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Úvod: zapomenutý Žaltář v »moravské slověnščině« 

Tato studie chce být dalším dílkem do teprve velmi 
pomalu se tvořícího obrazu souboru českých bib-
lických textů z doby českého národního obrození, 

jež byly vytvořeny a publikovány mimo »hlavní linii« 
českých překladů Písma svatého. Onu »hlavní linii« vy-
tvářejí bible tištěné a rozšiřované pod oficiální záštitou 
církevních autorit a často i se státní podporou. Na pro-
testantské straně se v dané době (od poslední třetiny 
18. století do padesátých let 19. století) stále užívala 
prakticky výlučně stará Bible kralická (z konce 16., resp. 
počátku 17. století) v rozličných vydáních, která vykazují 
jen velmi malé úpravy textu. Mezi katolíky dominují bi-
ble postupně navazující na barokní Svatováclavskou bibli 
(první vyd. 1677/1712/1715; druhé vyd. 1769-1771). Byl 
to text Václava Fortunáta Durycha a Františka Fausti-
na Procházky (1778/1780; tzv. Císařská bible), pak Bible 
Procházkova (1804) a tzv. Bible konzistorní (1851; a další 
její vydání v Dědictví svatojanském 1857). Tyto katolické 
posvatováclavské bible se mj. vyznačují znatelnou mírou 
čerpání překladových voleb z Bible kralické, takže u nich 
jen s malou nadsázkou lze mluvit o propojení obou star-
ších tradic – katolické a bratrské. 

Vedle zmíněných textů tvořících onu »hlavní linii« 
se ale (na katolické straně) objevuje několik dalších 
přetlumočení, vykazujících svérázné rysy, které jsou 
svědectvím méně či více (v některých případech znač-
ně) samostatného přístupu překladatelů. Sám jsem se 
v nedávné minulosti zabýval zabýval »zmizelým a znovu-
objeveným« čtveroevangeliem Františka Novotného z Lu-
že (1810/1811),1 svébytným Novým zákonem Františka 
Poláška (1791/1792) a anonymním brněnským Žaltářem 
(1790 a 1796).2 U posledních dvou jmenovaných textů 
byl nápadným znakem výskyt moravských dialektismů 
z různých jazykových rovin. Toto výrazné užívání dia-
lektních prvků v biblických textech (pokud je mi známo, 
dosud v odborné literatuře prakticky nezachycené) mne 
přivedlo k otázce, jestli by se nenašly ještě další překla-
dy textů Písma svatého s obdobným příznakem jazykové 
»moravské patiny«. Po nějaké době jsem narazil na naděj-

1 Viz např. články Bartoň, Josef: Zapomenutý překlad po-
zapomenutého obrozence: české čtveroevangelium Františka No-
votného z Luže, in: Clavibus unitis 3 (2014), s. 183-195, http://
ktf.cuni.cz/~barton/clanekClavibusUnitis2014.pdf; Bartoň, Jo-
sef: Церковнославянское языковое наследие как источник 
чешского библейского стиля в эпоху национального воз
рождения. Уникальный опыт Франтишка Новотного из 
Лужи, in: Словене/Slověne 7/2 (2018), s. 179-198, http://
slovene.ru/2018_2_Barton.pdf, a monografie Bartoň, Josef – 
Dittmann, Robert: Český obrozenec překládá Písmo: Překlada-
telské dílo Františka Novotného z Luže / Edice Janova evangelia, 
Praha: Scriptorium, 2018.

2 Viz články Bartoň, Josef: Český překlad Písma »pro lid 
obecný«: Nový zákon Františka Poláška z r. 1791/1792, in: Cla-
vibus unitis 9/2 (2020), s. 93-106, https://www.acecs.cz/me-
dia/cu_2020_09_02_barton.pdf; Bartoň, Josef: Biblický jazyk 
a dialekt: k ›moravismům‹ ve dvou překladech z počátku českého 
národního obrození, in: Clavibus unitis 10/2 (2021), s. 97-114, 
https://www.acecs.cz/media/cu_2021_10_02_barton.pdf.
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ný knižní titul v soupise Františka Douchy (v jeho Knihopisném slovníku česko-slovenském z r. 
1865). Položka je v Douchově knize zachycena takto:

Žaltář na svatonoční památku Kristova narození pro spasitelné užívání pobožných katolíků. 
Z latiny do moravské slovensčiny [sic!]3 právě tak přeložený a na světlo vydaný, jak to kněží 
každoročně říkávají dřív, nežli se první zpívaná mše slaví. Od Jos. Hrdiny. Vydatel Libor Bubík 
[sic!].4 V Hranicích 1851, tiskem Amalie Škarnicelky; v 12., str. 115.«5

Příslibně znělo jak klíčové slovo »Žaltář« v titulu, tak »moravská slovensčina« v podtitulu. Po-
čet stran (pouhých 115) a zmínka o »svatonoční památce Kristova narození« ovšem napovídaly, 
že nejspíš nepůjde o celý žaltář, nýbrž jen o nějakou modlitební knížku, snad obsahující jakýsi 
výběr z žalmů nebo jejich části. 

Sám tisk pak nebylo vůbec snadné najít: chyběl v internetových katalozích (včetně Soubor-
ného katalogu ČR), zprávu o jeho existenci jsem nedostal ani z některých lokálních knihoven, 
kde by se jeho přítomnost dala předpokládat (např. stará Městská knihovna v Hranicích,6 tedy 
v městě, kde byl titul přímo vydán). Bylo by samozřejmě dokonce možné, že takový lokální tisk 
vůbec ani nemusí být uložen v žádné knihovně a že poslední exempláře se možná rozpadají 
na půdách domů v Hranicích a okolí. Nakonec se ale přece jen podařilo knížku nalézt, a to ve 
Studijní knihovně Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, jejíž pracovnice mi sdělily, že knihovna má 
dokonce dva exempláře.7 Všechno ovšem nasvědčuje tomu, že tisk je opravdu velmi vzácný.

