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Slovesné formy vyjadřující budoucí čas ve
staré češtině
• analytické tvary (např. budu choditi)
• tvary syntetické (např. pójdu)
• různé zastoupení, frekvence a produktivnost
• zkoumaný materiál:
• překlady žalmů do češtiny ze 14. a 15. století
• hlavní pramen: Žaltář kapitulní (80. léta 14. století)

Prameny:
• ŽALTWITTB – Žaltář wittenberský, polovina 14. století, 1. překlad
• ŽALTPOD – Žaltář poděbradský, 1396, úprava 1. překlad
• ŽALTGLOSMUZ – Glosovaný muzejní žaltář, počátek 14. století, 1. překlad
• BIBLDRÁŽĎ – Kniha žalmů Bible drážďanské, po 1365, 1. překlad

• ŽALTKLEM – Žaltář klementinský, polovina 14. století, 2. překlad
• ŽALTKAP – Žaltář kaptulní, 80. léta 14. století, úprava 2. překlad

• BIBLBOSK – Kniha žalmů Bible boskovické, kolem 1420, 3. překlad
• BIBLPAD – Kniha žalmů Bible padeřovské, 1432–1435, úprava 3. překladu

• ŽALTTISK – První tištěný žaltář, 1487, 4. překlad

Žaltář kapitulní
• úprava druhého překladu žaltáře
• aktualizace
• kalky z latiny
• discerne causam meam Ps 42,1:
rozpatř vinu mú ŽALTKAP
• oliva fructifera Ps 51,10: oliva
ovoconosná ŽALTKAP

Analytické tvary futura
1) slovesný tvar bud- + infinitiv slovesa nedokonavého
Příklad 1: zpoviedati sě budem tobě na věk ŽALTKAP 78,13 (zpoviedámy sě ŽALTWITTB,
zpoviedati sě budem ŽALTKLEM, chváliti … budem BIBLPAD, chváliti budem ŽALTTISK)
confitebimur

2) slovesný tvar bud- + l-ové participium (srov. GbMluv 4,553–554), futurum
exactum
Příklad 2: ač zapomanul tebe budu, Jeruzalémi, zapomanutí dána buď pravicě má ŽALTKAP
136,5 (ač zapomanul budu tebe ŽALTGLOSMUZ, ač zapomanu ŽALTWITTB, BIBLDRÁŽĎ,
ŽALTKLEM, ŽALTPOD, zapomenu li BIBLBOSK, BIBLPAD, jestliže bych se zapomanul ŽALTTISK) si
oblitus fuero

futurum exactum
• Příklad 3: když dal bude milým svým sen, aj, dědina hospodinova, synové
ŽALTKAP 126,2–3 (dá ŽALTWITTB, ŽALTKLEM, ŽALTPOD, BIBLBOSK, BIBLPAD,
ŽALTTISK) dederit
• Příklad 4: vstaňte, až seděli budete ŽALTKAP 126,2 (kdyšto sědete ŽALTWITTB,
ŽALTKLEM, ŽALTPOD, BIBLPAD, když posedíte BIBLBOSK, ŽALTTISK) surgite,
postquam sederitis
• Příklad 5: když vzešli budú hřiešní jako sěno a zjěvili sě budú …, ale ty
Najvyšší na věk ŽALTKAP 91,8 (když vzendú … i zjěvie sě BIBLDRÁŽĎ, ŽALTPOD,
když vzešli budú … a zjěvie sě ŽALTKLEM, když zejdú … a ukáží sě BIBLBOSK,
BIBLPAD, kdyžť … vzejdú … a okážíť se ŽALTTISK) cum exorti fuerint … et
apparuerint

futurum exactum
• Příklad 6: veseliti sě budú rtové moji, když zpievati budu tobě ŽALTKAP
70,23 (BIBLBOSK, BIBLPAD, ŽALTTISK, vzpievaju ŽALTWITTB, zpievaju
ŽALTKLEM, spievaji ŽALTPOD) cantavero
• Příklad 7: když sě rožže v krátkém hněvě jeho, blažení všickni, již úfají
v ňem ŽALTKAP 2,13 (ŽALTWITTB, ŽALTKLEM, rozhoří se ŽALTPOD, sě zapálí
BIBLBOSK, BIBLPAD, by se rozpálil ŽALTTISK) exarserit

