdně středověkých
Čechách (kapitola 2.4.3). Jako odpověď jsem nabídl několik pravděpodobných hypotéz,

které vycházejí jednak z možné prostředkovatelské role českých či moravských

Lucemburků, resp. někoho z dvorních kruhů, jednak se opírají o exemplární význam
postavy (či příběhu) starozákonního Jozefa a domácí předpoklady pro recepci apokryfní

jozefovské látky. Jedno lze považovat za jisté: České země hrály v tradování Historia

Ioseph významnou úlohu.

Identifikace a detailní znalost latinské bohemikální předlohy Života Jozefova

pomohly řešit některé problémy nižší textové kritiky staročeského překladu, které
předchozí editoři staročeského textu nemohli uspokojivě vyřešit (příklady jsem uvedl v
kapitole 2.4.8).

Východisko mého dalšího zkoumání tvořily rukopisy a tisky, které jsou nositely

textové tradice Života Jozefova. Jde o 6 rukopisů z poloviny a 2. poloviny 15. století a
množinu starých tisků zhruba o století mladších. Určil jsem jejich vzájemný textový

vztah, analyzoval jsem jejich skladbu, pokud jde o prameny (základní text a interpolace ‒
u interpolací jsem určil jejich zdroj), a pokusil se postihnout genezi překladu i průběh

jeho tradování, nakolik se odráží ve známých rukopisech či tiscích (kapitola 3).

Kolací textových pramenů Života Jozefova (pro něž jsem zavedl zkratky, které

uvádím na konci tezí v seznamu pramenů a literatury) jsem dospěl k závěru, že rukopisy
i tisky tradují týž překlad Historia Ioseph. Na počátku staročeské textové tradice tedy stál
jeden překlad tohoto latinského díla. Tomuto překladu stojí nejblíž staročeské rukopisy

F (ze začátku 50. let 15. stol.) a M (asi z r. 1470 nebo brzy poté): text, jež tradují, se
vyznačuje ‒ jak konstatovala M. Nedvědová ‒ hláskovými i lexikálními archaismy

poukazujícími na vznik protografu ještě ve 14. století. Četné interpolace Života Jozefova
v rukopisech B (z r. 1465), W (z r. 1491), G (z r. 1471) a E (z r. 1485) jsou pak

produktem textové tradice, na jejímž počátku stál s nejvyšší pravděpodobností text

Života Jozefova blízký znění FM.

Kolace rukopisů přesvědčivě ukázala, že žádný z rukopisů nepředstavuje

sekundární textový pramen (codex deterior). Současně však jasně vyplynulo, že je třeba
předpokládat existenci dnes nedochovaných rukopisů, minimálně čtyř až šesti.

Komparace textových pramenů z hlediska makrotextové výstavby pak vedla

k závěru, že všech šest rukopisů lze rozdělit do tří dvojic, které představují tři verze
Života Jozefova (FM, BW a GE). Tyto verze nelze navzájem stemmatologicky odvodit,

představují tedy paralelní, autonomní redakce staročeského Života Jozefova. Přitom
poslední dvojice GE má specifické postavení: Na jedné straně reprezentuje zvláštní verzi
Života Jozefova − G a E lze textologicky chápat jako dvě svébytné úpravy v rámci jedné
verze (vzájemný vztah G a E však není tak těsný, jako tomu je u dvojic rukopisů zbylých

dvou verzí); na druhé straně ovšem, z perspektivy literárněvědné, představují G a E dva

kompozičně a zčásti i tematicky rozdílné texty − nelze je pak chápat jako prameny jedné
verze, ale naopak jako dvě autonomní verze. Diskrepanci mezi užší klasifikací

textologickou a onou širší literárněvědnou bude třeba ještě věnovat zvláštní pozornost,

protože nejde jen o problematiku terminologickou. Pro potřeby výkladu v rámci

disertační práce dávám přednost širší, literárněvědné klasifikaci a pojímám rukopisné
textové prameny Života Jozefova jako reprezentanty čtyř verzí (FM, BW, G a E).

S jistotou lze konstatovat, že znění Života Jozefova zprostředkované starými tisky,

v zásadě zcela jednotné, vychází z jedné větve staročeské rukopisné tradice a je velmi

blízké verzi BW.

