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1. Pozice české bible na počátku obrození

K e konci 18. století, tj. v období počátků českého 
národního a jazykového obrození, měl český pro-
testantský zájemce o Písmo svaté běžně k dispozici 

starý text kralický, většinový katolík si mohl opatřit tzv. 
Bibli císařskou (Nový zákon vyšel roku 1778, celá bible 
byla zkompletována vydáním Starého zákona roku 1780), 
což bylo přepracování barokní Bible svatováclavské, pro-
vedené Václavem Fortunátem Durychem a Františkem 
Faustinem Procházkou.1 Na počátku obrození představuje 
›oficiální‹ český biblický text (v obou poměrně blízkých 
›větvích‹, protestantské kralické i katolické durychovsko-
-procházkovské) v mnoha ohledech hlavní jazykový vzor 
a lze říci, že se k němu vzhlíží jako k určitému ›majáku‹ 
a vrcholu stylistické pyramidy.

Mezi filology i biblisty dnes je stále prakticky nezná-
mou skutečností, že ve stínu ›oficiálního‹ českého bib-
lického textu se na katolické straně objevilo už v první 
fázi obrození také několik svébytných překladatelských 
počinů, které se dosti značně vzdalují pomyslnému ›kra-
licko-durychovsko-procházkovskému standardu‹. V násle-
dujícím výkladu budeme věnovat pozornost dvěma bib-
lickým knižním titulům, které byly vydány na počátku 
devadesátých let 18. století a vyznačují se mimo jiné 
jedním překvapivým rysem: poměrně zřetelně se v nich 
totiž uplatnily ›živé‹ regionální jazykové prvky, jež lze 
označit za m o r a v s k é  d i a l e k t i s m y,  a právě 
ony budou v centru pozornosti této studie.

2. Texty
Knižní tituly, které si v následujících odstavcích předsta-
víme, zahrnují žaltář (spolu s několika dalšími biblickými 
úryvky) a celý Nový zákon. Jde tedy kvantitativně o roz-
sáhlé části Písma svatého, které jsou zároveň v rámci 
křesťanských spiritualit nejznámější a nejčastěji čtené, 
ať už v bohoslužbách, nebo soukromě.

2.1. Žaltář 1790 a 1796
Významný brněnský knihtiskař a knihkupec Josef Ji-
ří Trasler2 vydal v roce 1790 Žaltář Davida Krále, na 

1 Procházka potom vydal ještě svou vlastní revizi Nového 
zákona (1786) a posléze připravil revizi celé bible (1804). Dury-
chova a Procházkova přepracování znamenají v zásadě pozvol-
nou modernizaci z hlediska textologie (větší ohled k původnině 
semitsko-řecké) i jazykových prostředků užitých ve výsledném 
českém textu. Hmatatelným inspiračním zdrojem byl zejména 
překlad kralický, jemuž se tak katolická bible přiblížila. Svato-
václavská, Císařská a Procházkova bible vytyčily linii katolických 
biblí ›hlavního proudu‹, který byl oficiálně podporován církev-
ními i státními autoritami (a který pak pokračoval až do konce 
19. století, aby byl na počátku století dvacátého vystřídán vý-
razně novými, už v pravém smyslu slova moderními překlady).

2 Josef Jiří Trasler (1759-1816) založil a provozoval jeden 
z nejvýznamnějších moravských knihtiskařských a knihkupec-
kých podniků, s pobočkami v Opavě a v Krakově. Tiskl německy, 
česky a polsky a v tiscích mívá jeho jméno podobu také ně-
meckou (Joseph Georg Traßler) či polskou (Józef Jerzy Trasler). 
Trasler byl také nepřehlédnutelnou brněnskou kulturní osob-
ností a udržoval kontakt se soudobou moravskou kulturní eli-
tou včetně Tomáše Fryčaje, Matěje Josefa Sychry, Josefa Heřma-
na Agapita Gallaše či Dominika Františka Kynského. Srov. Voit, 
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Moravskou řeč přeložený.3 Jedná se o objemnou 
knihu (čítající 638 stran), jejíž podtitul dále po-
kračuje takto: skrze Opise a vyklady pro jednoho 
každého srozumitedlný učiněný, a vesměs skrze 
přídavek rozličných v kněžských hodinkách se na-
cházejících Písma sv. písni, církevních modliteb, 
jakož i jiných potřebných správ tak spořádaný, že 
ho každý nejenom místo modlitebních knížek ve 
všech připadnostech života užívati, ale také kněžsky 
hodinky na všechny větší svátky z něho modliti se 
může ( Obr. 1).4

Jádrem svazku je celý žaltář, každému žalmu 
předchází relativně podrobný výkladový úvod. 
Kniha má čtenáři také umožnit, aby se s její 
pomocí mohl modlit kněžské hodinky (breviář), 
a tak je v ní obsažen i oddíl Písně (zahrnující vy-
brané starozákonní a novozákonní pasáže užívané 
v breviáři jako hymny a kantika), překlad hymnu 
Te Deum laudamus a příslušné breviářové modlit-
by (oddíl Modlitby církevní při modlení kněžských 
hodinek). Dále jsou připojeny Modlitby církevní při 
konání mše svaté a několik dalších oddílů obsahu-
jících modlitby pro konkrétní dny (neděle, slav-
nosti, postní dny atd.) a různé příležitosti (při 
svěcení vody, svíček atd.). V úplném úvodu svazku 
je umístěn Vždy trva jící Kalendář (obsahující stálé 
církevní svátky a jména svatých ke každému dni 
v roce), Předmluva (v níž autor především před-
stavuje žalmy jako ideální modlitební texty), Pra-
vidla, kterých se při modlení žalmů držet máme, 
přehledné Tabulky (roztřídění žalmů jakožto mod-
liteb k různým příležitostem, uspořádání žalmů 
pro toho, kdo se chce modlit breviář atd.) a k nim 
se vztahující instrukce, jak jich užívat (Správa, 
kterak se ty Tabulky potřebovati mohou).

Kniha posléze (patrně po rozebrání nákladu) 
vyšla poměrně zanedlouho, už v roce 1796, znovu 
u jiného brněnského tiskaře Jana Silvestra Siedle-
ra ( Obr. 2).5 Text je prakticky totožný, zdá se 

Petr: Josef Jiří Trassler, in: Encyklopedieknihy.cz (Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku), 
https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php/Josef_Ji%C5%99%C3%AD_Trassler.

3 Žaltář Davida Krále, na Moravskou řeč přeložený, skrze Opise a vyklady pro jednoho každého srozumi-
tedlný učiněný, a vesměs skrze přídavek rozličných v kněžských hodinkách se nacházejících Písma sv. písni, 
církevních modliteb, jakož i jiných potřebných správ tak spořádaný, že ho každý nejenom místo modlitebních 
knížek ve všech připadnostech života užívati, ale také kněžsky hodinky na všechny větší svátky z něho modliti 
se může, Brno: Josef Jiří Trasler, 1790, Knihopis č. 17563, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_num-
ber=000017595&local_base=KPS.

4 V citacích z dobových textů (jak z překladových biblických textů, tak z paratextů všeho druhu) tran-
skribuji v hlavních bodech podle dnešních pravopisných zvyklostí (srov. např. Bartoň, Josef – Dittmann, 
Robert: Český obrozenec překládá Písmo, Praha: Scriptorium, 2018, s. 65-80); avšak interpunkci, hranice 
grafických slov, velkopísmennost, samohláskovou kvantitu a distribuci grafému pro tvrdé ł (v tiscích jde 
zpravidla o ł ›s kličkou‹, naprosto výjimečně se vyskytne i polské ł ›přeškrtlé‹) zachovávám podle úzu pří-
slušných vydání. Opravy provádím pouze výjimečně, v případě jednoznačného pochybení autora/tiskaře.

5 Srov. Knihopis č. 17564, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017596&local_base=-
KPS. – Jan Silvestr Siedler (1736-1806) pracoval u významného brněnského tiskaře Emanuela Antonína 
Svobody, po jeho smrti (1777) tiskárnu ve vlastnictví vdovy Terezie Františky Svobodové vedl a roku 1784 
podnik odkoupil. Produkovaly se zde tisky hlavně v němčině, latině a češtině, přičemž české spisy tvořily 
téměř polovinu produkce. Tiskárna také »profitovala z dočasného přeložení olomoucké univerzity (v Brně 
působila 1778-1782), šlechtického ústavu a kněžského semináře do Brna, kdy se její produkce rozšířila 
o univerzitní teze, disertace, ohlášky veřejných zkoušek nebo díla univerzitních profesorů«, srov. heslo 
Jan Silvestr Siedler, https://typografie.mapy.mzk.cz/tiskari/36. 
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Obr. 1:
Žaltář Davida krále, 
titulní strana prvního 
vydání u Josefa Jiří
ho Traslera (1790), 
https://books.google.
cz/books?vid=NK-
P:1002400818&print-
sec=frontcover#v=one-
page&q&f=false
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tu být patrné úsilí, aby si v obou vydáních od-
povídal obsah na příslušných stranách (občasné 
›přetečení‹ se v zásadě týká jen jednotlivých řád-
ků), motivováno to může být snahou usnadnit 
společnou modlitbu majitelům knihy v rozdíl-
ných vydáních. Změny spočívají zejména v opra-
vách tiskových nedostatků (nápadné je časté 
umisťování tvrdého ł, užívaného v 1. vydání 
výrazně nedůsledně, do etymologicky náležitých 
pozic; ani ve 2. vydání ale není distribuce v obo-
jím l zcela korektní).6

Žaltář ani v jednom z obou vydání nepodává 
žádný údaj o autorovi a zatím se mi autora ne-
podařilo vypátrat. U Jungmanna7 jsou uvedena 
obě vydání knihy, a to pod č. 942 a 943; anotace 
k druhému vydání obsahuje i doušku z podtitulu: 
»Na Morav. řeč přel. skrze Opise.« Jungmann zde 
zjevně slovo »Opise« mylně považoval za jméno 
překladatele (v akuzativu singuláru),8 ve skuteč-
nosti jde ale o ›vysvětlující opisy, parafrázující 
rozvedení, vyjasňující doplňky‹ (tvar akuzativu 
plurálu na -e je pak typický moravský dialektis-
mus, srov. níže).

2.1.1. Žaltář v němčině (1790)
Důležitou okolností je, že v roce prvního vydání 
našeho titulu (1790) u téhož tiskaře Traslera vy-
šel také žaltář v němčině ( Obr. 3).9 Tato němec-
ká verze je obsahově v zásadě shodná s českou 
a taktéž neuvádí autora.10 Zdá se na první pohled, 
že náš Žaltář je ›překlopením‹ onoho německé-
ho do češtiny.11 Nelze ale vyloučit ani možnost 
(spíš méně pravděpodobnou), že by primární byl 
text český (resp. ›moravský‹) anebo že původcem 
obou verzí byla táž osoba, dobře zběhlá v obou 
jazycích. Úzká korespondence mezi oběma jazy-
kovými verzemi je zřejmá, je to vidět na uspořá-
dání knihy i obsahu (týká se to i příloh včetně 

6 Příklady: Ž 39,3: »z jezera bídy a z blata bahnivého« > Žaltář 1796: »z jezera bídy a błata bahnivého«; 
Ž 39,10: »upřimně přisłibuji« > Žaltář 1796: »upřimně přislibuji«. 