Jednoduché futurum: prézentní forma
dokonavého slovesa
• Příklad 8: zdrobní jě jako telec libanský ŽALTKAP 28,6 (zetře ŽALTWITTB,
BIBLBOSK, BIBLPAD, zmenší ŽALTKLEM, ztroskuoce ŽALTPOD, setře ŽALTTISK)
comminuet
• Příklad 9: jako ovcě u pekle položeni sú, smrt spaství jě ŽALTKAP 48,15
(spase ŽALTWITTB, ŽALTTISK, zžive ŽALTKLEM, popase ŽALTPOD, stráví
BIBLBOSK, BIBLPAD) depascet
• Příklad 10: přěbydlí [král] s sluncem a přěd měsiecem v národě a
v národ ŽALTKAP 71,5 (bude přěbývati ŽALTWITTB, ŽALTPOD, přěbude
ŽALTKLEM, ostaneť BIBLBOSK, BIBLPAD, budeť trvati ŽALTTISK) permanebit

Jednoduché futurum: prézentní forma slovesa
s prefixem po- / vz• prézentní forma slovesa s prefixem po- (Němec 2009: 274)

• sporná interpretace dokladů: typ pójdu - nedokonavé futurum s významem
durativním („budu konat pohyb“) × dokonavé futurum s významem ingresivním
(„začnu konat pohyb“)
• Příklad 11: na rukú ponesú tě, aby snad neobrazil o kámen nohy tvéj ŽALTPOD 90,12
(BIBLPAD, na rukú nositi tě budú ŽALTWITTB, ŽALTKLEM, ŽALTKAP, BIBLBOSK, ŽALTTISK) in
manibus portabunt te

• prézentní forma slovesa s prefixem vz- (Šlosar 1974–1975: 38; Šlosar 1981:
102)
• význam „směřování vzhůru“ >> počínavý význam >> futurální význam
• sporná interpretace dokladů z stč. žaltářů

Jednoduché futurum: prézentní forma slovesa
s prefixem po- / vz• kontext: přesné časová vyjádření trvání děje
• Příklad 12: blažení, jenž bydlé v domu tvém, na věky věkóm vzchválé tě
ŽALTWITTB 83,5 (ŽALTPOD, budú … chváliti ŽALTKLEM, ŽALTKAP, BIBLBOSK, BIBLPAD,
ŽALTTISK) laudabunt
• Příklad 13: vzvýši tě, bože mój, kráľu, i vzblahaju jménu tvému na věky i věky
věkóm ŽALTWITTB 144,1 (vzvýši … zblahaji ŽALTPOD, povýšu … poděkuji
ŽALTKLEM, vzvyšovati budu … požehnávati budu ŽALTKAP, povýším … chváliti
budu BIBLBOSK, BIBLPAD, vzvyšovati budu … dobrořečiti budu ŽALTTISK) exaltabo
… benedicam … in saeculum, et in saeculum saeculi

Paralelismus
• Příklad 14: uši majú, a neslyšie, chřiepi majú, a nevzčeňuchajú ŽALTWITTB 21,3
(neslyšie …, nevonějú ŽALTKLEM, nebudú slyšěti …, nebudú voněti ŽALTKAP,
BIBLBOSK, BIBLPAD, ŽALTTISK, neuslyšie …, nevonějí ŽALTPOD) non audient …, non
odorabunt, var. non audiunt …, non odorant

• stylistická variace: kombinace analytického a syntetického futura
• Příklad 15: nebo ruka má pomáhati bude jemu a náruk mój potvrdí jeho
ŽALTKAP 88,22 (ŽALTWITTB, ŽALTKLEM, ŽALTPOD, BIBLBOSK, BIBLPAD, ŽALTTISK)

vzvýši tě, bože mój, kráľu, i vzblahaju jménu tvému
na věky i věky věkóm ŽALTWITTB 144,1 (zblahaji
ŽALTPOD, poděkuji ŽALTKLEM, požehnávati budu
ŽALTKAP, chváliti budu BIBLBOSK, BIBLPAD, dobrořečiti
budu ŽALTTISK) benedicam

Durativnost × ingresivnost
• Příklad 16: na věky sě vzveselé [lidé] i vzpřěbýváš [Bože] v nich
ŽALTWITTB 5,12 (vzradujú sě i vzbydlíš ŽALTKLEM, ŽALTKAP, vzradujú
sě i vzbydlíš ŽALTPOD, radovati se budú a přebývati budeš BIBLBOSK,
BIBLPAD, veseliti se budú a budeš přebývati ŽALTTISK) laudabunt, et
habitabis