Nic nenaznačuje tomu, že by při transmisi textu došlo ke kontaminaci opisovaných

verzí. Příznačná je však jiná tendence: Jak postřehli už předchozí badatelé, rukopisné

dochování Života Jozefova dosvědčuje jeho provázanost s vyprávěním o Aseneth i
s Poručenstvími dvanádcti patriarch; všechny památky se ve staročeském zpracování

nacházejí v týchž rukopisech (Život Jozefóv a Jozef a Aseneth ve všech šesti, Poručenství
ve třech z nich). V českých zemích se tedy nejpozději kolem poloviny 15. století objevuje
okruh skladeb, soustředěných kolem postavy Jozefa Egyptského a tradovaných
v různých kombinacích, rozmanitě spojovaných a tvořících jozefovský cyklus, v němž se

propojují biblické a parabiblické texty. Zčásti obdobné, interpolované znění přinášejí
v tomto ohledu i mladší české tisky. Podobnou tendenci, tj. propojení tematicky blízkých,
ale geneticky samostatných vyprávění o Jozefovi, lze vysledovat už ve středolatinských
(ba i starověkých) rukopisech.

Verze Života Jozefova zapsaná v rukopisech B a W (filiačně velmi blízkých) má

právě z hlediska interpolací zvláštní význam. Život Jozefóv je interpolován knihou

Genesis v míře, která není srovnatelná s žádným jiným z ostatních českých ani latinských

opisů Života Jozefova (resp. Historia Ioseph) ‒ odpovídá to záměru pořadatele, jak je
tlumočen v předmluvě. Život Jozefóv v BW, charakteristický širokým, až genealogickým

(„románovým“) textovým podáním Jozefova příběhu, je totiž uveden původní

předmluvou českého pořadatele, která dosud stála mimo pozornost badatelů, přestože
je mimořádně zajímavá jako dobový doklad recepce postavy Jozefa i redaktorských

principů zacházení s literárním textem. Předmluvě jsem věnoval zvláštní analytickou

pozornost v kapitole 4. Český pořadatel označil textové znění Života Jozefova, dostupné
v rukopisech B a W, jako „nové sebránie“ a formuloval tak hlavní kompoziční postup

(mozaikový princip a přiznanou interpolaci s explicitním uvedením zdroje v
marginálních rubrikách).

Obdobnou metodu komponování

textu,

ovšem bez

marginálních rubrik, lze doložit u dalšího apokryfního díla dochovaného v rukopise B,
Života Adama a Evy.

Zvláštní pozornost jsem v disertaci věnoval právě interpolacím staročeského

Života Jozefova (kapitola 5): Nově jsem doložil, že ve verzi GE se zřejmě nachází krátká
interpolace vzatá z Comestorovy Historia scholastica; jde ovšem o tak krátký textový

úsek, že jednoznačná identifikace pramene i samo chápání této textové pasáže jako
interpolace je na hranici verifikovatelnosti. Přinejmenším však lze říct, že Život Jozefóv
v GE obsahuje na jednom místě motivy známé z vlivné a rozšířené Historia scholastica.

Problematika interpolací Života Jozefova vzatých z Genesis (jde primárně o

rukopisy BW, G a E, kdežto F obsahuje pouze kratičký apendix pocházející z Genesis
45‒46) se ukázala být důležitým tématem pro nové perspektivy náhledu na výzkum
dějin českého biblického překladu. Biblickým interpolacím v BW stojí nejblíže tzv. třetí

redakce staročeského překladu bible (dle rozdělení V. Kyase) a z biblí mimo tuto redakci
pak znění Starého zákona z tzv. Bible Dlouhoveského (Martinické) z r. 1475. Na druhé

straně se však překlad biblických pasáží v BW od znění třetí redakce i Bible
Dlouhoveského často liší, a to zejména v lexiku a syntaxi. Překlad Genesis obsažený v BW

je místy ještě doslovnější, závislejší na latinském vulgátním pretextu než jmenovaná třetí
+redakce staročeského biblického překladu i Bible Dlouhoveského. Dosud málo

prozkoumaná třetí redakce staročeské bible i nejasné určení překladového typu u Bible

Dlouhoveského (vedle některých teoretických, translatologických otázek, které jsem

formuloval v závěru podkapitoly 5.2) brání přesnějšímu postižení problematiky
biblických interpolací v BW. BW přitom obsahují ve vložených a rámcových biblických

pasážích Života Jozefova téměř polovinu z padesáti kapitol Genesis, což představuje

textový materiál dosud nevytěžený při zkoumání dějin českého biblického překladu,
včetně představ o genezi a recepci překladových redakcí.

Biblické interpolace v G a E se jednak liší od interpolací v B, jednak se místy různí

také mezi sebou navzájem. Jako velmi pravděpodobné se jeví, že G obsahuje biblické

interpolace, které jsou produktem snahy zakomponovat do biblického textu variantní
překladová znění. Výrazná variabilita rukopisné textové tradice staročeského Života

Jozefova se tedy odráží také v interpolacích.