7 Jungmann, Josef: Historie literatury české, Praha: Antonín Straširypka, 1825, s. 591.
8 Na tento lapsus upozorňuje Dokoupil, Vladislav: Soupis brněnských tisků. Staré tisky do roku 1800, 

Brno: Státní vědecká knihovna – Archiv města Brna – Musejní spolek, 1978, s. 415. Také ve jmenném rejs-
tříku (Jména spisovatelů českých) u Jungmanna figuruje heslo »Opis« jakožto příjmení, srov. Jungmann, 
Historie literatury české ( pozn. 7), s. 673.

9 Die Psalme Davids, durch Umschreibungen und Erklärungen des Inhalts für Jeden Stand Verständlich 
Gemacht, Überhaupt durch die Beisetzung der in den Priesterlichen Tagzeiten befindlichen Schriftliedern, 
Kirchengebetern, wie auch anderen nöthigen Anweisungen so eingerichtet, daß man sich ihrer nicht nur 
statt eines Gebetbuchs in allen Lebensvorfällen bedienen, sondern auch die priesterlichen Tagzeiten in allen 
größeren Festtagen daraus abbeten kann, Brünn: Joseph Georg Traßler, 1790.

10 Autor německé verze není ani ve vědecké databázi bcbt: https://kvo.lib.cas.cz/cizojazycna-bohemi-
ka/databaze-bcbt/ (ke dni 17. 6. 2021); v této databázi jinak bývají dosti často dohledány údaje, které 
v tiscích nejsou. Taktéž londýnské vydavatelství Forgotten Books reprintující »rare and classic books« (má 
už na kontě obrovské množství titulů ve formě pdf-vydání či papírových reprintů starých knih; https://
www.forgottenbooks.com/en) vydalo v roce 2018 tento německojazyčný brněnský žaltář s uvedením 
»Unknown Author«, srov. https://www.amazon.co.uk/Die-Psalme-Davids-Umschreibungen-Priesterlichen/
dp/0666554617.

11 Jako samozřejmost to tvrdí Dokoupil, Soupis brněnských tisků ( pozn. 8), s. 415: »Dílo je překla-
dem čísla 1790.31« (což je zmíněný německý žaltář).
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Obr. 2:
Žaltář Davida krále, 

titulní strana druhého 
vydání u Jana Silves

tra Siedlera (1796), 
https://books.google.

cz/books?vid=NK-
P:1002400925&print-

sec=frontcover#v=one-
page&q&f=false
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/4
kalendáře, tabulek aj.), ba i na 
grafické úpravě ( Obr. 4a-b). 
Při zběžném bližším ohledání se 
nicméně ukazuje, že na mnoha 
místech jde spíš jen o korespon-
denci rámcovou. Dosti uvolněný 
vztah mezi texty shledáváme 
leckde v doprovodných pasážích 
(srov. např. úvod k Ž 1 v českém 
a německém znění na  Obr. 4, 
kde se obě verze místy znatel-
ně rozcházejí; nejnápadnějším 
momentem je věta úchvalně se 
vyjadřující o četbě z Písma, která 
nemá v německém textu vůbec 
žádný protějšek: »pročež słovo 
Boží čtává«). Samy žalmy a další 
biblické texty (kantika v oddíle 
Písně a různé biblické úryvky na 
jiných místech knihy) pak jistě 
nejsou nějakým mechanickým 
protějškem německé předlohy. 
Korespondence je mnohdy vidi-
telná, zároveň je však nabíledni, 
že jasně rozeznatelným prvot-
ním východiskem u našeho Žal-
táře je standardní český biblic-
ký text ›hlavní linie‹, tj. nejspíš 
v té době nová a rozšířená Bible 
císařská (1778/80), případně 
snad její přímá předchůdkyně 
Bible svatováclavská (1. vydá-
ní: 1677/1712/1715; 2. vydání: 
1769-1771).12

2.1.2. Modlitební kniha s ›prototexty‹ některých žalmů
Ještě před prvním vydáním ›moravského‹ Žaltáře vyšla v Brně (tiskem Jana Silvestra Siedlera, 
který později vydá druhé vydání Žaltáře) dvakrát (1784 a 1787)13 objemná kniha Svatý den-
ní pořádek křesťana katolického ( Obr. 5a), v níž je vedle mnoha modliteb a dalších textů 
(včetně některých biblických úryvků) roztroušena právě také řada žalmů (žalmy v rámci tzv. 
větších mariánských hodinek, soubor sedmi kajících žalmů č. 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142 
atd.; celkem jde asi o čtvrtinu čísel žaltářové sbírky). Jejich znění vykazuje značnou blízkost 
žalmům v pozdějším ›moravském‹ Žaltáři, a je tedy zřejmé, že tvůrce našeho Žaltáře byl buď 
zároveň také autorem onoho staršího překladu vybraných žalmů, nebo že tyto texty do svého 
Žaltáře (po menší úpravě) převzal a zbytek žalmů přeložil podobnou ›volnou‹ metodou. Svatý 
denní pořádek byl český překlad německého přetlumočení starší francouzské knihy z pera 
pařížského arcibiskupa a kardinála Louise-Antoina de Noailles (1651-1729). Německá verze 
vyšla v osm desátých letech 18. století taktéž v Brně u Siedlera ve dvou vydáních (1786 a 1789; 

12 Do jaké míry vedle toho autor pracoval přímo s Vulgátou či snad se semitsko-řeckou původninou, 
jsem zatím nezkoumal, není to ostatně vlastní cíl této studie, stejně jako stanovení vztahu k německé 
verzi. To vše by ovšem v budoucnu případně mohly prokázat podrobnější analýzy a případné odhalení 
autora či autorů. 

13 První brněnské vydání (celkově třetí; srov. dále o starších vídeňských vydáních): Svatý Denní Pořádek 
Křesťana Katolického. Na Poručení Kardynáła Noaiłła Arcibiskupa Pařížského Užitku jeho Ovčiček do Tisku 
vydaný. Z Jazyku Německého do Češtiny přełožený. Vydání Třetí, Brno: Emanuel Svoboda (dědici) – Ján Siedler, 
1784, Knihopis č. 14187, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014259&local_base=KPS. 
Kniha byla patrně oblíbená, o čemž svědčí několik pozdějších vydání v devadesátých letech i po přelomu 
století.

Obr. 3:
Die Psalme Davids, 
titulní strana německo
jazyčného žaltáře 
vydaného u Josefa 
Jiřího Traslera (1790), 
https://archive.org/de-
tails/a547293600biblu-
oft/page/n8/mode/1up

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014259&local_base=KPS
https://archive.org/details/a547293600bibluoft/page/n8/mode/1up
https://archive.org/details/a547293600bibluoft/page/n8/mode/1up
https://archive.org/details/a547293600bibluoft/page/n8/mode/1up
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 Obr. 5b).14 Siedlerova vydání obou jazykových variant ovšem byla ve skutečnosti reedicemi – 
kniha totiž vyšla předtím v němčině i v češtině ve Vídni u významného tiskaře Jana Tomáše 
Trattnera (německy 1778, 1782, 1786; česky 1780 a 1782).15 Vídeňské edice jsou na rozdíl od 
brněnských opatřeny průvodními texty, z nichž se mj. dovídáme něco o tvůrcích překladů. Z ně-
mecké dedikace císařovně Marii Terezii a z předmluvy překladatele z francouzštiny do němčiny 
(v české verzi je tato předmluva přeložena do češtiny) vyplývá, že německé tlumočení je dílem 
Antonína Ružičky (v německých textech jméno figuruje v podobě Anton Ruschitzka), děkana 
u sv. Petra ve Vídni a zpovědníka arciknížete Maximiliána (a jistou dobu také zpovědníka sa-
mé císařovny). K českému překladu se pak v české dedikaci Marii Terezii hlásí »nejpoddanější 
a nejposlušnější alumni domu kněžského v Brně«. Josef Jungmann později v kratičké anota-
ci k Svatému dennímu pořádku konkretizuje jako překladatele alumny brněnského semináře 

14 První brněnské vydání v němčině: Heilige Tagesordnung des katholischen Christen. Auf die Ver-
ordnung des Kardinals von Noailles, Erzbischofs zu Paris zum Drucke befördert, zum Gebrauche seines 
Kirchsprengels. Aus dem Franzözischen. Neue durchaus verbeßerte, mit den Kirchengesängen und Gebetern 
vermehrte Auflage, Brünn: Johann Sylvester Siedler, 1786.

15 První vídeňské vydání v němčině: Heilige Tagesordnung des katholischen Christen. Auf die Verordnung 
des Kardinals von Noailles, Erzbischoffs zu Paris zum Drucke befördert, zum Gebrauche seines Kirchspren-
gels. Aus dem Franzözischen ins Deutsche übersetzt, Wien: Johann Thomas Trattner, 1778. První vídeňské 
vydání v češtině: Svatý Denní Pořádek Křesťana Katolického. Na Poručení Kardynáła Noaiłła Arcibiskupa 
Pařížského do Tisku vydaný k Uživání jeho Ovčiček. Z Německého do českého Jazyku přełožený, Vídeň: Jan To-
máš Trattner, 1780, Knihopis č. 14185, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014257&lo-
cal_base=KPS. K druhému vídeňskému vydání z roku 1782 viz Knihopis č. 14186, https://aleph.nkp.
cz/F/?func=direct&doc_number=000014258&local_base=KPS.
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Obr. 4a-b:
Úvod k Ž 1 v »mo
ravské« a ně mecké 

verzi Žaltáře: Žaltář 
krále Davida (1790), 
s. [1], https://books.
google.cz/books?vi-

d=NKP:1002400818&-
printsec=frontcover#-

v=onepage&q&f=-
false, a Die Psalme 

Davids, 1790, s. [1],
https://archive.org/

details/a547293600bib-
luoft/page/n60/mo-

de/1up

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014257&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014257&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014258&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014258&local_base=KPS
https://archive.org/details/a547293600bibluoft/page/n60/mode/1up 
https://archive.org/details/a547293600bibluoft/page/n60/mode/1up 
https://archive.org/details/a547293600bibluoft/page/n60/mode/1up 
https://archive.org/details/a547293600bibluoft/page/n60/mode/1up 
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»Hancze, Pernsteinera, Doubravskýho a Kvapila«.16 Není ovšem vůbec jasné, jakým způsobem se 
jednotliví autoři na celku či částech českého textu knihy podíleli (např. každý mohl překládat 
jen nějakou část a celek mohl redigovat jeden z nich), což platí samozřejmě i o téměř čtyřech 
desítkách žalmů v ní obsažených. Dá se nicméně konstatovat, že někdo z uvedené čtveřice 
alumnů brněnského semináře, vyvíjejícího v té době mimochodem dosti čilou aktivitu v pře-
kládání duchovní literatury do češtiny i do němčiny,17 byl autorem přinejmenším prototextů 

16 Jungmann, Historie literatury české ( pozn. 7), s. 614. Zdroj této informace ovšem Jungmann neu-
vádí. O alumnu Hanczovi se mi nepodařilo nic zjistit. – František Pernsteiner (též Pernšteiner) se narodil 
v Hranicích, zemřel jako farář v Modřicích roku 1799; je autorem objemného díla O víře a náboženství 
křesťanským patero kněh. Díl I., II., Brno: Jan Siedler, 1783, 1784. – Doubravský (nepodařilo se mi zjistit 
data ani křestní jméno) publikoval titul Duchovní správce pro ty, kteří o své spasení pilně se starají. Z jazyku 
německého v moravský uvedený, Brno: Josef František Neumann, 1783. Doubravského jako překladatele 
uvádí Jungmann, Historie literatury české ( pozn. 7), s. 612; mám za to, že ztotožnění překladatele 
s Josefem Dobrovským v elektronické databázi Knihopis NK ČR na základě identifikace, kterou uvádí Voit, 
Petr: Příspěvky ke Knihopisu, I: Rejstřík autorů, překladatelů a editorů, Praha: SNTL, 1985, s. 49, je omylem 
prostě proto, že Dobrovský nebyl kolem roku 1780 alumnem v Brně. – Mikuláš Kvapil se narodil v Postřel-
mově u Zábřeha roku 1756, zemřel roku 1823 jako farář v Pozořicích. – Zmínky obsahující základní infor-
mace k Pernsteinerovi a Kvapilovi viz VyBíral. Bohuš: Třebechovický příklad a hranický záměr rodáckých 
sjezdů, in: Záhorská kronika. Vlastivědný sborník Záhoří a Pobečví, 23 (1941), č. 4, s. 107; ke Kvapilovi viz 
též teťhal , Vladimír : Moravští kněží pomáhají Polsku, in: Oldin 20 (2010), č. 1-2, s. 2. 