Titul knížky zní ve skutečnosti trochu jinak, než jak je uveden u Douchy:8

»Žaltář na svato-noční památku Krystového narozéní pro spasitedlné užívaní pobožných 
katolíků z latiny do moravské slověnščiny právě tak přeložený a na světlo vydaný, jak ho 
kněží každoročně říkávají, dřív, nežli se první zpívaná mša svatá slaví od Jozefa Hrdiny, 
penzijonyrovanýho kaplana lokálního. Vydavatel Líbor Budík. V Hranicích 1851. Tisk od 
Amalije Škarnicelky.« ( Obr. 1)

Už samo toto autentické znění titulního listu signalizuje, že jazyk knížky bude zvláštní. Text 
totiž na první pohled obsahuje několik zcela křiklavých moravských dialektních elementů, např. 
zachování skupiny šč (»do moravské slověnščiny«) nebo neprovedení přehlásky v zakončení 
(»mša svatá«). O jazykové stránce však bude pojednáno později. Nejprve zaměříme pozornost 
na podobu a obsah knížky a také si alespoň ve stručnosti představíme jejího autora Josefa 
Hrdinu.

1. Okolnosti vydání knížky, její obsah a uspořádání
Knížka vyšla v Hranicích na Moravě u Amálie Škarniclové, vdovy po Aloisi Škarniclovi († 1848),9 
jejíž tiskárna se orientovala vedle úředních tisků hlavně na menší útvary, často letáčky a sva-
zečky »kramářského« charakteru. Patrně celý náklad Žaltáře finančně zajistil Líbor Budík, uve-
dený jako »vydavatel« (o této osobnosti se mi dosud nepodařilo nic zjistit, nejspíš šlo o jedno-
rázové mecenášství). Jedná se o svazek zahrnující 115 stran textu v malém formátu (12o), což 
odpovídá i popisu v Douchově knihopise.

Rozsáhlejší první část (s. 3-77) knížky obsahuje sestavu modlitebních textů stanovených 
v rámci tzv. církevních hodinek (božského oficia, liturgie hodin, breviáře) pro noční dobu 
předcházející první mši z Narození Páně. Jinými slovy – je to tzv. matutinum k této vánoční 
slavnosti.

Jádrem těchto modliteb jsou vybrané starozákonní žalmy (odtud také označení celé knížky 
Žaltář), konkrétně žalmy č. 94, 2, 18, 44, 47, 71, 84, 88, 95 a 97. Důležitý je právě fakt, že zde 
nacházíme deset žalmů, ale i řadu dalších biblických úryvků: především v rámci tzv. čtení je 

3 Správná podoba slova je »slověnščiny« (reálná podoba titulu tisku viz níže). 
4 Správná podoba příjmení je »Budík«; Douchův soupis toto správné znění uvádí v rejstříku na s. 18. 
5 Doucha, František: Knihopisný slovník česko-slovenský. Seznam knih, map, obrazů a hudebnin. 1774-

1864, Praha: I. L. Kober, 1865, s. 318.
6 Knihovna byla založena již r. 1811 významným moravským intelektuálem a buditelem Josefem 

Heřmanem Agapitem Gallašem (1756-1840).
7 Pracovnicím této knihovny velice děkuji za veškerou ochotu a obětavou pomoc.
8 V přepise zachovávám velkopísmennost, diakritiku i kvantitu dle originálu (srov. níže na konci sub-

kap. 3.1).
9 Amálie Škarniclová (1806 – po 1871) byla manželka Aloise Škarnicla († 1848), vnuka známého 

olomouckého a uherskoskalického tiskaře Josefa Antonína Škarnicla (1729-1813). V hranické tiskárně 
vycházely mj. také spisy Josefa Heřmana Agapita Gallaše. Podrobný medailon A. Škarniclové viz https://
typografie.mapy.mzk.cz/tiskari/94.
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několik perikop z Izaiáše a z evangelií, a také jiné části (jako responzoria, antifony aj.) obsa-
hují fragmenty biblických textů. Tedy dosti podstatnou část svazku tvoří právě texty Písma 
svatého.10 

Jako výrazné součásti patří do sestavy matutina také některé další útvary básnické (hym-
ny Christe, redemptor omnium na začátku a Te Deum laudamus na konci) i prozaické (úryvky 
z textů církevních otců Lva Velikého, Řehoře Velikého, Ambrože, Augustina). »Spojovací« funkci 
plní orace a jiné modlitební texty.

Méně rozsáhlá druhá část naší knížky (s. 77-115) je nadepsána Nábožné pohyby, tj. »zbožná 
hnutí« (mysli, srdce), a je jakýmsi dodatkem k části první. Obsahuje modlitbu po dokončení 
matutina, modlitby určené na začátek každé ze tří mší z Narození Páně, modlitebně-roz jímavé 
texty k uctění Panny Marie, sv. Josefa a Ježíše. V úplném závěru knížky autor zařadil (jak vý-
slovně praví: »na žádost pána Vydávača«, tj. Líbora Budíka, uvedeného na titulní straně) dvě 
běžně zpívané písně (koledy) o narození Páně (Krystus Syn Boží, narodíl se nýni a Narodíl se 
Krystus Pán), převzaté z kancionálu »Písně aneb Kancionál všeobecné svaté Církvě [sic!] Křes-
ťanské Katolické atd.«, v té době (jak poznamenává náš autor) běžně užívaného ve Slezsku.11 
V průběhu celého svazku nacházíme také řadu pasáží vysvětlujících: úvod, několik poznámek 
pod čarou a další paratexty (jde o poučení, jak se modlit breviářovou modlitbu, stručné ko-
mentáře k žalmům apod.).

10 Poměrně významný podíl textů Písma svatého je vlastním důvodem, proč jsem zkoumání Žaltáře 
Josefa Hrdiny zvolil jako téma tohoto článku pro číslo Clavibus unitis zaměřené na překládání bible 
a biblický jazyk.

