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Cíl analýzy:
odpovědět na některé otázky týkající se distribuce disjunktivních
spojovacích výrazů v humanistické češtině, částečně ve srovnání se
situací v době barokní + nastínit otázky další, které z dílčích výsledků
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17 transkribovaných textů zařazených do korpusu
vytvořeného v rámci grantu Lingvistická analýza českých
humanistických textů

časové rozmezí: 1536-1619
památky původně české (9) i překladové (8), různého obsahu
(kázání, cestopis, lidové vyprávění o zázracích, městská
práva…) i rozsahu (dohromady 211 987 slov, min. 3336,
max. 24 795)
pro porovnání vyuţit i jeden text jinojazyčný (německý
originál tzv. Otevřeného rozepsání Fridricha Falckého a jedna
dobová gramatografická práce (Česká Grammatika Jana
Blahoslava)
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Tomáš Bavorovský – Zrcadlo onoho

věčného a blahoslaveného ţivota
Brikcí z Licka - Práva městská
Abraham z Gynterrodu - Cyri paedia
Ciriák Šlichtenberger - Div veliký a
pravdivý
Naše, Fridricha, z Boţí milosti krále
českého, falckraběte při Rejnu a
kurfiršta etc., otevřené rozepsání,
proč jsme korunu království českého a
zprávu přivtělených zemí na sebe
přijali.
Harant z Polţic a Bezdruţic - První díl
cesty z království Českého do Benátek
Isidor Sevillský, svatý - Kníţka velmi
utěšená a lidem všeckněm na tomto
světě zarmouceným velmi prospěšná i
uţitečná
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Jan Jesenius - Ad regni – k jich

milostem

Augustýn Mitis. - Kázaní o povětří
Theodor Maius - Krátká zpráva o

kometě neb hvězdě nové s ocasem
Sebastian Münster - Kozmograffia
česká.



Bartoloměj Paprocký z Hlohol a
Paprocké Vůle - Kvalt na pohany
Alessandro Guagnini - Kronika



Jan Kampánus Kutnohorský - O ráně








moskevská

morové paterá správa upřímná
N. N. - O bitvě a šťastném vítězství
Radula Vejdy valaského
Summa hry o svatém
Jiří Tesák Mošovský - Collis Vinearius
























anebo
a neb
a neb – a neb
a neb – a nebo
a neb – neb
a nebo
a nebo – a nebo – a nebo –
aneb
aneb
aneb – aneb
aneb aspoň
aneb – neb
aneb – aneb – aneb – aneb
anebť – anebť – aneb
ať
buď
buď – a nebo
buď – aneb
buď – anebo
buď – buď
buď – buď – aneb
buď – buď – aneb – aneb

Žďárek
26.-27.11. 2011

























buď – buď ţe
buď – buďto
buď – neb
buď – nebo
buď ţe – buď ţe
buď ţe – nebo
buďto – a neb
buďto – a nebo
buďto – aneb
buďto – buďto
buďto – neb
buďto – neb – aneb
buďto – nebo
buďto ţe
buďto ţe – a neb ţe
buďto ţe – a nebo ţe
buďto ţe – buďto ţe
či
či – či – či
čili
leč















neb
neb – a neb
neb – a neb – a neb
neb – aneb
neb – buď
neb – neb
neb – neb – a neb
neb – neb – neb
nebo
nebo – neb

celkem 1743 výskytů, ale
jen 658 v poměru
disjunktivním





jednotlivé vyexcerpované výskyty následně oanotovány (zdroj,
konkrétní spojovací výraz, poměr, typ disjunkce, spojení
větněčlenské/větné, druh věty, poznámky)
úskalí:

1) riziko promítání povědomí o současném stavu do minulosti a
pouţití nesprávných substitucí
 typ disjunkce byl určován jen u zřetelných případů
 v jednom případě nastíněna moţnost eliminovat tento
problém komparací se zdrojovým textem překladu
2) excerpované texty byly různého rozsahu
 kaţdému výskytu přiřazena hodnota odpovídající délce textu,
z nějţ byl vyexcerpován
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nejčastější: spojka nebo a výrazy od ní odvozené apokopované neb a odvozené anebo, aneb (popř. a nebo,
a neb)

dále různé kombinace v rámci spojovacích výrazů
sloţených (neb - neb, anebo - aneb ad.)
sloţené spojovací výrazy se spojkou buď
v přímých i nepřímých otázkách spojky či
a čili
v jednom případě disjunktviní spojka s příklonným -ť
(anebť)
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Jan Blahoslav, Grammatica česká (1571):