Život Jozefóv je v týchž rukopisech, které obsahují interpolace vzaté z Genesis,

interpolován také staročeským překladem latinské Historia Ioseph et Aseneth. Latinská

předloha byla v českém bádání známá; nově jsem však pracoval s jejími bohemikálními
opisy, které se v některých detailech liší od znění, zmiňovaného dosavadním bádáním.

Ze srovnání latinských a staročeských znění vyplývá, že Historia Ioseph et Aseneth
existovala ve staročeském překladu ve dvojí verzi, volnějším a doslovnějším překladu;
doslovný překlad, vzniklý před r. 1465, je doložen v rukopisech BW, kdežto rukopisy

FMGE obsahují překlad volnější. Zajímavý je už sám dvojí stupeň recepce Jozefa a

Aseneth v českém vernakulárním kontextu: přímé zapojení do narativu o Jozefovi na

jedné straně (kdy je Život Jozefóv interpolován Jozefem a Aseneth a druhé jmenované dílo
představuje součást prvního ‒ rukopisy BGEW) a na straně druhé kodexové, nikoli

přímo textové propojení Života Jozefova a Jozefa a Aseneth, kdy se obě díla objevují
v témže rukopise bezprostředně za sebou, psány jedním písařem (rukopisy FM).
S obdobnou recepcí dochovaného textu (jako samostatného díla a jako vsuvky v rámci
jiného díla) se setkáváme už ve středolatinské tradici Historia Ioseph et Aseneth).

Geneticky je jádrem Života Jozefova překlad Historia Ioseph. Už tento parabiblický

prototext zapříčinil, že Život Jozefóv má výrazný intertextový potenciál, který byl

zúročen právě v pozdně středověkých Českých zemích. Konstitutivním rysem
rukopisného i tiskového tradování staročeského Života Jozefova je textové rozšiřování,

zkracování, interpolování − doprovázené (nebo nahrazované) někdy přímými
intertextovými odkazy; Život Jozefóv totiž stojí v trvalé korelaci s látkou Vulgáty. Látková
identita Života Jozefova (Jozefův příběh známý z Genesis) může být genealogicky rozvíjen

novými a dalšími obsahy, vzatými jak z Genesis, tak ze starověkých pseudepigrafních
textů, které byly na středověkém evropském Západě známy a rozšířeny díky latinským
překladům a adaptacím ‒ a odtud přešly i do písemnictví staročeského.

Kodexový kontext rukopisných textů staročeského Života Jozefova jsem přiblížil

v kapitole šest. V zápisech Života Jozefova lze zaznamenat funkční rozptyl, daný intencí
pořizovatele.

Dva nejstarší rukopisy F (z 50. let 15. století) a B (z poloviny 60. let 15. století) jsou

velkoformátové kodexy, pořízené i vzhledem ke svému obsahu nákladněji, doplněné
malířskou výzdobou: jde o soubory biblických a parabiblických textů, kde Život Jozefóv
zaujímá zcela přirozené místo nejen proto, že zde jinak Genesis chybí, ale také vzhledem

k tomu, že vernakulární bible jako typ komunikátu nemá žádnou pevně danou podobu,

ale je do jisté míry ad hoc souborem, propojujícím svobodně kanonické biblické texty a
pseudepigrafy.

M zřejmě z roku 1470 (nebo doby krátce poté) a zřetelně moravské provenience

připomíná formátem i skladbou o něco mladší tisky tradující část Života Jozefova, určené
ke čtení a předčítání.

Roku 1471 zapsal Život Jozefóv do G některý nám jménem neznámý utrakvista.

Bude třeba ještě ověřit, zda nynější skladba kodexu, obsahujícího vedle Života Jozefova

jinou rukou psaný staročeský Snář, odpovídá původnímu záměru konceptora kodexu −
zda Snář i Život Jozefóv byly zapsány společně proto, aby vytvářely rukopisný celek.
Teprve po vyjasnění této otázky se můžeme ptát na motivaci pořízení a funkci kodexu.

Na kazatelské prostředí ukazuje skladba rukopisu E (kolem 1485). E spojuje s G

nejen textologicky blízký zápis Života Jozefova, ale také fakt, že v obou kodexech je po

Životě Jozefově zapsána i staročeská povídka o Tobiášovi, a to v zásadě v téže textové

verzi.

Nejmladší rukopisný záznam Života Jozefova ve W (z r. 1491) je obtížné

kontextualizovat, protože jeho nynější dochování je až novodobé (vazba z 19. století) a
zřetelně sekundární, kdy byly spojeny dva původně samostatné textové celky.