11 Jde nepochybně o knihu Písně aneb Kancionál, všeobecné svaté Církve Křesťanské Katolické na celý 
rok..., V Holomouci: Alojzius Škarnycl, [cca 1830]. Tento kancionál mimochodem obsahuje také některé 
písně v polštině. Za povšimnutí možná stojí i fakt, že byl vydán v olomoucké tiskárně Aloise Škarnicla, 
jehož manželka Amálie o dvě dekády později už jako vdova vytiskla v Hranicích právě náš Žaltář.
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Obr. 1:
Titulní list Žaltáře 

Josefa Hrdiny z r. 1851 
(ve spodní části vpravo 

je razítko někdejšího 
majitele knížky Josefa 

Střiže z Bruzovic na 
Frýdecku, zcela dole je 

vlepeno jeho vlastnické 
exlibris). Fotorepro-

dukci laskavě poskytla 
Studijní knihovna 

Muzea Beskyd 
ve Frýdku-Místku.
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Obecně vzato není náš Žaltář co do obsahu a uspořádání knihou úplně neobvyklou. Výňatky 
z breviáře pro laiky v národním jazyce existovaly již ve středověku a raném novověku, nejčas-
tější byly tzv. mariánské hodinky, ale vydávaly se i hodinky k jiným svatým, za zemřelé nebo 
u příležitosti svátků – což je právě také náš případ.

2. Autor knížky
Titulní strana Žaltáře sděluje, že jeho autorem je »Josef Hrdina, penzionyrovaný kaplan lo-
kální«. Je to autor dnes prakticky zapomenutý, patří k osobám, kde ani zjištění základních 
životních dat není zcela banální věcí. Hrdinovu životu a dílu se nicméně alespoň stručně věnuje 
jedna subkapitolka v relativně nedávno vydané knize o kronikářích města Hranic (z r. 2004) 
a jeden starší článek (z r. 1948) zaměřený na působení Josefa Hrdiny jakožto učitele češtiny 
na olomouckém lyceu, vycházející z jeho zachovaných rozsáhlých rukopisných pamětí. Hlavně 
na těchto dvou zdrojích12 je tedy založen následující krátký medailonek, shrnující důležitá fakta 
o našem autorovi. 

Josef Jan Nepomuk Hrdina ( Obr. 2) se narodil 4. listopadu 1781 v Sazovicích u Otrokovic, 
zemřel 13. května 1852 v Hranicích. Absolvoval nižší gymnazijní studia v Kroměříži, r. 1806 
přišel do Olomouce, kde pak studoval filozofii a teologii, aby se r. 1811 stal římskokatolickým 
knězem. Nejprve působil jako kaplan v Kelči, potom vystřídal různá kaplanská místa »ve všech 
koutech olomoucké arcidiecéze«,13 hlavně na Valašsku. Roku 1831 byl už jen výpomocným 
duchovním na Svatém Kopečku, nejspíš ze zdravotních důvodů (máme svědectví brněnského 
augustiniána Cyrila Nappa, který se o Hrdinovi zmínil, že »výborně působil v duchovní správě, 
pro slabé nohy musel však odejít«),14 1833 byl penzionován dočasně, 1835 trvale. Na Kopečku 
Hrdina pobýval do r. 1844, pak odešel do Hranic a zdá se, že v této volbě sehrála roli možnost 
využívat lázeňské léčby. V Hranicích pak v r. 1852 zemřel ve věku nedožitých jedenasedmdesáti 
let.

Hrdinova znalost rodného českého jazyka byla dlouho jen nedokonalá, resp. málo reflek-
tovaná, až do jeho poměrně pozdního gymnaziálního studia v Kroměříži. Tam se r. 1803 díky 
svému profesoru piaristovi Vítu Baurovi seznámil s gramatikou Františka Martina Pelcla a četl 
také jiné gramatiky a odborné knihy, ale i krásnou literaturu v češtině. Baur mu také půjčoval 
časopisy vycházející v Praze a vedl ho k prohlubování znalosti češtiny. Hrdina už v Kroměříži 
a pak v Olomouci projevoval zájem také o různé cizí jazyky a využíval k tomu mj. kontaktů 
s vojáky různých národností, kteří na Moravě dočasně pobývali v době napoleonských válek. 
Takto se přiučil maďarštině nebo italštině a také slovanským jazykům – polštině, ruštině, chor-
vatštině, slovenštině. Zároveň se snažil cizí jazyky studovat i z příruček. Také češtinu svých 
spolužáků porovnával s gramatikami, a protože se zajímal o nářečí moravského Slovácka, 
o prázdninách po tomto kraji cestoval. Jeho rodné Sazovice (nářečně patřící do dolské oblasti)15 
ostatně leží na rozhraní Hané, Valašska a Slovácka, takže s růzností moravských dialektů byl 
patrně konfrontován už od dětství.

Důležitou epizodou v Hrdinově životě byly roky 1808-1811, kdy jako student působil z po-
věření rektora jako soukromý učitel českého jazyka na olomouckém lyceu (honorovaný příspěv-
ky svých žáků). Ve svých kurzech konaných v prostorách lycea míval až kolem stovky studentů 
filozofie, práv, teologie a medicíny, vedle toho vyučoval zájemce a zájemkyně i v soukromých 
bytech. Měl tak poměrně významnou zásluhu na rozšíření znalosti češtiny hlavně mezi mo-
ravskými intelektuály.

Pro Hrdinovu odbornou formaci v oblasti českého jazyka mělo zásadní význam jeho setká-
ní s tehdy již penzionovaným excentrickým učencem a literátem starší obrozenské generace 
Václavem Stachem (1754-1831), někdejším kolegou Josefa Dobrovského na generálním semináři 
v Hradisku, nejprve jeho přítelem, pak velkým odpůrcem. Se Stachem se Hrdina seznámil po 
svém příchodu do Olomouce, velmi si ho vážil a zjevně od něho nekriticky převzal mnoho z je-
ho náhledů na český jazyk, především pak jakousi obecnou nekonformitu a apriorní nedůvěru 

12 Jde o tyto stati: Josef Hrdina, in: Bednář, Václav – Indra, Bohumír – Lapáček, Jiří: Kronikáři města 
Hranic, Hranice: Město Hranice, 2004, s. 51-54; dýmaL, Leopold: Josef Hrdina, učitel češtiny na olomouc-
kém lyceu, in: Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 57 (1948), č. 209-210, sv. 1, oddíl 
duchovědný, s. 55-67.