17 Svědčí o tom např. Dobrovský, když (na okraj informace o vydání jisté knížky přeložené právě jed-
ním brněnským alumnem) konstatuje (Litterarisches Magazin von Böhmen und Mähren. Herausgegeben 
von Joseph DoBrowsky. Erstes Stück, Prag: Schönfeldsche Handlung, 1786, s. 145): »Die Geistlichen im 
Brünner Priesterhause sind seit vielen Jahren mit deutschen und böhmischen Übersetzungen aus den 
besten meistens französischen Erbauungsschriften beschäftigt.«

/6

Obr. 5a-b:
Titulní strana brněn
ských vydání Svatého 
denního pořádku 
(1784, https://books.
google.cz/books?vi-
d=NKP:1002619474&-
printsec=frontcover#-
v=onepage&q&f=false) 
a Heilige Tagesordnung 
(1789, https://books.
google.cz/books?id=-
G3VkAAAAcAAJ&lp-
g=PP3&ots=4kVw5y_
EIS&dq=Heilige%20
Tagesordnung%20
(1789)&hl=cs&-
pg=PP3#v=one-
page&q=Heilige%20
Tagesordnung%20
(1789)&f=false). Česká 
verze obsahuje ›proto
texty‹, na něž těsně 
navazuje řada žalmů 
v ›moravském‹ Žaltáři 
Davida krále (1790).

https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002619474&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002619474&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002619474&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002619474&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002619474&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?id=G3VkAAAAcAAJ&lpg=PP3&ots=4kVw5y_EIS&dq=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&hl=cs&pg=PP3#v=onepage&q=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&f=false
https://books.google.cz/books?id=G3VkAAAAcAAJ&lpg=PP3&ots=4kVw5y_EIS&dq=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&hl=cs&pg=PP3#v=onepage&q=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&f=false
https://books.google.cz/books?id=G3VkAAAAcAAJ&lpg=PP3&ots=4kVw5y_EIS&dq=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&hl=cs&pg=PP3#v=onepage&q=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&f=false
https://books.google.cz/books?id=G3VkAAAAcAAJ&lpg=PP3&ots=4kVw5y_EIS&dq=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&hl=cs&pg=PP3#v=onepage&q=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&f=false
https://books.google.cz/books?id=G3VkAAAAcAAJ&lpg=PP3&ots=4kVw5y_EIS&dq=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&hl=cs&pg=PP3#v=onepage&q=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&f=false
https://books.google.cz/books?id=G3VkAAAAcAAJ&lpg=PP3&ots=4kVw5y_EIS&dq=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&hl=cs&pg=PP3#v=onepage&q=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&f=false
https://books.google.cz/books?id=G3VkAAAAcAAJ&lpg=PP3&ots=4kVw5y_EIS&dq=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&hl=cs&pg=PP3#v=onepage&q=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&f=false
https://books.google.cz/books?id=G3VkAAAAcAAJ&lpg=PP3&ots=4kVw5y_EIS&dq=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&hl=cs&pg=PP3#v=onepage&q=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&f=false
https://books.google.cz/books?id=G3VkAAAAcAAJ&lpg=PP3&ots=4kVw5y_EIS&dq=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&hl=cs&pg=PP3#v=onepage&q=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&f=false
https://books.google.cz/books?id=G3VkAAAAcAAJ&lpg=PP3&ots=4kVw5y_EIS&dq=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&hl=cs&pg=PP3#v=onepage&q=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&f=false
https://books.google.cz/books?id=G3VkAAAAcAAJ&lpg=PP3&ots=4kVw5y_EIS&dq=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&hl=cs&pg=PP3#v=onepage&q=Heilige%20Tagesordnung%20(1789)&f=false
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k části budoucího ›moravského‹ Žaltáře, a možná tato osoba (nebo dvojice či skupinka?) byla 
totožná s autorem (autory?) celého Žaltáře. V každém případě lze říci přinejmenším tolik, že 
vznik našeho Žaltáře je nějakým způsobem (přímou nebo nepřímou autorskou vazbou) napojen 
na překladatelskou činorodost brněnského alumnátu kolem roku 1780.

2.2. Nový zákon 1791/92
Záhy po prvním vydání Žaltáře vychází taktéž u Josefa Jiřího Traslera Nový zákon (ve dvou 
svazcích: 1791 Evangelia a Skutky; 1792 Listy a Zjevení,  Obr. 6a-b). Jeho tvůrcem byl František 
Polášek (1757 Příbor – 1818 Dolany u Olomouce), kněz se zajímavou akademickou i církevní 
kariérou. Vyučoval už od roku 1781 na teologické fakultě v Brně a pak v Olomouci (věnoval 
se nejprve biblickým předmětům, později i dalším teologickým disciplínám). V letech 1788-
1790 byl vicerektorem v generálním semináři na Hradisku u Olomouce, kde působil společně 
s Josefem Dobrovským (ten nejprve zastával funkci prvního vicerektora, v letech 1789-1790 byl 
rektorem; Polášek byl jedním z nejbližších Dobrovského osobních přátel). Po zrušení semináře 
(1790) Polášek obdržel důchod a vypomáhal ve farnostech kolem Olomouce, aby se později 
(1794) opět vrátil na fakultu. S akademickou teologií pak udržoval kontakt i poté, co se ze 
zdravotních důvodů (1803) uchýlil na faru v Dolanech, kde o patnáct let později (1818) zemřel 
v pověsti všeobecně oblíbeného duchovního.

Celý titul knihy zní: Písmo Svaté Nového Zákona pro lid obecný vysvětlené od Kněze Františka 
Polláška, bývalého učitele Písma Svatého na vysokých školách holomouckých ve dvou dílech.18 Autor, 
v jehož osobnosti se prolínala profesionalita akademika s otevřeností vůči lidovému prostředí, 
zde podnikl pozoruhodný pokus předložit novozákonní text v podobě mnohem přístupnější 

18 Viz Knihopis č. 14135, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014205&local_base=-
KPS.
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Obr. 6a-b:
Písmo svaté Nového 

zákona Františka 
Poláška, titulní stra

na prvního (1791) 
a druhého dílu (1792), 

https://books.google.
cz/books?vid=N-

KP:1003124701&-
printsec=frontco-

ver&hl=cs#v=one-
page&q&f=false, 

https://books.google.
cz/books?vid=NK-

P:1002401555&print-
sec=frontcover#v=one-

page&q&f=false

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014205&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014205&local_base=KPS
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1003124701&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1003124701&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1003124701&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1003124701&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1003124701&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1003124701&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002401555&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002401555&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002401555&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002401555&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002401555&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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/8
běžnému člověku, než jakou nabízely velmi doslovné a jazykově konzervativní překlady ›hlav-
ního proudu‹.

2.3. Zacílení a obecná charakteristika překladů
Anonymní Žaltář i Poláškův Nový zákon jsou zacíleny na co nejširší čtenářstvo, primárně ze-
jména asi na neintelektuály z řad vesnického i městského obyvatelstva. Obě knihy chtějí být 
používány mezi řemeslníky, sedláky, drobnými lidmi. Určení a hlavní charakteristika jsou přímo 
vyjádřeny už v samých titulech: text je určen »pro lid obecný« (Nový zákon) a má být »pro 
jednoho každého srozumitedlný« (Žaltář).

Oba překladatelské počiny viditelně navazují na ›oficiální‹ bibli, patrně na Bibli císařskou, 
ale v zájmu srozumitelnosti p r o  k a ž d é h o  musejí být především podstatně méně do-
slovné. Dokonce místy obsahují i vysvětlující vsuvky: Polášek je (pro odlišení od vlastního 
biblického textu) sází drobnějšími literami, Žaltář je má v závorkách. Užité jazykové prostředky 
musejí být bližší předpokládanému většinovému lidovému čtenáři. Zvláště v Poláškově díle lze 
vystopovat celou řadu konkrétních, patrně dobře promyšlených překladatelsko-stylistických 
přístupů, vedoucích k zpřehlednění a zprůhlednění struktury textu (včetně omezování semi-
tismů, grécismů a latinismů) a k celkové větší srozumitelnosti a svěžesti, je tu zřetelná ten-
dence k modernizaci českého jazyka a k jeho přiblížení hovorovému diskursu.19 Autor Žaltáře 
v obecnosti postupuje podobně,20 přičemž někdy jeho konkrétní inovační řešení korespondují 
se zmíněnou německou verzí.

Následující ukázky pomohou poněkud konkretizovat rámcovou představu o charakteru ›mo-
ravského‹ Žaltáře (zavádím značku Žalt1790)21 a Poláškova Nového zákona (značka: NZPol), a to 
především vzhledem k hlavnímu překladu, k němuž se ve své době pravděpodobně vztahovaly, 
tj. k Bibli císařské (značky: NZ1778; SZ1780). Pro porovnání zařazuji znění latinské Vulgáty 
(značka: Vulg.), jež byla autoritativním katolickým textem a hlavní předlohou pro katolické 
překlady. V ukázkách 1-3 uvádím také znění zmíněné brněnské německé verze žaltáře (značka: 
Psalt1790), aby se aspoň v hrubých obrysech vyjevil vztah mezi ní a verzí českou (›moravskou‹). 
V ukázce 4 uvádím pro porovnání starší verzi (›prototext‹) příslušného žalmu publikovanou 
v modlitební knize Svatý denní pořádek (značka: SDP1784).22

Ukázka 1: Ž 77,54
Žalt1790 A vymetał před tváří jejich národy: a losem rozdělił jím zemi v provázku rozdě-

lení.
SZ1780 A vymetal před tváří jejich národy: a losem rozdělil jím zemi v provázku podě-

lení.
Vulg. et eiecit a facie eorum gentes et possidere eos fecit in funiculo hereditatem
Psalt1790 Er verjagte die Heiden vor ihnen deren Land aber theilete er unter sie, wie jedem 

das Loos nach dem Maaße der Schnure traf

Ukázka 2: Ž 29,7
Žalt1790 Když sem zbožím, a dobrodiním jeho naplněn był, tenkrát sem řekł: aj na věky 

šťastný jsem.
SZ1780 Já pak řekl sem v hojnosti mé: Nebuduť pohnut na věky.
Vulg. ego autem dixi in abundantia mea non commovebor in sempiternum
Psalt1790 Als ich mit seinen Gütern und Wohlthaten überhäufet gewesen bin, da sagte ich 

vormals: sieh! ich bin auf ewig glückselig.