Účelem edice, která tvoří druhou část disertace, je dokumentovat otevřenou strukturu

textu s její variantností. Variabilita určující tradování staročeského Života Jozefova
v rukopisných textových pramenech je natolik výrazná ‒ zejména díky volnému

nakládání s textem vlastního Života Jozefova, který je zkracován a interpolován ‒, že
zpřístupnění textu nemůže mít podobu rekonstrukce toho textového znění Života

Jozefova, jež stojící nejblíže předpokládanému původnímu staročeskému překladu

latinské Historia Ioseph.

Život Jozefóv existuje ve čtyřech verzích (FM, BW, G a E) a edice reprezentuje

všechny čtyři verze v živých textových formách z doby opisování, adaptování a tradování

Života Jozefova. Tak je zpřístupněno dochované staročeské rukopisné recepční pole
památky ‒ texty, které byly prokazatelně čteny.

U těch verzí, které jsou známy ze dvou textových pramenů (FM a BW), je za základ

edice zvolen starší a textově spolehlivější rukopisný pramen (codex optimus); textová
podoba druhého rukopisu z dvojice je zachycena v různočtení v poznámkách pod čarou.

U verze FM, která stojí nejblíž předpokládané prvotní podobě překladu, tvoří součást

kritického aparátu i citace latinské předlohy, a to důsledně tam, kde se čtení F a M
významově rozcházejí, případně také tam, kde to považuji za důležité např. z důvodu
významové ekvivalence českého textu a latinského pretextu.

Edice je orientovaná na zprostředkování textového materiálu, který má sloužit

jako relevantní východisko a základ textologického a literárněhistorického rozboru,

podaného v první části disertace. Zvolený jednoduchý ediční formát neřeší technické a

grafické otázky, nutně spojené s jakýmkoli finálním edičním výstupem určeným
veřejnosti, nýbrž zůstává natolik otevřený, aby jej bylo možné rychle přizpůsobit
individuálním technickým požadavkům budoucího edičního modelu spojeného
s publikací.

V disertační práci jsem poprvé zpřístupnil text všech šesti rukopisů staročeského Života

Jozefova, srovnal je mezi sebou (z hlediska textové výstavby a filiace) a určil 4 textové

verze. Poprvé jsem také věnoval pozornost vztahu těchto rukopisů ke starým tiskům.

Poprvé jsem analyzoval interpolace v rukopisných i tiskových verzích a upozornil na
důležitou předmluvu ve verzi BW. Poprvé jsem se blíže věnoval latinské předloze Života
Jozefova a identifikoval bohemikální redakci Historia Ioseph.

Z ryze filologického až lingvistického hlediska je identifikace latinské předlohy a

její určení jako specifické bohemikální verze důležitá pro Slovník středověké latiny
v českých zemích; podobně pak možnost konfrontovat staročeský text Života Jozefova (v
textových pramenech někdy také lexikálně rozrůzněný) s latinskou předlohou − s
vědomím, že překlad je místy velmi doslovný − přináší zajímavé podněty jak diachronní
lexikografii, tak historické sémantice, translatologii apod.

Práce tvoří základ budoucí komparativní analýzy zaměřené na řešení otázky, zda

Život Jozefóv, Jozef a Aseneth a Poručenstvie dvanádcti patriarch a další apokryfní či

původně pseudepigrafní bilické prózy vznikly v téže době, v témže prostředí, zda či jak

jsou spojeny týmž autorem-překladatelem a zda je spojuje i průběh textového tradování
a recepce.

Užité sigly rukopisů a tisků českého Života Jozefova
F Praha, Knihovna kláštera františkánů u P. Marie Sněžné, sign. A f 3, ff. 253rb–267ra
(začátek 50. let 15. století)

B Praha, NK ČR, sign. XVII B 15, ff. 336vb–364ra (1465)

M Praha, KNM, sign. III H 29, ff. 1r–58v (1470)

G Brno, MZA, fond G 10, č. 412, ff. 132r‒155r (resp. pag. 257–303) (1471)
E Praha, NK ČR, sign. XVII E 10, ff. 93r–139v (1485)
W Wrocław, BU, sign. IV Q 169, ff. 25r–62v (1491)

St Testamentové aneb Kšaftové dvanácti patriarchův... Tisky z let (uvádím signaturu
exempláře, s nímž jsem pracoval):

1545 (Prostějov: Jan Günther); Praha, Strahov, sign. BA V 42;

1549–1551 (Praha: Bartoloměj Netolický z Netolic); Praha, KNM, sign. 27 G 7;

1570 (Praha: Jiřík Melantrich z Aventinu); Olomouc, VKO, sign. 32 540;

1601 (Praha: Anna Adamová z Aventinu); Praha, KNM, sign. 27 F 13.
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