13 Tamtéž, s. 56. 
14 Viz parafráze Nappovy zprávy z konkurzu na místo profesora češtiny pro olomouckou stavovskou 

akademii, tamtéž, s. 64.
15 Srov. BěLIč, Jaromír: Dolská nářečí na Moravě, Praha: ČSAV, 1954, s. 7; podle Běličova členění dol-

ských nářečí (do čtyř typů) patří Sazovice do oblasti nářečního typu IV (tamtéž, s. 15, 249).
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vůči dobovému »hlavnímu proudu« formování, resp. rekodifikace spisovné češtiny. Stachův vliv 
patrně sehrál důležitou úlohu v zásadní otázce postojové, totiž že Hrdina v zacházení s jazy-
kem nebral příliš ohledy na rychlou stabilizaci češtiny, která právě během jeho produktivního 
života proběhla. Náš autor ve svých jazykových projevech uplatňuje nářeční prvky a vykazuje 
značnou volnost, ba svévoli v experimentování s neologismy různého druhu, což mohlo mít za 
následek i ztížení srozumitelnosti pro »normálního« čtenáře.

Hrdinovy až příliš osobité přístupy k jazyku a představy o jazykovém standardu či normě 
(přímo nebo nepřímo způsobené či posílené také právě někdejším vlivem a autoritou Václava 

/5

Obr. 2: 
Portrét Josefa Hrdiny 

z r. 1840. Kresba se 
nachází v jeho ruko-

pisné knize pamětí 
Der mährische Slawist 
z r. 1842 ( pozn. 17). 
Fotoreprodukci laska-

vě poskytla Vědecká 
knihovna Olomouc, 

oddělení Správa fondu 
a historické fondy.
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Stacha) byly také asi zásadní příčinou, proč neuspěl v konkurzu na místo prvního profesora 
češtiny na Stavovské akademii v Olomouci v r. 1831.16

Josef Hrdina během svého života sepsal množství textů – někdy jsou to i objemné, několi-
kasetstránkové monografie. Tematicky jde o práce filologické (zvláště zaměřené na český jazyk, 
gramatiku a pravopis), náboženské a historické, psal a překládal i verše, nechybějí překlady 
z němčiny a latiny. Téměř všechna jeho díla zůstala v rukopisech. Pokud se mi podařilo zjistit, 
Hrdina tiskem vydal pouze jednu nevelkou mariánskou modlitební knížku v české a německé 
verzi (obě vyšly v Litomyšli r. 1833)17 a potom na samém sklonku života právě náš Žaltář 
(1851). Celá řada jeho manuskriptů se zachovala, většina leží ve vědecké knihovně v Olomouci, 
část v Gallašově knihovně v Hranicích na Moravě.

V jednom z jeho děl, rozsáhlých rukopisných pamětech nazvaných Der mährische Slawist 
(1842,  Obr. 3),18 psaných většinou německy, je k dispozici také Hrdinův portrét datovaný 
k r. 1840,  Obr. 2). Stojí za to věnovat pozornost krátkému doprovodnému textu ke kresbě:

»Hrdina Jozef, 1840: spisovač mnohych Česko-slovenskych, řečoveckyho, tvarnickyho, a ďe-
ju veckyho obsahu, kňih, se naroďíl na deň 4 Prosinca roku 1781.«

Běžný čtenář textu pravděpodobně zcela dobře neporozumí a bude si jej muset »dopřeložit« za 
pomoci připojené německé verze: »[...] autor mnoha česko-slovanských knih, obsahu mluvnic-
kého, básnického a historického [...].« Jsou zde neobvyklé výrazy (»spisovač« = autor; »řečovec-
ký« = mluvnický; »tvarnický« = poetický, básnický; »dějuvecký« = historický, dějepisný), jsou tu 
i výrazné dialektismy (»se narodíl na deň 4. prosinca«). Vidíme i zvláštnosti v pravopisu, vedle 
neoznačené kvantity (což u rukopisů nebývalo ještě v 19. stol. výjimečné) zaujme zejména 
diakritika u ď, ť, ň před i, í, e (namísto di, ti, ni; dě, tě, ně). V podstatě zde ve zkratce nacházíme 
ilustraci toho, co bylo výše nastíněno o Hrdinově svérázném zacházení s jazykem.

3. Žaltář a jeho jazyk
V centru našeho zájmu stojí ovšem tištěný Žaltář z r. 1851. V následujících odstavcích se poku-
síme aspoň rámcově představit, jaké základní charakteristiky nese práce Josefa Hrdiny v tomto 
textu, který vytvořil a publikoval v pokročilém věku, fakticky na sklonku svého žití (po vánoč-
ních svátcích 1851, pro něž bylo vydání knížky primárně určeno, bylo autorovi vyměřeno už 
jen necelých pět měsíců života).

Důležitým aspektem, který je třeba mít stále na zřeteli, je prvotní a hlavní záměr autora, to 
jest předložit širokému lidovému publiku k dispozici text pro »sakrální úzus«, tedy k modlitbě 
a rozjímání. Text zaměřený sice jen k jednomu konkrétnímu dni v roce, zato ovšem ke dni mezi 
lidem oblíbenému a jistě nejvíc slavenému – k oslavě Narození Páně. 

3.1. Pravopis Žaltáře a transkripce v této studii
Pravopisné a typografické stránky se dotkneme jen okrajově. Knížka je tištěna běžnou fraktu-
rou, pravopis je v zásadě variantou pravopisu bratrského, jak se používal i v biblických textech 
na počátku 19. století, zejména v autoritativní katolické Bibli Procházkově (1804), s níž náš 
autor patrně po celý život nejvíce pracoval. V témže roce jako Žaltář (1851) vyšla nová oficiální 
Bible konzistorní, v níž jsou uplatněny reformy, jež se udály během první poloviny 19. století 
(zejména ci, si, zi namísto cy, sy, zy; j namísto g; í namísto j; ou namísto au). Text Žaltáře naopak 
prakticky nic z reforem nereflektuje. Josef Hrdina však uplatňuje některé vlastní pravopisné 
inovace, na něž je třeba upozornit. Sporadicky se objevuje »nadbytečná diakritika« u ď, ť, ň, ale 

16 Hrdinovi je vytýkáno mj.: »Prozrazuje nedostatek filosofického studia, zásady pravopisu jsou ne-
správné a chce je jiným předepisovat [...]. Zdá se, že kandidát se drží více běžné řeči lidové nežli řeči spi-
sovné.« Nezodpověděl také uspokojivě otázku o proměnách českého pravopisu od nejstarších písemných 
památek do nynějška a zcela nedostatečně zodpověděl otázky o stupňování přídavných jmen a o tom, 
kterých poklesků se má nejvíce varovat překladatel z češtiny do němčiny. Také prý »neumí naprosto doko-
nale německy«. Viz parafráze zprávy Cyrila Nappa z konkurzu na místo profesora češtiny pro olomouckou 
stavovskou akademii, Dýmal, Josef Hrdina ( pozn. 12), s. 64. Hrdinovými hlavními konkurenty v kon-
kurzu byli Antonín Boček, František Dobromysl Trnka a Karel Vinařický, vybrán byl Boček (tamtéž, s. 65). 