Ukázka 3: Ž 77,36
Žalt1790 Ale i tenkráte když mu láskavé słova mluvili, jazykem svým lhali jemu.
SZ1780 I milovali ho v ustech svých, a jazykem svým lhali jemu.

19 Relativně podrobně se hlavními charakteristikami Poláškovy překladatelské práce a jeho zacházení 
s českým jazykem zabývám v nedávném článku Bartoň, Josef: Český překlad Písma »pro lid obecný«: Nový 
zákon Františka Poláška z roku 1791/92, in: Clavibus unitis 9/2 (2020), s. 93-106, https://www.acecs.cz/
media/cu_2020_09_02_barton.pdf.

20 Žalmy a některé další biblické perikopy zařazené ve svazku našeho Žaltáře ovšem v porovnání s No-
vým zákonem představují podstatně menší textový korpus a v zásadě nepředkládají tak široké a pestré 
spektrum překladatelských a stylistických problémů jako různorodé (převážně prozaické) texty Nového 
zákona. 

21 Zde i dále předkládám texty ze Žaltáře jen ve znění prvního vydání z roku 1790.
22 Cituji podle prvního brněnského vydání z roku 1784.

https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_02_barton.pdf
https://www.acecs.cz/media/cu_2020_09_02_barton.pdf
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Vulg. et lactaverunt eum in ore suo et lingua sua mentiti sunt ei
Psalt1790 Aber auch, da sie ihm liebreiche Worte gaben, redete ihre Zunge die Wahrheit 

nicht.

Ukázka 4: Ž 6,2-5
Žalt1790 2 Hospodine! netrestej mne v prchlivosti své, aniž v hněvu svém karej mne. 

3 Smiłůj se nademnou Hospodine! neboť jsem zemdlený; uzdrav mne Pane! neboť 
strachem předěšený všecek sem zeslabł. 4 A duše má přilíš skormoucená jest: ty 
pak Hospodine až dokavádž (prodleváš s tvou pomoci.) 5 Obrať se Hospodine23 
k Duši mé, a vysvoboď ji, spomož mi pro své miłosrdenství.

SDP1784 2 Hospodine! Netresci mne v prchlivosti své, aniž v hněvu svém kárej mne. 
3 Smiłůj se nademnou Hospodine; neboť jsem zemdlený; uzdrav mne Pane, neboť 
strachem předěšeny jsou kosti mé. 4 A duše má příliš skormoucená jest: ty pak 
Hospodine až dokavád (prodléváš?) 5 Obrať se Hospodine k duši mé, a vysvoboď 
jí: spomož mi pro své miłosrdenství.

SZ1780 2 Hospodine netresci mne v prchlivosti své, ani v hněvu svém kárej mne. 3 Smi-
lůj se nademnou Hospodine, neboť nemocen sem: uzdrav mne Hospodine, nebo 
zkormouceny sou kosti mé. 4 A duše má předěšena jest velmi: ty pak Hospodine 
až dokavád? 5 Obrať se Hospodine a vytrhni duši mou: spasena mne učiň pro 
milosrdenství své.

Vulg. 2 Domine ne in furore tuo arguas me neque in ira tua corripias me 3 miserere 
mei Domine quoniam infirmus sum sana me Domine quoniam conturbata sunt 
ossa mea 4 et anima mea turbata est valde et tu Domine usquequo 5 revertere 
Domine erue animam meam salva me propter misericordiam tuam

Ukázka 5: L 1,52-55
NZPol 52 Mocnáře zhozuje z trůnu, a povyšuje nízkých. 53 Lačné nasycuje zbožím, a bo-

haté nechává odjíti prázdné. 54 K pomoci přispěl Izraeli služebníku svému, a pa-
mětliv jest věčně na milost svou. 55 Kterouž přislíbil Otcům naším, Abrahámovi 
a potomkům jeho.

Žalt1790 52 Mocné ze stołice zhodił a povýšil ponížené. 53 Lačné nakrmił dobrými věcmi, 
a bohaté rozpustil24 prázdné. 54 Přijał Izraele služebníka svého, neb se rozpomenuł 
na miłosrdenství své. 55 Jakož přislíbil otcům naším Abrahámovi a semenu25 jeho 
na věky.

NZ1778 52 Zsadil mocné z stolice, a povýšil ponížených. 53 Lačné nakrmil dobrými věcmi, 
a bohaté pustil prázdné. 54 Přijal Izraele služebníka svého, rozpomenuv se na 
miłosrdenství své. 55 Jakož mluvil k otcům naším, k Abrahamovi k semeni jeho 
na věky.

Vulg. 52 deposuit potentes de sede et exaltavit humiles 53 esurientes implevit bonis et 
divites dimisit inanes 54 suscepit Israhel puerum suum memorari misericordiae 
55 sicut locutus est ad patres nostros Abraham et semini eius in saecula

Psalt1790 52 Die Gewaltigen hat er vom Throne herabgestürtzet, und die Demüthigen hat 
er erhöhet. 53 Die Hungrigen hat er mit Gütern erfüllet, und die Reichen leer von 
sich gelassen. 54 Er hat sich seiner Barmheyzigkeit erinnert, und hat Israel seinen 
Diener wieder aufgenommen. 55 Auf daß er das Versprechen erfüllete, welches er 
dem Abraham, und seinem Saamen zu ewigen Zeiten gemacht hat.

Ukázka 1 je příkladem v podstatě pouhého prostého převzetí znění ›oficiální‹ české bible 
(o korespondenci s německým textem zde nelze mluvit).

V ukázce 2 a 3 vidíme typické ›mluvné‹ využití konstrukcí s verbum finitum, které nemají 
přímou oporu ve Vulgátě. České inovace v zásadě odpovídají německým, v druhé ukázce více, 
ve třetí méně; úsek Ž 77,36b je opět prostě převzat ze SZ1780.

Ukázka 4 ilustruje velmi blízký vztah ›prototextů‹ žalmů (tj. starší verze znění žalmů, 
jež jsou obsaženy v knize Svatý denní pořádek; značka SDP1784)26 k pozdějšímu znění žalmů 
v ›moravském‹ Žaltáři. V pozadí znění SDP1784 i Žalt1790 je zároveň dobře vidět návaznost na 

23 V Žalt1790 je tisková chyba: »Hosodine«; Žalt1796 opravuje na »Hospodine«.
24 V Žalt1790 je tisková chyba: »rozpastil«; Žalt1796 opravuje na »rozpustił«.
25 V Žalt1790 je tisková chyba: »sememu«; Žalt1796 opravuje na »semenu«.
26 Cituji podle prvního brněnského vydání z roku 1784.
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›oficiální‹ bibli (hlavně ve versetech 2 a 3a) i to, že Žalt jde v míře inovativnosti ještě o něco 
dál než SDP.

V ukázce 5, úryvku z Mariina chvalozpěvu Magnificat, se nám naskýtá zajímavá mož-
nost postavit vedle sebe práci Františka Poláška a anonymního autora ›moravského‹ Žaltáře, 
protože tento lukášovský text je v Žaltáři obsažen (v oddíle Písně). Je vidět, že text NZPol je 
ještě uvolněnější a čtenářsky ›hladší‹ než znění Žalt1790, které je tu poměrně blízké Císařské 
bibli (v jednom nápadném detailu je ovšem Žalt1790 ›progresivnější‹: ve v. 52 má akuzativ 
»ponížené«, zatímco NZPol zachoval starý vazebný genitiv »nízkých«). O propojení Žalt1790 
s Psalt1790 v této ukázce asi není třeba příliš uvažovat. Za povšimnutí stojí zejména v. 54: 
Polášek i autor Žalt1790 tu opouštějí knižní přechodník Bible císařské a každý z nich předkládá 
své řešení (přičemž inovace Žalt1790 nekoresponduje s německým Psalt1790). Shodou okolností 
v textech Žalt1790 i NZPol hned na začátku ukázky (ve v. 52) na témž místě nalézáme graficky 
zachycenou regresivní asimilaci znělosti ve skupině sh- (»zhozuje«, »zhodił«), tedy jev, který 
dnes platí asi za nejtypičtější moravskoslezský regionalismus v oblasti výslovnosti. Tento jev 
nás symbolicky přiblížil k vlastnímu tematickému jádru této stati.

3. Otázka moravských dialektismů
Už při zběžném listování v obou biblických titulech, které byly v předchozích odstavcích struč-
ně představeny, mohou stěží zůstat bez povšimnutí právě zvláštnosti z různých jazykových 
rovin, jež můžeme široce označit jako m o r a v s k é  d i a l e k t i s m y.

3.1. Poznámky Josefa Dobrovského
Tyto zvláštní rysy ostatně zaznamenal už Josef Dobrovský, který část své badatelské pozornos-
ti věnoval dějinám českého biblického překladu a v jehož textech najdeme i zmínky a soudy 
o dobových nových překladatelských počinech.

V dopise Josefu Valentinu Zlobickému (který byl mimochodem původem Moravan – narodil 
se na Velehradě)27 z 20. listopadu 1790, tedy bezprostředně po vydání Žaltáře, se Dobrovský 
(na okraj povzdechu nad nejednotou mezi Čechy, Moravany a uherskými Slováky) celkem příkře 
ohrazuje vůči »moravismům« v této knize:

»K čemu ty moravismy v českém žaltáři vydaném v Brně u Trasslera – když přece zbytek 
není moravsky (ve vlastním smyslu), nýbrž česky. Je přece naprosto nesnesitelné číst v psa-
ném textu Králama místo králi nebo králemi (lidově králema).«28

Nový zákon Františka Poláška Dobrovský kratičce komentuje také dost záhy po jeho vytiš-
tění, v dopise Juraji Ribayovi29 z 8. února 1793:

»Pravděpodobně už znáte Poláškův Nový zákon (v Brně u Traßlera). Je to dobrá práce; je 
také zvláštní [merkwürdig] kvůli svým moravismům.«30

Dobrovský si tedy opět »moravismů« všímá, tentokrát je však nepodrobuje kritice – dost 
pravdě podobně proto, že Poláškův Nový zákon jako celek hodnotí pozitivně, a nejspíš i z důvodu 
svého blízkého přátelství s autorem.

3.2. Zkoumaný materiál
Dobrovský ve své kritické noticce k brněnskému Žaltáři uvádí jenom jediný ilustrující do-
klad (z kontextu je zjevné, že upozorňuje na neprovedenou přehlásku v zakončení: »krála-
ma«), poznámka o Poláškově Novém zákoně pak žádný příklad konkrétního »moravismu« ne-
obsahuje.