„Tu by mohl někdo říci: Proč by to nebylo rozděleno? Totiţ aby jedno
bylo disiunctivum, a druhé causale, a potom by se to vice nemátlo?
Odpověď: Lépe jest bez toho rozdílu pro tu příčinu, neb i v jednom i v
druhém obojího toho slova potřebí jest. Jsou některá místa, ješto
netrefně stálo by to slovo nebo, a kdyţ bez o napíšeš nebo díš neb,
tedy pěkněji a hláze vzní; čemuţ ti snadně rozumějí i povolí, kteříţ
písničky skladají bedlivě. Příklad toho. Kdyţ díš neb napíšeš: neb
písma svědčí, erit oratio cum haec pronunciaveris hiulca, nesnadně b, i
za ním stojící p vyřkneš sine quodam hiatu…“
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Blahoslavovo „pravidlo“ ale nepotvrzeno

některé výskyty sice odpovídají:
nebo pro rány učiněné (BrikL), ne zázrační nebo pokrytská (BrikL)




jiné ale ne:

Petr neb Pavel (Bav), neb k Bohu (Bav), neb prostředníkem (BrikL),
kaldejské neb babylonské (Cyr)
celkově převládají tvary apokopované (tvary bez apokopy hojnější na
větné neţ na větněčlenské úrovni, především ale u kauzativního
poměru spojek nebo/anebo)
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1.
2.
3.







3 základní typy disjunkce vycházející z výrokové logiky:
kategorická
eventualitní
libovolnostní
na tuto kategorizaci nelze ale spoléhat stoprocentně, často
těţko určitelné, navíc mnoho přechodných typů
pouţíváno spíše orientačně
na distribuci jednotlivých spojovacích výrazů patrně nemá
toto rozlišení vliv
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klasická eventualita:

A pokudţ jsou na myslivosti, nemají obyčeje obědvati, leč kdyby se musili pro některé zvíře déleji
obmeškati, aneb kdyby sic sami chtěli myslivosti prodlouţiti, tedy obědují místo večeře, a potom na druhý
den opět myslivost provozují aţ do večeře. (Cyr)
Co pak, (dí někdo) nikam z vlasti své se projíti neb projeti nemáme? (Jes)


modifikovaná:

A kdyţ to učiní, od rychtářovy nesnáze bude zproštěn, a nebo aspoň za přísahu 72 malých haléřuo za
pravú pokutu má rychtáři dáti. (Brik)
Nebo jistě tato kométa, aneb ať radějí dím ohnivá metla ... (Kom)


na pomezí eventuality a libovolnosti (charakter nespecifikovanosti):

-> taký-taký, taký-jiný, ten-ten, ten-jiný, ten-onen…
Neb písař příseţný zapsati od tohoto neb od tohoto, jehoţ bude jmenovati, pod takú neb takú škodou,
kterúţ také znamená, ţe dluh svuoj vzal jest. (Brik)
A jako ţádnej nemůţe kněţím za zlé míti, kdyţ v nedostatku zdraví lékařství tohoto neb jiného hledí
poţívati. (Tes)
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čistě libovolnostní:

Ač jest něco milého a ţádostivého ţivot nynější, kterýţ hledíme a
bedlivě všemi obyčeji usilujeme zachovati, a pokudţ by najdélejí býti
mohlo v něm trvati, ale pod tím, chtějme nebo nechtějme, ztratiti jej
musíme, ano kaţdého dne a kaţdé hodiny tratíme. (Bav)
Ţalující pro dluhy ţivého neb mrtvého, jestliţe prostě bez pruovodu
ţaluje, obeslaný odpieraje, také prostě se očistí. (Brik)
Nemírné ţrádlo, opilství, cizoloţství i to smilství odjímá lidem jich
srdce, stůj to dlouze nebo krátce. (Tes)