17 Modlitba k nejblahoslavenější Panně Maryi Rodičce Boží, na svatým Kopci při Holomouci Moravským 
právě s letojškém již po celé dvě sta let pobožně uctívané etc. od jednoho církevního kněze roku 1832 vyhoto-
veno, Litomyšl: Jan Jozef Tureček, 1833; Gebeth zu der seligsten Jungfrau Maria Gottes-Gebährerin, welche 
auf dem heiligen Berg unweit Olmütz in Mähren, gerade mit Lauf des heurigen Jahres, bereits durch volle 
zwey Jahrhunderte andächtig verehrt wird etc. von einem Weltpriester auf das Jahr 1832 verfaßt, Leuto-
mischl: Johann Turetschek, 1833. Česká verze má rozsah 28 stran, německá 36 stran.

18 HrdIna, Josef: Der mährische Slawist, 1842 [rkp.], 904 s. Vědecká knihovna Olomouc, sign. M II 210. 
Kresba je na samostatném listu vloženém v rukopise (za přední deskou).
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zdá se, že může jít spíš o relikt původního stavu v rukopise (zjevně to patřilo k autorovu ideálu 
pravopisného systému, který měl tendenci v rukopisech uplatňovat; srov. případy v průvodním 
textu k Hrdinovu portrétu z r. 1840, viz výše na konci kap. 2 této studie), který byl nakonec 
změněn směrem k běžnému standardu, přičemž tato změna nebyla při sazbě provedena důsled-
ně (máme tedy např. na s. 37, ř. 7: »O staňiž se tak! Staniž se tak!«). Významnou inovací je ale 
zejména psaní ou místo běžného »bratrského« au (u Hrdiny patrně volba ou není mechanickým 
převzetím tehdy nedávné reformy z r. 1849, jež byla reflektována i v Bibli konzistorní, nýbrž 
je spíš součástí jeho jazykové »moravské« strategie, viz níže v subkap. 3.3.4). Další nápadnou 
inovací je sázení ú s čárkou namísto tradičního ů s kroužkem (menšinově a nesystémově se 
v Žaltáři objevuje také ů s kroužkem, ale to zjevně nebyla intence autora, spíše důsledek nepo-
zornosti a nedůslednosti tiskařského faktora). 

Pro tuto studii volím v citacích z Hrdinovy knížky i z jiných dobových textů jednoduchou, 
běžnou transkripci do moderního českého pravopisu.19 V přepise nicméně zachovávám velko-
písmennost, diakritiku i kvantitu dle originálu. U Hrdinova textu také ve shodě s naším auto-
rem užívám ú i v pozicích, kde by mělo etymologické opodstatnění ů (je to jednak pro alespoň 
částečné zachování »hrdinovského koloritu« textu, jednak i proto, že Hrdina užívá ú s čárkou 

19 Srov. např. Bartoň – Dittmann, Český obrozenec překládá Písmo ( pozn. 1), s. 65-80.
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Obr. 3: 
Josef Hrdina: Der 

mährische Slawist, 
1842 ( pozn. 17), 

titulní strana. Foto-
reprodukci laskavě 

poskytla Vědecká 
knihovna Olomouc, 

oddělení Správa fondu 
a historické fondy.
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/8
také v těch pozicích, kde by psaní ů s kroužkem neodpovídalo etymologicky, např. »slúnce« na 
s. 36). Spojky ý, aý přepisuji i, aji. Opravy provádím pouze výjimečně, v případě jednoznačného 
pochybení autora či tiskaře. 

3.2. Překladatelský přístup
Některé pasáže knihy jsou asi víceméně původním textem Hrdinovým (jednak různé vysvět-
lující paratexty, jednak rozjímavé texty a některé modlitby v druhé části svazku). Většina 
objemu knížky je však překladem z latiny, a to včetně nejzávažnějších, »nejprestižnějších« 
oddílů, tj. žalmů a dalších perikop z Písma. Pokusíme se tedy ukázat, jaké jsou základní kontury 
Hrdinova překladatelského přístupu. Pro ilustraci použijeme text celého Žalmu č. 71. V levém 
sloupci je v podání Hrdinově, v pravém je zrcadlově předložen text oficiální Bible Procházkovy 
z r. 1804.