27 Josef Valentin Zlobický (1743-1810), právník, jazykovědec, překladatel do češtiny, první profesor 
češtiny na vídeňské vojenské akademii a posléze na vídeňské univerzitě (od roku 1775).

28 patera, Adolf (ed.): Korrespondence Josefa Dobrovského, III: Vzájemné dopisy Josefa Dobrovského 
a Josefa Valentina Zlobického z let 1781-1807, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, 
slovesnost a umění, 1908, s. 78: »Wozu die Morawismen in dem b. Psalter bei Tressler in Brünn — wenn 
doch das übrige nicht mährisch (proprie), sondern böhmisch ist. Es ist doch unerträglich Králama anstatt 
králi oder kralemi (vulgo králema) in einer Schrift zu lesen.«

29 Juraj Ribay (1754-1812), slovenský luterský duchovní a učitel, teolog, filolog. Mj. zaujal kritické 
stanovisko vůči pokusům Bernolákovy skupiny o etablování samostatné spisovné slovenštiny.

30 patera, Adolf (ed.): Josefa Dobrovského korrespondence, IV: Vzájemné listy Josefa Dobrovského a Ji-
řího Ribaye z let 1783-1810, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 
1913, s. 225: »Pollascheks Neues Testament zu Brünn bei Traßler kennen Sie wohl schon. Es ist eine gute 
Arbeit; auch der Morawismen wegen merkwürdig.« 

/10
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Jak už bylo výše předesláno, v obou našich titulech je skutečně (ve shodě s Dobrovské-

ho zmínkami) možno nalézt celou řadu prvků z různých rovin jazyka, u nichž lze důvodně 
předpokládat kořeny v moravských dialektech. Tato studie si neklade za cíl zpracovat téma 
moravských dialektismů v uvedených knihách v úplnosti, chce být zatím jen jakýmsi částeč-
ným, mapujícím vstupem do problematiky. Ta se nezdá být úplně nespletitá a metodologicky 
přímočará. V případě obou našich analyzovaných děl je zde zejména určitý problém založený 
v pravopise, jdoucím ruku v ruce se stupněm kvality tisku. Pravopis je v zásadě běžný dobový 
›bratrský‹, ale (zvláště v porovnání s poměrně vzornými standardními soudobými biblickými 
tisky ›hlavního proudu‹) vykazuje značnou rozkolísanost a také chybovost, přičemž v obou 
vydáních Žaltáře (Žalt1790 a Žalt1796) to platí ještě znatelně více než u NZPol. Týká se to ze-
jména dvou neuralgických polí – vyznačování kvantity a sazby tvrdého ł.31 Tyto dva momenty 
jsem se tedy rozhodl zatím ›uzávorkovat‹, i když tak patrně zůstanou stranou některé zajímavé 
případy (např. v Žalt1790 je v Ž 39,6 »síła má«, naopak v oddíle Modlitby ke mši na s. 458 je 
»sila má«; v NZPol je v Mk 6,28 »na míse«, naopak v Mt 23,25 »v konvi a v mise«; u podob 
»sila« a »v mise« bychom mohli uvažovat o zachycení ›moravské krátkosti‹; v NZPol v Mt 21,13 
»Dum muj, dum modlitby jest« by zase krátké samohlásky mohly mít původ v lašském dialektu 
z Poláškova rodného Příbora).

Kvůli značnému rozsahu materiálu jsem pro účely této stati vycházel hlavně z vybraných 
textových vzorků. Jako základní vzorek pro vyhledávání elementů, jež by se mohly označit 
jako moravské dialektismy, jsem z Žaltáře zvolil Ž 20-40, Ž 70-80 a Ž 140-150, celý oddíl Písně 
(všechny texty včetně úvodů a poznámek) a Předmluvu (8 s.; nestránkováno). Z Poláškova 
Nového zákona pak byly rešeršovány celé Matoušovo evangelium a celé Skutky apoštolů, dále 
vybrané menší pasáže z několika dalších knih (Mk 6,21-29; L 1,1-4; 10,30-37; 16,19-31; J 21,1-14; 
Ga 1,11-24; Žd 10,19-25; Ja 2,14-26; Zj 22,1-21) a Předmłuva (7 s.; nestránkováno). Výsledky byly 
doplňovány množstvím dalších malých sond.

Pokud to lze (tedy v případě samých biblických textů; nikoliv u vysvětlujících doplňků, tex-
tů mimobiblických, komentujících poznámek či úvodů) a má-li to smysl pro porovnání, uvádím 
v příkladech také znění Bible císařské (NZ1778; SZ1780).

3.3. Konkrétní typy moravských dialektismů
Pro následující příklady jsem sahal do takových rejstříků, u nichž lze s relativně dobrou pravdě-
podobností předpokládat skutečnou motivaci v úzu dobových mluvených moravských dialektů. 
Stranou jsem tedy ponechal občas se vyskytující případy různých rozkolísaností, kde je patrně 
na místě vážně uvažovat o možném zdroji ve starším barokním jazyce (v tiscích, včetně nábo-
ženských a biblických) anebo i v běžné dobové češtině nižšího stylu ve smyslu širokého, více či 
méně celonárodního substandardu.32

Nebudeme se tedy zabývat jevy, jako jsou např. občasná změna é > í (Ž 28,3: »se rozlihati«; 
Ef 6,12: »v okršlku nebeským« NZPol), diftongizace ý > ej (Ž 28,6: »mladi bejci«; Jak 2,4: »podle 
nepravého smejšlení« NZPol) a ú- > ou- (Ž 32,10: »rozptyluje oumysle«; 1Kor 9,12: »oučastní 
jsou« NZPol), u mužských substantiv instr. pl. na -mi (Ja 3,1: »učitelmi«), na -ami (Ž 30,12: 
»před sousedami«; 2Kor 1,24: »jakobychom pánami se činili« NZPol) a na -ama (Ž 37, úvod: »nad 
hříchama«), gen. dvouch, obouch (či v Ž 140,2: »rukouch«), relativně častá složená deklinace 
adjektiv přivlastňovacích (Ž 141: »od lidu Saułového«; Mt 19,12 dod.:33 »učení Krystove« NZPol) 
a příčestí trpných (Ž 140,7: »kostí mé jsou rozrejpané a hrob můj odevřený jest«; Mt 27,6 
dod.: »kteréž za vyzrazení Ježíše na smrt dané sou« NZPol), tvary 3. osoby plurálu prézentu 
u 4. třídy na -ejí/-ějí (Ž 14,4: »činějí«; Mt 18,20 dod.: »prosejí« NZPol), 1. osoby plurálu prézentu 
na -m (oddíl Modlitby ke mši sv., s. 456: »obětujem«; Sk 17,19: »Můžemli pak zveděti« NZPol), 
kondicionál bychme (Ž 89,12: »abychme«), infinitiv na -cti (Ž 24,5: »pomocti«), vyšší frekvence 
odkazovacího ten, ta, to (Ž 23,2: »Neboť on tu zem nad moře a řeky zvyšił«; Mk 5,40: »a všel 
tam, kdež ta děvečka ležela« NZPol) či některé ›obecné‹ formy slov založené na zjednodušení 
výslovnosti (Ž 38,13 »dyť« = vždyť).

31 K tvrdému ł srov. výše v subkap. 2.1, některé příklady v pozn. 6.
32 Srov. např. Dittmann, Robert: Jazyk překladu velkých proroků v prvním vydání Bible svatováclavské, 

in: ZanD, Gertraude — newerkla, Stefan M. (eds.): Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur 
in den böhmischen Ländern, Brno: Host, 2018, s. 175-193. Autor mapuje stejné nebo analogické jevy ve 
starozákonních textech barokní Bible svatováclavské (včetně paratextů), avšak pojednává je a interpretuje 
v širších kontextech.

33 Zkratka dod. za číslem versetu označuje vysvětlující dodatek (u Poláška vysázený zmenšenými 
literami), který nemá přímou oporu v biblickém textu.
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3.3.1. Pravidelněji se vyskytující moravské dialektismy
I po výše zmíněných eliminacích34 lze v obou našich textech (Žalt i NZPol) podle mého mínění 
rozeznat výrazný soubor celkem nápadných jazykových prvků s poměrně bezpečným ›živým‹ 
moravským regionálním pozadím (tak je pociťuje dnešní čtenář a tak je patrně pociťoval 
i dobový vzdělaný příjemce zvyklý na jazykový standard tehdy oficiální české Císařské bible). 
Některým lze nejspíš připsat dokonce jakýsi stupeň systémovosti: objevují se dost často (i když 
zdaleka ne důsledně) a stěží tu lze uvažovat jen o jakémsi nahodilém, nevědomém ›prosaková-
ní‹ dialektních elementů, které by snad v případě hypotetické ještě jedné pečlivější korektury 
bývaly eliminovány jakožto výrazně (stylově) nepatřičné. Do tohoto souboru patří následující 
tendence:

A. Dost častý výskyt předpony ne- (proti spisovnému ně-) v neurčitých výrazech (nejčastěji 
»nejaký«, výjimečně i v jiných případech):35

Ž 29,8 »tehdy sem jako nejaká hora vznešený a silný był« (SZ1780 řeší jinak: »udělil si 
okrase mé sílu«)

Sk 10,1 »V Cezarei był muž nejaký jménem Kornelius« – NZ1778: »Muž pak nějaký byl 
v Cezarei, jménem Kornelius«

Ž 19,8 »Nekteří z naších nepřáteł« (SZ1780 řeší jinak: »Tito...«)
Mt 16,13 »Nekteří tebe za Jana křtitele ... drží« – NZ1778: »Někteří Janem Křtitelem...«
Sk 5,36 »a činił se nečím velikým« – NZ1778: »pravě se býti něčím«

B. Občasné zachycování výslovnostní realizace předpony s-/se- jako z-/ze (včetně typické sku-
piny zh-):36

Ž 74,9 »Kalich ... plný zmíšených trestu« – SZ1780: »kalich ... plný smíšení«
Ž 77,63 »Mládence jejich zežral oheň« – SZ1780: »Mládence jejich sežral oheň«
Mk 5,21 »zešeł se k němu zástup« – NZ1778: »sešel se k němu zástup«
Ž 82,11 »jejich těla nepohřbená zhnila na poli jako hnůj« (SZ1780 řeší jinak: »učiněni sou 

jako lejno země«)
Sk 7,38 »u přitomnosti zhromážděného lidu« – NZ1778: »v shromáždění«

C. Zvýšený výskyt pohyblivého morfému -s:37

Ž 70,20 »obrátils se ke mně a obživił si mne« (SZ1780 řeší jinak: »a obrácen jsa obživil si 
mne«)

ŽaltChválozpěv (Te Deum), s. 449 »Tys přemohł osteň smrti a věřícíms nebesa otevřel«
L 16,25 »žes ty své dobré již vzal« – NZ1778: »že si vzal dobré věci«
J 21,18 »opasávals se, a chodíval si kams chtěl« – NZ1778: »opasoval si se, a chodíval si, 

kam si chtěl«

34 Viz výše v subkapitole 3.2. a v úvodu 3.3. Je zřejmé, že zmíněné poměrně rozsáhlé odhlédnutí od 
některých jevů a tendencí má za důsledek jisté zkreslení a že se při budoucím podrobnějším a systema-
tičtějším prozkoumání v celistvějších souvislostech mohou jako relativně výrazné moravské dialektismy 
ukázat i další jevy, které nejsou v následujících subkapitolách 3.3.1. a 3.3.2. zmíněny.