často těţko odlišitelná od výskytů s eventualitní,
nebo s potlačenou kategorickou disjunkcí
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pravá (silná)

Protoţ neb chutně musíš zapříti, ţe Krysta není na nebi, a neb to vyznati, ţe
svatí s Krystem na nebi přebývají. (Bav)
Aby ku pokání svatému probuzeni byli, k němuţ jim Pán Bůh rozličnými
způsoby slouţí: neb jim milost činí, neb své metly buď na ně, aneb na jiné před
očima jejich dopouští. (KázPov)
Cíl práva a správy jest, aby člověk povinen byl něco před se bráti, aneb nebrati,
pro zachování zemského dobrého. (Har)
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různé kombinace variant (a)neb(o)
v různém pořadí a s různou násobností

A nebo stavení opravil, kteréţ by se chtělo bořiti, a nebo čeledi
potřeby k jídlu kupoval a nebo grunt aneb jinou pilnou věc koupil
by. (Brik)


časté postavení před prvním spojovaným členem (tzv.
opakované pouţití):

Ode všech jsem opuštěný, kteříţkoli na mne popatří, aneb hned
utíkají, aneb mi se za nepřátely stavějí. (Isid)

náznaky určitých zákonitostí – souvisí s postavením přísudku
(a potaţmo tedy i s AČV), negací a rozvitostí souvětí nebo větněčlenské
skupiny (na tuto problematiku je třeba se ještě blíţe zaměřit)
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dříve libovolnostní, nyní převáţně eventualitní (nebo na hranici):

V právích starých píše se takto, ţe ktoţ by koli na jiného v městě ţalobu učinil a kteréţ koli
dědictví, buďto o duom neb o dědinu, o purkrecht neb o vinici, ten zastav rukojmě rychtáři
v desíti funtích… (Brik)

K tomu také neníť to ještě nikdý shledáno, aby kdy která stáda pastýřům svým se
zprotivila, buď v tom, ţe by jim nechtěla poddána býti, buď ţe by se jim poţitkem svým
uţívati zbraňovala. (Cyr)


okrajově i přechody ke kategorické disjunkci:

... ţe jest Buoh ţivých a ne mrtvých a ţe jednomu kaţdému vedlé toho, jakţ činil, buď
dobře, neb zle odplacovati spravedlivě ráčí. (Bav)
Item: přijíti a v ní státi mají v ubrmanské výpovědi strany o tu věc, o kterú se na ně podali,
buď pravá, neb nepravá, neb sobě přičítaj, kdoţ se na ubrmany svolil. (Brik)

A buďto ţe dobře přisáhne, a neb v přísaze pobloudí: proto hned k ţalobě odpoviedati
bude. (Brik)
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v několika (14) případech si zachovává platnost irelevantních okolností:

Pakli by souditi nechtěl, a pře přišla by k vyššímu soudci, jakoţto k
podkomořímu a neb králi, a soudce z nedbánlivosti byl by obţalován, buď malá
neb veliká pře, tehdy soudce ten za vinného trestán buď. (Brik)
někdy dokonce patrný podmínkový, popřípadě přípustkový charakter
pramenící v původním imperativním určení:



A pakli prvním puohonem nebyl by doma nalezen a tak daleko na pole odšel, ţe
neţli se do města vrátil, v soud zasedli by, puohon ten jako i dva po něm buďto
ţe by pořádně byli, zmaření jsou a právu nejsou pomocní. (Brik)
O kteréţto věci jakoţto v právích nedospělí ţádáme naučeni býti, a buďto ţe
nemá odpoviedati, tehda druhé ţádáme naučeni býti, z ţádné-li naprosto, či
aspoň byla by která škoda, z kteréţ k ţalobě učiněné obţalovaný měl by vedlé
spravedlnosti odpoviedati. (Brik)
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na větné úrovni často (17x) aneb(o)
(neb(o) ani jedenkrát):