Žalm č. 71
Hrdina 1851 Bible Procházkova 1804
1. Bože! Ty popřejiž soud svůj královi: 1. Bože soud svůj králi dej: 
a spravedlnost propujčiž synovi královskýmu: a spravedlnost svou synu královu: 
2. Aby on soudívál lid podle spravedlnosti: 2. Aby soudil lid tvůj v spravedlnosti,
a tvé chudobníky aby zřizúvál podle zákona. a chudé tvé v soudu. 
3. O tenkrát donesou vrchy pokoj lidu: 3. Ať přijmou hory pokoj lidu,
a pahrbky spravedlnost! a pahrbkové spravedlnost.
4. Neboť on bude spravedlivě soudit chudobné 4. Souditi bude chudé z lidu,
mezi lidem,
bude obhajovat dítky chudobníků: a vysvobodí syny chudých
a bude znižovat jejich tupící utiskovače. a ponížíť násilníka.
5. I bude trvat zaroveň se slúncem, 5. A budeť trvati s sluncem,
aji před měsícem: a před měsícem, 
od národu do pronárodu. od národu až do pronárodu.
6. On se bude k lidu tak znižovat, 6. Sstoupíť 
jakož zestupúvá déšč na rúno (kožu ovčí): jako když sstupuje déšť na rouno:
a jakož střechýle vypouščávají své kapky na zem. a jako krůpěje kapající na zemi.
7. Za jeho dňú se pozdvihne spravedlnost 7. Vzejde za dnů jeho spravedlnost,
a hojnost pokoja: tak dlouho trvajícího, a bude hojnost pokoje:
jak dlouho měsíc se nepomine. dokud nebude odjat měsíc.
8. Onť bude také panovat od mořa až k mořu: 8. A panovati bude od moře až k moři;
a od řéky Efráta až po končiny a od řeky Eufrates až do končin 
okržku zemskýho. okršlku země.
9. Před ním budou na kolena padat 9. Před ním padati budou 
Etyjópščané: Mouřenínové:
a nepřátelé jeho a nepřátelé jeho 
budou na zemi hlodat. zemi lízati budou před ním,
10. Králové Taršči a ostrovu20 10. Králové Tharsis a ostrovové 
jemu dary donášet budou: dary obětovati budou:
králové21 Arábščí a Sábščí Králové Arábští a Sabejští 
také jemu daruňky přivádět budou. dary přinesou.
11. I budouť ho vzývat 11. A klaněti se budou jemu 
všecci králové zemščí: všickni králové:
ano, všecky národstva jemu sloužit budou. všickni národové sloužiti budou jemu.
12. To všecko za tou příčinou, že bude 12. Nebť vysvobodí chudého od mocného;
chudobníky obhajovat před zámožnými 
boháčami:
a nuzníka, který nápomocníka nemá, a chudého, jenž neměl spomocníka.
on sám se zastane.
13. On se bude slitúvat nad chudobníkem 13. Odpustíť chudému a nuznému:
i nuzníkem:
a tak bude zachovávat živobytí bídákú. a duše chudých spaseny učiní.
14. Z lichvy a neprávnosti 14. Z lichev a z nepravosti 
budeť on jich vytrhovat: vyprostí duše jejich:

20 Opraveno, v tisku je: »ostrvu«. Jde o gen. pl. (= ostrovů).
21 Opraveno, v tisku je: »králavé«.
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a jméno chudobníka bude před ním a počestné jméno jejich před ním.
bývat všímané.
15. Protož on bude ščasně živ bývat, 15. I budeť dlouho živ, 
bude se jemu za dar donášet zlato Arábské, a dáno bude jemu z zlata Arábského,
a budou se o něm vždy toliko zvelebujíčnosti a poklonu činiti budou vždycky z něho:
rozprávět: 
ano přez celý22 se jemu dobrořečit bude. celý den jemu dobrořečiti budou.
16. A onť bude pevnotou po zemi 16. A bude utvrzení na zemi
aji na nejvyšších vrchoch, na vrších hor,
pak jeho dařenost se vyvznese také nad Libanem: vyvýšen bude nad Liban užitek jeho:
při tom obyvatelstvo jeho města pokvete, a kvésti budou obyvatelé z města
jako tráva zemská. jako tráva země.
17. O nechť jest jméno jeho za ščasné 17. Budiž jméno jeho požehnáno na věky:
vyznávano:
a nechť v paměti tak dlouho trvá, před sluncem trvá, zůstane jméno jeho.
jako slúnce! 
Neboť v něm budou požehnávané A budou požehnána v něm 
všecky pokoléňstva zemské: všecka pokolení země:
ho budou zvelebovat veškeré národstva. všickni národové zvelebovati ho budou.
18. O budiž za dobrotivýho vyhlašovan 18. Požehnaný
Pán Búh náš Jizrahelský: Hospodin Bůh Izraelský, 
jenž samotný podivnosti zpúsobuje! kterýž sám činí divné věci.
19. A jméno Velebnosti jeho budiž 19. A požehnané jméno velebnosti 
požehnávano na věky: jeho na věky:
jeho velkomocnosťou23 se naplňujž a naplněna bude velebností jeho 
veškerá zem: všecka země:
O staniž se24 tak! Staniž se tak!! staň se, staň se.
Bible Procházkova patří k překladům, které jsou poměrně doslovné a do značné míry kopírují 

struktury originálu, tj. semitismy a grécismy (filtrované přes latinu), někdy i přímo latinismy. 
Už při zběžném pohledu je jasné, že Hrdinův text na oficiální znění hmatatelně navazuje (např. 
v. 5 je v obou zněních prakticky totožný). Avšak Hrdinova verze je viditelně volnější, mnohde 
opouští schémata originálu, někdy i dané místo pro předpokládaného (spíše lidového, v každém 
případě biblicky nevzdělaného) recipienta interpretuje, dovysvětluje. Autor chce, aby překlad 
byl srozumitelnější, plastičtější, živější, aby se v něm »dobře četlo« a aby se s ním čtenář mohl 
co nejvíce ztotožnit jakožto s modlitebním textem.

Uveďme si příklady několika typických postupů, jichž náš překladatel užívá:
a) Hned na počátku ve v. 1 vidíme, že Hrdina za významově příliš obecný výraz »dej« volí dvě 

slovesa konkrétnější – »popřejiž« a »propujčiž«:
»Bože! Ty popřejiž soud svůj královi: »Bože soud svůj králi dej: 
a spravedlnost propujčiž synovi královskýmu:« a spravedlnost svou synu královu:«

b) Ve v. 6 máme dokonce vysvětlení výrazu v závorce:
»jakož zestupúvá déšč na rúno (kožu ovčí):« »jako když sstupuje déšť na rouno:«

c) Někdy Hrdina až balancuje po hraně parafráze, např. ve v. 6, kde zplastičťuje obecný obraz 
»kapání« přenesením do reálií bližších Moravanovi – vyvoláním důvěrné představy tajícího 
ledového rampouchu:
»a jakož střechýle vypouščávají své kapky na zem.« »a jako krůpěje kapající na zemi.«

d) Ve v. 2 je u Procházky typická »biblická«, tedy původem semitská konstrukce s předložkou 
»v« (předložka »v« zde má proti normální češtině rozšířené významové pole – schéma sem 
prosáklo přes latinu ze semitské původniny). Hrdina místo ní použil více domácí českou 
konstrukci s předložkou »podle«. Kromě toho ještě druhou část rozvedl do samostatné věty 
s dalším verbum finitum a s konkretizační náhradou výrazu »soud« slovem »zákon«: 
»Aby on soudívál lid podle spravedlnosti: »Aby soudil lid tvůj v spravedlnosti,
a tvé chudobníky aby zřizúvál podle zákona.« a chudé tvé v soudu.«