35 Typický znak pro východomoravskou a středomoravskou nářeční skupinu (a okraje nářečí česko-
moravských), jeden z výrazných jevů, který vytváří pomyslné rozhraní mezi mluvou Moravy a Čech. 
Neobjevuje se ve slezských dialektech. (Tvrdé ne- se vedle toho vyskytuje také na území jihočeském na 
Prachaticku a Českobudějovicku, což ale není relevantní pro naše brněnské tisky.) Srov. Bělič, Jaromír: 
Nástin české dialektologie, Praha: SPN, 1972, s. 44, 242 a 265; Balhar, Jan a kol.: Český jazykový atlas, 1-5, 
Praha: Academia, 1992-2006, zde 5, s. 550 a mapa na s. 551. Formy na ne- jsou doloženy také ve starších 
barokních tiscích (i mimomoravského původu) včetně Bible svatováclavské (patrně spíše v paratextech, 
ve vlastním textu výjimečně), srov. Dittmann, Jazyk překladu velkých proroků ( pozn. 32), s. 179. Před-
pokládám, že na konci 18. století byly již pociťovány výrazně regionálně, a to zvláště v biblickém textu 
(jak to vyplývá zejména z porovnání se zněním dobové oficiální Bible císařské). 

36 Rozšíření znělé realizace se týká většiny území Moravy a Slezska. Srov. Bělič, Nástin české dialekto-
logie ( pozn. 35), s. 60 a mapa č. 9 (schoda × zhoda), s. 64 (s- před sonorami a před v); Balhar a kol., 
Český jazykový atlas, 5 ( pozn. 35), s. 382 a mapa na s. 385 (izoglosa sežrat × zežrat opisuje zemskou 
hranici Čech a Moravy), s. 412, 414 a mapa na s. 413 (u výrazů »shnít«, »shoří« rozhraní sch- × zh- vět-
šinou kopíruje zemskou hranici, k českému sch- se přimyká Třebíčsko a Znojemsko).

37 Vysoká frekvence užití pohyblivého morfému -s v různých pozicích je typická především pro prak-
ticky celou Moravu (ač se v různé míře vyskytuje i v Čechách, zvláště na severovýchodě). Srov. Balhar 
a kol., Český jazykový atlas, 4 ( pozn. 35), s. 594 (»Podoba dostals (jako jedinečná) je typická pro celou 
Moravu (bez sev. okraje vm. nář.), dále pak pro svč. nář. a vých. okraj střč. a jzč. nář.«) a mapa na s. 597. 

/12



B ib l i cký  j azyk a  d ia l ek t :  k  ›morav i smům‹ ve  dvou přek ladech z  p o čá tku českého náro dn ího obrozen í 109

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 10/2 (2021), pp. 97-114

Language in W
est Slavic Bible Versions: Shapes and Shifts 

/ 
Biblický jazyk v západoslovanských překladech: podoby a prom

ěny

D. Občasný příklon substantiv se základem na -s, -z k měkkému typu:38

Ž 20,5 »až na ty nejvzdálenější čase« (SZ1780 řeší jinak: »na věky, a na věky věků«)
Ž 19,8 »Nekteří ... na voze, jiní na koně se spolehají« (SZ1780 řeší jinak: »Tito v vozích, 

a tito v koních (doufají)«)
Ž 29,6 »ráno ale stírá słze naše« (SZ1780 řeší jinak: »Z večera potrvá pláč, a k jítru 

veselost.«)
Mt 23,5 »proto i nosi široké napíse« – NZ1778: »rozšiřují zajisté nápisy své«
Sk 7,43 »Ale nosili ste ... obraze Bohů« (NZ1778 řeší jinak: »A přijali ste ... podobenství«)
Sk 28,12 »Když sme přišli do Syrakuse« – NZ1778: »A když sme přišli do Syrakuzy«
Sk 24,5 »Shledali sme, že tento muž nebezpečný jest a k skázi našeho národu«39 (NZ1778 

řeší jinak: »Nalezli sme tohoto člověka jedovatého«)
Mt 24,8 dod. »při skázi Jeruzalema«

3.3.2. Méně časté moravské dialektismy
Vedle výše zmíněných jevů jsou v textu obou sledovaných knih (a to více v Žaltáři, méně 
v Poláškově Novém zákoně) rozesety i další moravské dialektní elementy z různých jazykových 
rovin s výskytem spíše jen ojedinělým, kde asi nelze hovořit o nějakém náběhu k pravidelnosti. 
Uveďme si několik výraznějších případů:

E. Stopy neprovedení přehlásky ’u > i a ’a > ě v zakončeních u substantiv:40

Ž 67, úvod »V veršu41 29. žádá Prorok«
Ž 32,2 »na nástroju o desiti strunách« (SZ1780 řeší jinak: »na žaltáři o desiti strunách«)
Ž 5, úvod »jak zachází Bůh s lhářami«42

F. Stopy neprovedení diftongizace ú > ou:43

Ž 67, úvod (k v. 17) »pravu poctu přijímá Ježíš Krystus«
Žalt Předmluva (s. 2) »kteréby za jedinu modlitebni knížku držané býti mohlo«
Ž 72, úvod »víře jeho nedal pohnuti se«
Žalt Píseň 9 [= L 1,67-79] L 1,72 »na smłuvu svou svatou«
Ž 143,12 »Synové jejich rostou jako rubové v mładosti své« – SZ1780: »Jejichžto synové 

jako mladiství roubové v mladosti své«
Mt 19,24 »Snážeť jest velbludu skrze ucho jehly projíti« – NZ1778: »Snázeť jest velbloudu 

skrte díru jehly projíti«
Sk 1,18 »kupeno jest pole« (NZ1778 řeší jinak: »obdržel pole«)
2Kor 8,24 »že pravá jest chluba našé o vás« – NZ1778: »důvodu ... naší chlouby o vás«

G. Sporadický výskyt diftongu ou na místě etymologického krátkého u (může jít buď o hyper-
korektnost způsobenou tím, že v dialektu vlastním původci textu *ú nepodlehlo diftongizaci 
a posléze ztratilo kvantitu, což by odpovídalo např. rodnému příborskému lašskému dialektu 
našeho překladatele Nového zákona Františka Poláška – a promítala by se sem tedy nejistota, 
v jaké pozici se nářeční vyslovované u patří psát jako ou; nebo snad by mohlo jít o ›prosák-
nutí‹ zvuku z nářečí středomoravského, tj. hanáckého širokého ô či možná opravdu zvuku 

38 Jev je typický pro většinu nářečí východomoravských a středomoravských (a okraje nářečí česko-
moravských), vyskytuje se i v jižní okrajové části nářečí slezských (lašských). Srov. Bělič, Nástin české 
dialektologie ( pozn. 35), s. 146-147 a mapa č. 24. Srov. též Balhar a kol., Český jazykový atlas, 4 
( pozn. 35) (viz příslušné výklady a mapy k substantivům se základem na -s a -z podle jednotlivých 
pádů a rodů). 

39 Opravuji na krátké -u. V tisku je uvedeno »našeho národů«.
40 Doklady jsem nalezl pouze ve vzorcích a sondách ze Žalt. Jev je typický v zásadě pro celou oblast 

Moravy a Slezska, srov. Encyklopedický slovník češtiny, Praha: NLN, 2002, s. 396 (nářečí českomoravská), 397 
(skupina slezská), 399 (skupina středomoravská), 402 (skupina východomoravská). Lokální -u je pravdě-
podobně převzatá koncovka od původu dativní, srov. Šlosar, Dušan – lamprecht, Arnošt – Bauer, 
Jaroslav: Historická mluvnice češtiny, Praha: SPN, 1986, s. 144.

41 Opravuji na krátké -u. V tisku je uvedeno »V veršů«.
42 Srov. také Dobrovským uváděný (viz výše v subkapitole 3.1.) příklad »Králama« (který se ovšem 

nevyskytl v našem srovnávacím vzorku ani v dalších sondách).
43 Neprovedení diftongizace starého ú je typické pro nářeční skupinu východomoravskou a slezskou 

(ve slezské skupině posléze došlo ke ztrátě kvantity). Srov. Encyklopedický slovník češtiny ( pozn. 40), 
s. 392.
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/14
diftongického charakteru, který zmiňoval Jan Blahoslav u Hanáků a o němž ještě na konci 
19. století svědčil Bartoš pro oblast Tršicka):44

Ž 32,21 »a všechnou naději na jeho svaté jméno słožíme« (SZ1780 řeší jinak: »a v sva-
tém jménu jeho doufali sme«)

Ž 107,6 »nadevšeckou zemi« – SZ1780: »nadevšecku zemi«
Sk 12,10 »přešli přes ulici jednou« – NZ1778: »přešli ulici jednu«
Ř 4,20 dod. »skrze nevěrou« (ak. sg.)
Sk 23,19 »Kommendant pak jej vzał za rukou« – NZ1778: Vzav pak jej Tisícník za ruku«
Mt 26,33 »jáť nikoli klesati budou« (NZ1778 řeší jinak: »jáť se nikdý nezhorším«)

H. Doklady moravské krátkosti (řada případů je nejistá kvůli nedůslednostem a kolísání v ozna-
čování kvantity, viz výše v subkapitole 3.2.):45

Ž 77,45 »Sesłał na ně rozličné muchy« – SZ1780: »Seslal na ně psí mouchy«
Mt 27,48 »vzal hubu, naplnil ji octem« – NZ1778: »vzav houbu naplnil ji octem«

I. Příklon forem substantiv typu kámen, loket k měkkému deklinačnímu typu:46

Ž 20,4 »z kameně drahého« – SZ1780: »z kamene drahého«
Ž 25, úvod »co deň«
Ž 103,18 »Hory vysoké jsou pro jeleně a kamziky« – SZ1780: »Hory vysoké jelenům«
Chválozpěv [= Te Deum], s. 449 »Tys přemohł osteň smrti«
Píseň 10, úvod [= L 2,29-32] »vzal jej na loktě své«

J. Zakončení imperativu na měkkou souhlásku (typu pomož):47

Ž 78,9 »Spomož nám Bože« – SZ1780: »Spomoz nám Bože«
Sk 16,10 »pomož nám« – NZ1778: »pomoz nám«
Sk 21,28 »pomožte« – NZ1778: »pomozte«
Mt 18, 8 »utniž ji, a vrž od sebe« – NZ1778: »utni ji, a vrz od sebe«

K. Zakončení infinitivu na -ť:48

Ž 27,5 »zkazí je tak, že nebudou mocť více povstati« (SZ1780 řeší jinak: »zkazíš je, 
a nebudeš vzdělávati jich«)

Ž 33,21 »Ostříhať Hospodin bude všecky kosti jejich« – SZ1780: »Ostříháť Hospodin 
všecky kosti jejich«

Ž 27, úvod »si ... zasloužiť mohla«
1Kor 6,12 »já se od žádné věci přemocť nedám« (NZ1778 řeší jinak: »já v moc žádného 

podmaněn nebudu«)

44 Blahoslav, když konstatuje, že »sedláci prostí, zvláště na Hané, velmi ústa otvírají a naberouce ně-
které litery hlaholu plná ústa, jaks nezpůsobně mluví«, uvádí mj. příklady »mouž« (= muž), »boudemyť« 
(= budemeť), »ou vás« (= u vás), viz čeJka, Mirek – nechutová, Jana – Šlosar, Dušan (eds.): Gramatika 
česká Jana Blahoslava, Brno: Masarykova univerzita, 1991, s. 70. Bartoš (který také na dané místo z Bla-
hoslava odkazuje) svědčí, že se na Tršicku vyslovovalo »o (= u) zvláštním způsobem, jako by ou velmi 
rychle, ve zvláštní jeden zvuk vyslovil« (z příkladů: »stréčkou!« = strýčku, »boudou« = budu), viz BartoŠ, 
František: Dialektologie moravská, II, Brno: Matice moravská, 1895, s. 72-73. Srov. též gregor, Alois: 
K moravské historické dialektologii, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské university 18 (1969), 
řada jazykovědná (A), č. 17, s. 76-77.