Durativnost × ingresivnost
• Příklad 17: jazyk mój cělý den vzmyslí pravedlnost tvú ŽALTWITTB Ps
70,24 (pod. ŽALTPOD, mysliti bude ŽALTKLEM, ŽALTKAP, BIBLPAD,
pamatovati bude BIBLBOSK, vypravovati bude BIBLPRAŽ) tota die
meditabitur
• Příklad 18: usta pravedlného vzmyslé múdrost a jazyk jeho vzmluví
súd ŽALTWITTB Ps 36,30 (mysliti budú … mluviti bude ŽALTKLEM, ŽALTKAP,
BIBLBOSK, BIBLPAD, usmyslé … zmluví ŽALTPOD, přemyšlovatiť budú …
mluviti bude ŽALTTISK) meditabitur … loquetur

Předponové futurum po- v Žaltáři kapitulním
• Příklad 19: zpoviedati sě budu tobě, hospodine bože mój, ve všem
srdci v mém a pochváli jmene tvého na věk ŽALTKAP 85,12 (zpoviedaju
sě … i vslavi ŽALTWITTB, zpoviedati sě budu … a chváliti budu ŽALTKLEM,
vzpoviedaji se … i vzslavím ŽALTPOD, chváliti tě budu … a velebiti budu
BIBLBOSK, BIBLPAD, vyznávati se budu … a velebiti budu ŽALTTISK)
confitebor … et glorificabo
• Příklad 20: zpoviedati sě budu tobě na věk, nebos kázal, a počakaji
jmene tvého, nebo dobro jest ŽALTKAP 51,11 (vzčakaju ŽALTWITTB,
čakati budu ŽALTKLEM, ŽALTPOD, BIBLBOSK, BIBLPAD, očekávati budu
ŽALTTISK) exspectabo

Předponové futurum vz- v Žaltáři kapitulním
• Příklad 21: bože mój, vzvolaji přěs den, a neuslyšíš, i v noci, a ne
k nemúdrosti mě ŽALTKAP 21,3 (volaju ŽALTWITTB, volati budu ŽALTKLEM,
BIBLBOSK, BIBLPAD, ŽALTTISK, zvolaji ŽALTPOD) clamabo
• Příklad 22: praví dědičiti budú zemi a vzbydlé věky věkóm na niej ŽALTKAP
36,29 (vzbydlé ŽALTWITTB, vzbydlé ŽALTKLEM, zbydlé ŽALTPOD, bydliti budú
BIBLBOSK, BIBLPAD, přebývati budú ŽALTTISK) inhabitabunt, var. habitabunt

Durativnost × ingresivnost
• Příklad 23: uzřie mnozí [Boží skutky] a vzbojie sě a vzúfají v hospodinu
ŽALTKAP 39,4 (vzbojie sě i budú úfati ŽALTWITTB, budú sě báti a úfati
budú ŽALTKLEM, vzbojie se i naději budú mieti ŽALTPOD, báti se budú a
úfati budú BIBLBOSK, BIBLPAD, báti se budou a doufati ŽALTTISK)
timebunt, et sperabunt

Durativnost × prostá perfektivizace
• Příklad 24: zpievati budu hospodinu v životě v mém, vslavím bohu mému,
kak dlúho sem ŽALTKAP 103,33 (vzpievaju …, zpievaju ŽALTWITTB, zpievati
budu …, slaviti budu ŽALTKLEM, vzpievaji …, zpěji ŽALTPOD, zpievati budu …,
chváliti budu BIBLBOSK, zpievati budu …, chválu vzdám BIBLPAD, zpievati budu
…, prozpěvovati budu ŽALTTISK) cantabo …, psallam

Pomocná kritéria
• kontext:

• explicitní časové určení: na věky, cělý den apod.
• žalmový paralelismus

• existence podoby s prefixem vz- v jiném slovesném čase a způsobu:
vzbojí sě – vzbál sě
• existence nedokonavého protějšku: vzvýšiti – vzvyšovati, oslaviti –
oslavovati X vzslaviti – *vzslavovati
• existence slovesa bez prefixu vz- za stejné latinské sloveso: psallebant
slaviechu – psalitte – slavte × psallabo – vslavi
• znění v jiném českém překladu: vzbydľu – bydliti budu, přěbývati budu
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