22 Zde patrně chybí slovo: »deň«.
23 Opraveno, v tisku je: »velkemocnosťou«.
24 Opraveno, v tisku je: »staňiž se« (s nadbytečnou diakritikou).
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3.3. Jazyk Hrdinova textu
Jak už bylo naznačeno na počátku studie, zvlášť zajímavá je podoba jazyka užitého v Hrdinově 
knížce. Už z letmého pohledu na výše uvedený Žalm č. 71 lze zaznamenat (v porovnání s Biblí 
Procházkovou) poměrně značné rozdílnosti v různých rovinách – hláskosloví, tvarosloví, lexiku. 
Pokusíme se opět na příkladech ukázat některé charakteristické znaky jazykového útvaru, který 
náš autor na titulním listě knížky označil jako »moravskou slověnščinu«. 

3.3.1. Dialektismy »široce moravské«
V textech Hrdinovy knížky lze především shledat řadu dialektních elementů, které jsou společ-
né pro celek nebo velkou část moravského území. Z nich může být uvedeno např.:
a) zachování skupiny šč: »ščasně živ« (s. 36;25 Ž 71,15); »aji včílka ješče« (s. 100); »pohanščí 

Bohové« (s. 55; Ž 95,5);26

b) grafické zachycování výslovnostní znělé realizace předpony s- / se- jako z- / ze- (včetně ty-
pické skupiny zh-):27 »nechť se zmažou naše přestupky« (s. 62); »že Davidovi nezelžu« (s. 51; 
Ž 88,35); »zhoďmež jejich (Jizraheliťákú) jařmo« (s. 13; Ž 2,3);

c) tzv. moravská krátkost:28 »sila jeho« (s. 50; Ž 88,24); »shojils hříšníkum ranu« (s. 76); »Pán 
s vami« (s. 70); »mezi nami« (s. 63; J 1,14); »což chce to mět« (s. 61);

d) v neurčitých výrazech předpona ne- (proti spisovnému ně-):29 »nekdy« (s. 51; Ž 88,30); »jemu 
nečím škodit« (s. 50; Ž 88,22); »od nekterých knězú« (s. 71); »nejací otroci« (s. 37; pozn.);

e) ve skloňování a časování nepřehlasované formy (a tudíž blízkost měkkých typů tvrdým; 
díky neprovedení přehlásek či v důsledku druhotného vyrovnání):30 »hojnost pokoja« (s. 37); 
»jako Jednozplozenca od Otca pošlýho« (s. 63; J 1,14); »o ty můj králu!« (s. 19; Ž 44,3); »te-
muto obyčeju« (s. 99; pozn.); »před zámožnými boháčami« (s. 36; Ž 71,12); »položím ruku 
jeho do mořa: a pravicu jeho na řéky« (s. 50; Ž 88,25); »k srdcu Jeruzaléma« (s. 25; Iz 40,2); 
»tvá vúla Pane« (s. 86); »pravda moja« (s. 50; Ž 88,24); »vitej Maryjo« (s. 42); »před tvářou« 
(s. 51; Ž 88,36); »s našou Maryjou« (s. 94); »očám i ušám« (s. 84); »chcu zachovávat« (s. 47; 
Ž 88,4); »já [...] tyto Hodinky odpravuju (s. 5); »dobře bdějou ti pastýři« (s. 63); 

f) koncovky měkkého skloňování u substantiv se základem na -s, -z:31 »na věčné čase« (s. 46; 
pozn.); »přijmiž [...] moje hlase« (s. 77); »ty [...] se žádné hrúze nelekáš« (s. 86); »ve své 
sličnosti a krási« (s. 20; Ž 44,5).

25 Pro identifikaci místa uvádím stranu v Žaltáři, jde-li o citát z biblické perikopy, uvádím ještě pří-
slušnou biblickou knihu, kapitolu a verset.

26 Realizace šč se týká většiny území Moravy a Slezska. Srov. BěLIč, Jaromír: Nástin české dialektologie, 
Praha: SPN, 1972, s. 65-66 a mapa č. 11; BaLHar, Jan a kol.: Český jazykový atlas, 1-5, Praha: Academia, 
1992-2006 [dále ČJA], zde ČJA, 5, mapy 269 a 270 (s. 387), komentáře s. 384 (izoglosa šť × šč opisuje 
zhruba zemskou hranici Čech a Moravy).

27 Znělá realizace se týká většiny území Moravy a Slezska. Srov. BěLIč, Nástin české dialektologie 
( pozn. 26), s. 60 a mapa č. 9 (»schoda« × »zhoda«), s. 64 (s- před sonorami a před v); ČJA ( pozn. 26), 
5, mapa 267 (s. 385), komentář s. 382 (izoglosa »sežrat« × »zežrat« opisuje zemskou hranici Čech a Mo-
ravy), mapy 293ab (s. 413), komentáře s. 412, 414 (u výrazů »shnít«, »shoří« rozhraní sch- × zh- většinou 
kopíruje zemskou hranici).

28 Jev typický pro celé moravské území (západní hranice v zásadě opisuje zemskou hranici s přesahy 
do severovýchodočeských nářečí). Srov. Encyklopedický slovník češtiny, eds. Petr karLík – Marek nekuLa – 
Jana pLeskaLová, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, s. 236-237; BěLIč, Nástin české dialektologie 
( pozn. 26), s. 135-136, 242, 264, 287.

29 Jev typický pro východomoravskou a středomoravskou nářeční skupinu a okraje nářečí česko-
moravských, jeden z výrazných znaků, který vytváří pomyslné rozhraní mezi mluvou Moravy a Čech. 
Neobjevuje se ve slezských dialektech. Srov. BěLIč, Nástin české dialektologie ( pozn. 26), s. 44, 242, 265; 
ČJA ( pozn. 26), 5, mapa 396 (s. 551), komentář s. 550.