45 Jev je typický pro celé moravské území (západní hranice v zásadě opisuje zemskou hranici s přesahy 
do severovýchodočeských nářečí). Srov. Encyklopedický slovník češtiny ( pozn. 40), s. 236-237.

46 Doklady těchto jevů jsem nalezl pouze ve vzorcích a sondách ze Žalt. Formy typu »kameň«, »lo-
keť« jsou charakteristické pro střední a východní Moravu a pro Slezsko (západní část Moravy se stejně 
jako Čechy přiklání k formám s tvrdou souhláskou v zakončení). Srov. Bělič, Nástin české dialektologie 
( pozn. 35), s. 148-149 a mapa č. 24; Balhar a kol., Český jazykový atlas, 4 ( pozn. 35), s. 48 a 50 
a mapy na s. 49 a 51. 

47 Forma »pomož« se vyskytuje v několik areálech i v Čechách, ale »typická je pro nář. na Moravě a pro 
převážnou část nář. slez.«, viz Balhar a kol., Český jazykový atlas, 4 ( pozn. 35), s. 466 a mapa na s. 463. 

48 Ve vzorcích a sondách z NZPol jsem nalezl pouze jediný doklad daného jevu (1Kor 6,12). Infinitiv 
na -ť (případně -ć, -č) je typický pro severovýchod středomoravských nářečí, sever východomoravských 
a celou oblast nářečí slezských i pro smíšený pruh česko-polský (oddělené oblasti v hloubi severních 
a jihozápadních Čech, kde se též vyskytuje infinitiv na -ť, zde není třeba brát v potaz). Srov. Bělič, Nástin
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L. U osobního zájmena já krátký dativní tvar mi v pozici důrazové a po předložce:49

Ž 30,14 »když se scházeli společně proti mi« – SZ1780: »když se scházeli společně 
proti mně«

Mt 4,9 »jetliže ... padneš, a mi se klaněti budeš« – NZ1778: »jestliže padna budeš mi 
se klaněti«

1Kor 10,23 »Mi jest všecko dovoleno« – NZ1778: »Všecko se mi dovoluje«

M. Poměrně vzácné specifické volby z oblasti lexika:
Ž 28,3 »On mluví skrze větry a vichor« (SZ1780 řeší jinak: »Hlas Hospodinuv nad 

vodami«) [= vichr]50

Ž 73,6 »sekerami a pantokami51 porazili je« – SZ1780: »V sekeře a náseči porazili je« 
[= druh sekery]52

Ž 142, nadpis »Vzdychej proti pobizkám předešlých zlých nakłonosti« [= pobízení]53

Ž 38,13 »dyť já jsem před očima tvýma rovně příchozí, a pocestný, jako byli všickni 
otcové mojí« – SZ1780: »nebo příchozí já jsem u tebe, a pocestný, jako 
všickni otcové moji« [= podobně, stejně, rovněž]54

Ž 24,3 »Žádný take zahaňben55 nebude« – SZ1780: »všickni ... nebudou zahanbeni«
1Kor 6,5 »K zahaňbení vašemu to pravím« – NZ1778: »K zahanbeníť vašemu pravím«
Ž 143,13 »Špížirně jejich jsou plné všelikého zboží od jednoho roku k druhému« 

(SZ1780 řeší jinak: »Špižírny jejich plné, oplývající z této do onéno«) [= obilí]56

L 1,53 »Lačné nasycuje zbožím, a bohaté nechává odjíti prázdné.« – NZ1778: »Lačné 
nakrmil dobrými věcmi, a bohaté pustil prázdné.«

Mk 6,20 »Herodes osłychał se Jana« – NZ1778: »Heródes obával se Jana« [= ostýchat 
se, obávat se]57

NzPol Předmluva »mám za to, že mne potřípovati nebude«58 [= pomlouvat, kritizovat]59

české dialektologie ( pozn. 35), s. 194; Balhar a kol., Český jazykový atlas, 4 ( pozn. 35), s. 484, 486 
a mapa na s. 485.

49 Srov. Bělič, Nástin české dialektologie ( pozn. 35), s. 174: »zvlášť v oblasti slez. nářečí a v sz. úseku 
nářečí výchmor., zhruba na Hranicku (spolu s přilehlými střmor. nářečími jižně od Lipníka n. Bečvou), 
užívá se podoby mi/mňi i v přízvučném postavení.« Bělič přináší i doklady »k mi«, »ku mi« (jižní okraj 
Opavska).

50 Srov. BartoŠ, Fr antišek: Dialektický slovník moravský, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa 
pro vědy, slovesnost a umění, 1906, s. 482: »víchor« m. (bez konkrétní lokalizace) a »víchora« f. (poznám-
ka k lokalizaci: »sev. Mor.«).

51 V Žalt1790 je »puntokami«; Žalt1796 opravuje na »pantokami«.
52 Srov. BartoŠ, Dialektický slovník moravský ( pozn. 50), s. 280: »pantok« (bez konkrétní lokalizace). 

V hesle kalač české internetové Wikipedie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Kala%C4%8D) je uvedeno: »Na 
severní Moravě se používá pojmenování pantok.«

53 Srov. BartoŠ, Dialektický slovník moravský ( pozn. 50), s. 300: »pobízka« (uvedený doklad »belo 
tam hídla dost, hale málo pobízke« je patrně z Líšně u Brna); »pobíznúť« (›pozvati‹; uvedený doklad 
»pobiznu ho sem« je lašský); BartoŠ, Dialektologie moravská, II ( pozn. 44), s. 233: »pobízka« (lokali-
zace: Kunštátsko). Výrazu »pobízka« užil např. i Josef Heřman Agapit Gallaš (1756-1840; rodák z Hranic) 
v nadpise svého (nevydaného) textu Pobízka všech věrných rodilých Hraničanů k ujednání a zřízení zvláštní 
vlastenecké slavnosti v jejich otcovském městě (1823).

54 Srov. BartoŠ, Dialektický slovník moravský ( pozn. 50), s. 360: »rovně« (lokalizující poznámka: 
»slov., val.«).

55 Srov. BartoŠ, Dialektický slovník moravský ( pozn. 50), s. 520: »zahaňbiť« (uvedený doklad »on 
zahaňbíł ve škoľe všecky« pochází ze sbírky výrazů »z Jicka i z jiných končin Moravy«). K samé podobě 
»haňba« (primárně tu jde o problematiku nikoliv lexikální, nýbrž hláskoslovnou) srov. Bělič, Nástin české 
dialektologie ( pozn. 35), s. 44, a Balhar a kol., Český jazykový atlas, 5 ( pozn. 35), s. 330 (»izoglosa 
hamba, hanba × haňba probíhá ze severu po staré zemské hranici až k Svitavám, odtud míří k Boskovicím, 
dále k Brnu a Mikulovu. Východně od této linie je běžná varianta haňba«) a mapa na s. 331.

56 Srov. BartoŠ, Dialektický slovník moravský ( pozn. 50), s. 536: »zboží« (lokalizující poznámka: 
»Vedle obilí Slováci, Valaši a Laši (tito výhradně) říkají zboží«).

57 Srov. BartoŠ, Dialektický slovník moravský ( pozn. 50), s. 267: »osłýchať sa« (uvedený doklad 
»oslýchal se lesem jeť, aby se mu něco zlého nestalo« je z Kuldových Valašských pohádek).

58 Podmět věty: někdo z učenějších čtenářů, který by snad nebyl spokojen s Poláškovým překladem/
výkladem

59 Srov. BartoŠ, Dialektický slovník moravský ( pozn. 50), s. 320: »potřípat« (bez lokalizace).
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Ef 4,7, úvod »Ač všickni jednakých darů ... nemají« [= stejný]60

1Kor 15,51, pozn. »neumřou, ale prosto v tělo nesmrtedlné proměněni budou« [= přímo, rov-
nou]61

4. Závěr a výhledy dalšího zkoumání
Představili jsme si na řadě příkladů několik typů moravských jazykových regionálních elementů 
(dialektismů) indikovaných ve dvou velmi málo známých biblických titulech, vyšedších v Brně 
v době počátku obrození. Tyto ›moravismy‹ náleží do různých jazykových rovin: hláskoslovné, 
morfologické, lexikální.

Zaměříme-li se blíže na předpokládané územní rozšíření daných dialektismů (prezen to-
vaných v příkladech uvedených v subkap. 3.3.), je zajímavé, že většina z nich se typicky vy-
skytuje na území téměř celé Moravy (případně i celku nebo části Slezska) a náleží k většině 
moravských ná řečních skupin. Zejména se to týká čtyř jevů, které jsme shledali jako nejfrekven-
tovanější (viz A. – D.), ale i mezi méně četnými dialektními elementy (viz E. – M.) lze mnohdy 
konstatovat jejich v podstatě celomoravský výskyt (např. moravská krátkost, imperativy typu 
»pomož«, odvozeniny od výrazu »haňba«). V souboru méně četných, spíš ojediněle se vysky-
tujících dia lektismů můžeme ovšem leckdy zaznamenat i elementy výrazněji lokální. V obou 
našich biblických titulech se nápadně uplatňují jevy dobře lokalizovatelné na severovýchod 
Moravy, např. tvar »mi« v důrazové pozici (slezská nářečí, západní úsek východomoravských 
nářečí na Hranicku a přilehlá nářečí středomoravská na jih od Lipníka), případy infinitivu na 
-ť (severo východ dialektů středomoravských a oblast valašská a lašská) či některé z lexikál-
ních voleb (např. »zboží« ve významu ›obilí‹, které Bartoš přiřazuje oblasti slovácké, valašské 
a lašské).

Zdá se, že přinejmenším dialektní elementy A. – D. naši autoři zařazovali do textu spíše 
cíleně, přímo se záměrem poněkud ho ›moravizovat‹ (ve vědomé opozici vůči standardní ›vy-
soké‹ češtině oficiální bible), ale bez příliš úzké ›regionalizace‹. V případě méně četných jevů 
E. – M. mohlo jít také o cílené užití dialektních elementů, s tím, že tvůrce někdy včlenil do 
textu také prvek úžeji regionální – z rodného dialektu nebo snad i dialektu místa, kde delší do-
bu působil. Např. Polášek pocházel z Příbora, tedy z území jiholašského (zároveň také blízkého 
severním nářečím východomoravským), a pobýval částečně v Brně a zejména v samé Olomouci 
či na venkově nedaleko Olomouce, tj. v oblasti dialektů středomoravských, resp. hanáckých). 
Nestandardní výskyty diftongu ou na místě etymologického krátkého u (viz G.) by v jeho No-
vém zákoně teoreticky mohly být právě přenesením hanáckého prvku z dialektu v některém 
z jeho působišť. Je však dobře možné, že v některých případech mohly dialektní elementy do 
textu pronikat i spontánně, nevědomě – a dokonce někdy by nemusel být původcem sám 
překladatel, nýbrž osazenstvo tiskařské dílny (snad by se to mohlo týkat např. dialektismů 
sub G. či F.).