Kamţ tehdy půjdu od ducha tvého, a nebo kam uteku před tváří tvou. (RánMor)
Ale komuţ budu toho tuţiti? komu mám oznámiti? k komu se mám uteci? aneb
od koho rady poţádati? (Isi)


u přímých otázek se spojka funkcí blíţí konektoru:

Kamţ tehdy půjdu od duch tvého, a nebo kam uteku před tváří tvou. (RánMor)
u otázek nepřímých zpravidla v první i dalších částech spojovacího výrazu
příklonka –li :



Nebo zdaliţ bez těchto všech věcí a neb jiného jakéhoţ koli připomínání Buoh
toho neví, co syn jeho trpěl a pro koho trpěl, a neb zdali kdy to v zapomenutí
vykupiteli našemu vejde, ţe ho matka jeho v ţivotě svém nosila a prsy krmila.
(Bav)
◦

1x nahrazeno výrazem coţ :

Coţ tehdy Krystus darmo jest umřel, a neb jaký bude uţitek umučení a smrti
jeho… (Bav)
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na úrovni větněčlenské se však aneb(o) neuplatňuje (aţ v době barokní)
zde výhradně spojky či, čili
zpravidla disjunkce kategorická

v první části vţdy příklonka –li (můţe ji nahradit spojka jestliţe):
Ţaloba z vraţdy ţeně-li či dětem příleţí, kdyţ jsú nesvorní. (Brik)


Kdyţ ho tedy Astyages tak namlouval, optala se ho matka jeho, co by z toho
dvého chtěl raději udělati, zde-li zůstati, či se domů navrátiti? (Cyr)

Nébrţ chce-li, má jemu rozmyšlenie dáno býti, chtěl-li by, či nechtěl odvolati
se. (Brik)


v jednom případě modifikováno:

O kteréţto věci jakoţto v právích nedospělí ţádáme naučeni býti, a buďto ţe
nemá odpoviedati, tehda druhé ţádáme naučeni býti, z ţádné-li naprosto, či
aspoň byla by která škoda, z kteréţ k ţalobě učiněné obţalovaný měl by vedlé
spravedlnosti odpoviedati. (Brik)
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jedenkrát excerpováno opakované uţití:

A neb pro bezpráví-li, či pro vyhledání pravdy, či pro duovod, či pro očištění.
(Brik)



ve dvou případech na úrovni souvětné (blízké konektoru):

Proč Pán Bůh ihned hříšníků netrestce, zdaliţ jich nešlechetnosti váţí lehce? Či
snad Boţská spravedlnost časem dřímá, kdyţ slušnou pomstou nad zlosti
nehřímá. (Sum)
A vás, o kterých nejvícejí, nejlípejí rozuměli, nad krupami by nějakých bab
odjeti mají, či na to očekáváte, aţ by ten pohan všecky spokojivši, na vás toliko
samých moc svou obrátil a vás, zholdovavši vámi jiné křesťany, bojoval, politůj
se Boţe takových myslí v vás i takového neštěstí, o, ó Boţe věčný, obrániti rač.
(Kvalt) (???)



eliptické vyjádření či/čili nic:

Nebo vedlé toho umře-li kuoň na cestě, příseţní k vynesení soudu patrně
pomyslé, má-li býti placen čili nic. (Brik)
Naši gondeliérové zdaliţ jsou dojeli zpátkem či nic, věděti nemohu ... (Har)
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situace v období humanistické češtiny v některých
ohledech předjímá vývoj doby barokní
◦ pozvolná změna funkce prostředků se spojovacím
výrazem buď
◦ pronikání spojky aneb(o) do disjunktivních spojení
otázek zjišťovacích
◦ funkčí diferenciace výrazů s příklonným –ť ?
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otázka vlivu originálů na překladové památky, na základě
komparace zdrojových (latina, němčina) a cílových textů (zatím
provedeno v jediném případě, u tzv. Otevřeného rozepsání
Fridricha Falckého)



porovnání s dobovými gramatografickými a lexikografickými
příručkami (zatím jen Blahoslavova Grammatica česká)



souvislost stylové roviny a distribuce konkrétních výrazů,
respektive její variability



zasazení výsledků do kontextu předchozího i následujícího
období



a především dopracování kvantifikační části analýzy
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