Co vůbec vedlo naše autory k tomu, že při své překladové tvorbě sahali do rejstříků dia-
lektních a tyto prvky (nedůsledně) rozesívali po textu? Všechny zmíněné elementy lze zřejmě 
zařadit do pojmu, který současník analyzovaných knih a generační vrstevník jejich autorů,62 
významný moravský intelektuál a literát, kněz Tomáš Fryčaj (1759-1839) o něco později vyja-
dřuje výrazem »pokrajinské vejřky« (a upřesňuje německým ekvivalentem »Provinzialismen«).63 
Jde o formy slov nebo jednotlivé výrazy, které se liší od tehdy právě se tvořící a usazující nor-
my obrozující se češtiny a mají pramen v živém regionálním úzu.64 Fryčaj sám se za ně někdy 
omlouvá anebo spíš obhajuje jejich (cílené) užití pro obyčejného moravského člověka, který prý 

60 Srov. BartoŠ, Dialektický slovník moravský ( pozn. 50), s. 131: »jednaký« (uvedený doklad »vyma-
loval také dva chlapce jednaké« je z lidové písně z Vlachovic na jihovýchodním Valašsku; Bartoš uvádí 
chybný odkaz na stránku 519 v Sušilově sbírce, má být 599).

61 Srov. BartoŠ, Dialektický slovník moravský ( pozn. 50), s. 342: »prosto« (lokalizující poznámka: 
»laš.«). 

62 Platí to jistě vzhledem k Poláškovi, který byl o pouhé dva roky starší než Fryčaj. Pokud jde o ne-
známého autora Žaltáře, i kdyby byl v roce vydání (1790) teprve seminaristou, lze předpokládat, že byl 
jen asi o deset let mladší.

63 Viz Fryčajova stať Zpráva o rozlíčném řeči způsobu v Moravě (jež je úvodem k oddílu Písně v hanác-
kém, valaském a slovenském dialektu), in: gallaŠ, Josef Heřman Agapit: Muza moravská v patero odděle-
ních, ed. Tomáš Fryčaj, Brno: Josef Jiří Trasler, 1813, s. 400-407. Fryčaj se zde několikrát zmiňuje o svém 
užívání »pokrajinských vejřků« (též: »našokrajinských vejřků«, »obzvláštních vyřků«).

64 Dle Fryčajova mínění časem bude na místě pokusit se o jejich »vykořenění« a »napravení obyčejné 
moravské řeči«. Tamtéž, s. 403.

/16



B ib l i cký  j azyk a  d ia l ek t :  k  ›morav i smům‹ ve  dvou přek ladech z  p o čá tku českého náro dn ího obrozen í 113

© Association for Central European Cultural Studies Clavibus unitis 10/2 (2021), pp. 97-114

Language in W
est Slavic Bible Versions: Shapes and Shifts 

/ 
Biblický jazyk v západoslovanských překladech: podoby a prom

ěny

měl tendenci se vymlouvat, že knihy sepsané »v čisté češtině« jsou pro něj »tuze vysoké« a že 
jim nemůže »dobře porozuměti«.65

Klíč k tomu, proč se takovéto prvky objevují i v našem Žaltáři a Novém zákoně, je nejspíš 
právě zde, tj. v co nejvynalézavější snaze o zpřístupnění biblických textů prostému čtenáři, 
aby po Písmu svatém vůbec sáhl a neodložil je pro přílišnou vzdálenost standardního českého 
biblického jazyka, pro stěží dostižnou ›výši‹ etablovaného biblického stylu. Jak jsme viděli 
v první polovině studie,66 toto zpřístupňování se projevuje už v základní překladové techni-
ce – ve zpřehlednění a zjednodušení struktur, případně i v občasném přidávání vysvětlujících 
doplňků (»opisů«) a v tom, že překladatelé více sahají do obecně živějších rejstříků jazyka (srov. 
např. viditelné omezení přechodníkových konstrukcí), včetně širokého, víceméně celonárodního 
substandardu. Na překladovou techniku pak tedy navazuje i otevřenost občasnému užívání 
skutečných regionalismů, ›moravismů‹, které patrně mají čtenáři text učinit důvěrnějším, do-
máčtějším, bližším. Ve stejném směru vzbuzení pocitu přátelskosti jde patrně i použití označení 
»moravská řeč« v podtitulu Žaltáře (nikoli v Poláškově Novém zákoně, kde se toto pojmenování 
neobjevuje): znamená to prostě ›řeč našeho kraje, které všichni rozumíme‹ (prostý čtenář tedy 
nemusí mít obavu, že něčemu nebude rozumět). V neposlední řadě tu mohlo hrát roli i přání 
vydavatele, tedy psychologicko-ekonomický předpoklad, že kniha výslovně označená jako »mo-
ravská« se bude na Moravě lépe prodávat.67

Dialektismy se v našich dvou sledovaných knihách vyskytují v samém biblickém překla-
dovém textu (nebo i v dalších přeložených mimobiblických náboženských textech vydaných 
v rámci Žalt), ale běžně a asi ve stejné míře i v pomocných textech (jako jsou úvody, vysvět-
lující poznámky, dedikace atd.). Zdá se, že jsou tu dialektní elementy užity v zásadě podobně 
jako v leckterých jiných dobových textech moravské provenience, náboženských i světských 
(vyplyne to už ze zběžného porovnání s některými z nich, např. s výše zmíněnou modlitební 
knihou Svatý denní pořádek z roku 1780,68 s rozšířenou zdravotně osvětovou knihou Katechy-
zmus o zdraví z roku 179569 nebo s o něco pozdějšími tituly z pracovního stolu Tomáše Fry-
čaje Zrcadlo výborného sedlského obcování z roku 180770 nebo Muza moravská z roku 181371). 
Zajímavý je ovšem sám fakt vstupu výrazně dialektních prvků na půdu právě biblického textu. 
I když jde o specifický typ biblického tlumočení určený »pro lid obecný« (kde jsou leckteré 
znaky tradičního vysokého biblického jazyka cíleně do jisté míry omezovány), dostávají se tyto 
dialektismy i tak často do sousedství voleb stylově příznakových právě opačným tíhnutím 
(směrem k povznesenému ›biblickému stylu‹). Rozhodně je tedy pozoruhodná už skutečnost, 
že na prahu národního obrození docházelo k takovým experimentům, které mohly směřovat 
k určitému ›vytahování‹ prvků regionálního jazyka do prestižní náboženské sféry, v našich pří-
padech dokonce do samého jejího jádra a kořene, tj. Písma svatého – anebo naopak napomáhat 
k ›stahování‹ biblického jazyka z pomyslného stylového piedestalu.

65 Viz Fryčajova Předmluva k spisu Zrcadlo výborného sedlského obcování, Brno: Jan Jiří Gastl, 1807, s. 5. 
Kniha je životopisem Františka Vaváka, přeloženým Fryčajem »svobodně z němčiny na prosto moravsko-
-slavanskou řeč« (viz podtitul).

66 Viz výše subkap. 2.3.
67 Označení »moravský jazyk« se v náboženské i světské produkci brněnských tiskařů konce 18. a po-

čátku 19. století objevuje poměrně často. Na druhou stranu přítomnost moravských nářečních prvků 
neznamená automaticky nějakou skutečnou distanci od pojmu ›českosti‹ – leckteré publikace moravské 
provenience hlásící se k českému jazyku obsahují výrazné moravské dialektismy, jako např. zmíněný 
titul Svatý denní pořádek (srov. výše v pozn. 13), u nějž je na titulním listě ve vídeňských i brněnských 
vydáních uvedeno, že je »do češtiny přełožený« (u vídeňských vydání bychom mimochodem mohli počítat 
s kalkulem vydavatele, že označení »čeština« je spíše neutrální a obecnější, a že knihu si tedy snáze koupí 
i Vídeňané původem z Čech nebo že se kniha bude prodávat také v Čechách).

68 Viz výše v pozn. 13.
69 Faust, Bernard Kryštof: Katechyzmus o Zdraví k Uživání v Školách a při domácím Cvičení. Nyní 

podlé druhého a napraveného vydání do moravskýho jazyka přeložený od Karla Suchýho, kaplana v zám-
ku Veseličku, Brno: Jan Sylvestr Siedler, 1795, Knihopis č. 2436, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&-
doc_number=000004802&local_base=KPS. Zajímavé je, že tento titul, »na česko přeložený« Františkem 
Janem Tomsou, byl rok předtím (1794) publikován v Praze a v téže době (1795) spis vyšel také v Pešti, 
»z uherského jazyku na slovanský přeložený« Jurajem Ribayem, srov. Knihopis č. 2435, https://aleph.nkp.
cz/F/?func=direct&doc_number=000004801&local_base=KPS, a č. 2437, https://aleph.nkp.cz/F/?func=di-
rect&doc_number=000004803&local_base=KPS.

70 Viz výše v pozn. 65.
71 Viz výše v pozn. 63.
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Tato studie je první hlubší sondou do tématu užití a role živých moravských dialektních 
prvků v biblickém překladu v období obrození. Vyplývá z ní ovšem také několik dalších otá-
zek pro budoucí bádání. Jistě by stálo za to pokusit se prohloubením metody72 identifikovat 
v našich dvou textech případné další ›bezpečné‹ dialektismy. K lepšímu poznání pozadí vzniku 
Žaltáře by přispělo, pokud se v budoucnu podaří odhalit identitu jeho tvůrce (tvůrců). Velmi 
žádoucí bude vůbec podrobně zmapovat překladatelskou aktivitu (i jinou literární tvůrčí čin-
nost) v osmdesátých a devadesátých letech 18. století, jež měla kořeny v prostředí brněnského 
alumnátu. Bylo by také na místě zjistit, zda z daného období nemáme k dispozici nějaké další, 
dosud přehlížené ›moravizující‹ biblické tisky (třeba i menšího rozsahu, např. sbírky evange-
lijních perikop). A nakonec je tu obecnější úkol, který ovšem již poměrně daleko vykračuje 
z oblasti zkoumání biblických textů: soustavněji probádat různé tisky daného období s morav-
ským pozadím (autorským či vydavatelským) a zjistit, zda lze vymezit nějaký konkrétní soubor 
stálejších, v řadě různých děl se pravidelně opakujících dialektismů, které snad v dané době 
určovaly rozeznatelné kontury neformální moravské variety českého literárního jazyka. Zdá se, 
že některá zjištění naší studie takovou možnost naznačují.73

72 Rozšířením vzorků pro soustavné sledování jevů, ale zejména uváženou revizí předběžných elimi-
nací některých jevů, srov. výše v subkap. 3.2. a úvodu 3.3.

73 Srov. 3.3., A. – D.
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