30 Jev typický v zásadě pro celou oblast Moravy a Slezska. Srov. Encyklopedický slovník češtiny ( 
pozn. 28), s. 396 (nářečí českomoravská), 397 (skupina slezská), 399 (skupina středomoravská), 402 (sku-
pina východomoravská); BěLIč, Nástin české dialektologie ( pozn. 26), s. 142-145.

31 Jev typický pro východomoravskou a středomoravskou nářeční skupinu a okraje nářečí česko-
moravských, vyskytuje se i v jižní okrajové části nářečí slezských (lašských). Srov. BěLIč, Nástin české 
dialektologie ( pozn. 26), s. 146-147 a mapa č. 24; ČJA ( pozn. 26), 4 (viz příslušné výklady a mapy 
k skloňování substantiv se základem na -s a -z podle jednotlivých pádů a rodů).
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3.3.2. Východomoravské dialektismy
Poměrně značně viditelné jsou některé elementy specifické pro východomoravskou nářeční 
skupinu (někdy také přesahující do sousedních oblastí), která podle všeho hraje v jazyce Žaltá-
ře významnou roli. Právě »východomoravskou vrstvu« patrně náš autor zvolil jako základní 
zabarvení své »moravské slověnščiny«. K výrazným východomoravským elementům patří např.: 
a) prodlužování samohlásky v l-ovém příčestí (u maskulin):32 »přikrýl jsi« (s. 38; Ž 84,2); »od-

vrátíl jsi se« (s. 38; Ž 84,3); »nalézl jsem Davida« (s. 49; Ž 88,20); »se mjél ukázat« (s. 61); 
»Ty jsi prominoul lidu svýmu« (s. 38; Ž 84,2);

b) časté zakončení lok. pl. m. na -och:33 »na nejvyšších vrchoch« (s. 36; Ž 71,16); »při jeho po-
tomkoch« (s. 46; pozn.); »po mých pyskoch« (s. 51; Ž 88,34);

c) iterativa (frekventativa) na -úvat:34 »modlitby vyřikúvají« (s. 71); »on se bude slitúvat« 
(s. 36; Ž 71,13); »prosičum žádané věci propujčúváš« (s. 73); »jak jsi [...] přisahúvál« (s. 53; 
Ž 88,48);

d) časté užití přechodníku, a to pro všechny rody a obě čísla v jediném tvaru na -a:35 »Ty obráťa 
se k nám, učiníš« (m.; s. 38; Ž 84,6); »nic vícej nepravja žehná« (m.; s. 71); »že jsi Ty [...]
vzdychala [...] nevěza, že [...]« (f.; s. 83-84); »do Betléma se navráťa, tudy [...] se zadrželi« 
(plur.; s. 94).

3.3.3. Dialektismy náležící jen části východomoravských nářečí
Lze narazit i na výrazné elementy, které mají oporu jen ve větší či menší části východomorav-
ské nářeční skupiny (a zároveň se obvykle uplatňují v dalších moravských regionech). Patří 
sem např.: 
a) provedená změna stejnoslabičného aj > ej (dej): »zpívejtež [...] výskejtež« (s. 58; Ž 97,6); 

»nejpožehnanější« (s. 95); »skrze největší znížení« (s. 107);
b) zvratné zájmeno vždy v podobě se (nikoliv sa, jak je to na většině území nářečí východo-

moravských): »přemoženým se stál« (s. 41); »jeho spaséní se blíží« (s. 39; Ž 84,10); 
c) důsledně se vyskytující zakončení infinitivu na -t: »k ním mluvit bude« (s. 13; Ž 2,5); »jeho 

rozkaze světu ohlášovat mám« (s. 13; Ž 2,6); »nebudou moct zkazit« (s. 31; pozn.);
d) V podstatě důsledně se vyskytující zakončení instr. pl. m. n. na -(a)mi: »obzvláščními ctite-

lami Božími« (s. 47; Ž 88,7); »s darami« (s. 21; Ž 44,14); »před zámožnými boháčami« (s. 36; 
Ž 71,12); »mezi synami Božími« (s. 47; Ž 88,7); »letami a věkami« (s. 95). 
Změna aj > ej a zvratné zájmeno v podobě se (proti »standardnímu« východomoravskému 

nepřehlasovanému sa) jsou jevy týkající se jen západních okrajů východomoravských nářečí 
(včetně Hrdinovy rodné obce Sazovic),36 zato se vyskytují v navazující oblasti středomorav-
ské (a jsou dále vlastní i celé oblasti českých nářečí i spisovnému jazyku).37 Inf. na -t (proti 
severnímu, valašskému -ť) má oporu v jižní (slovácké) části východomoravských nářečí (a ta-
ké v dolském nářečí autorovy rodné obce Sazovic) a současně ovšem i ve velké části nářečí 
středo moravských.38 Vedle toho to byla již dávno dominující forma v celočeském mluveném 

32 Jev charakteristický pro východomoravskou nářeční skupinu (srov. Encyklopedický slovník češtiny, 
 pozn. 28, s. 402), ale vybíhá do velké části středomoravských dialektů, hlavně v jižní oblasti. Srov. 
BěLIč, Nástin české dialektologie ( pozn. 26), s. 139, 247, 266 a mapa 22; ČJA ( pozn. 26), 4, mapy 
515-565 (s. 365-401), komentáře s. 516-566.

33 Srov. BěLIč, Nástin české dialektologie ( pozn. 26), s. 266 a mapa 27; ČJA ( pozn. 26), 4, ma-
py 169-174 (s. 255-263), komentáře s. 256-262.

34 Bělič tato slovesa (tvořená příponou -úv-) lokalizuje »ve výchmor. a zčásti též v přilehlých střmor. 
nářečích«. Viz BěLIč, Nástin české dialektologie ( pozn. 26), s. 208. 

35 Jev přesahuje do středomoravských nářečí. Srov. Encyklopedický slovník češtiny ( pozn. 28), s. 402; 
BěLIč, Nástin české dialektologie ( pozn. 26), s. 196, 265; ČJA ( pozn. 26), 4, mapa 424 (s. 603), ko-
mentář s. 602. 

36 K nářečí Sazovic viz Bartoš, František: Dialektologie moravská, II: Nářečí hanácké a české, Brno: 
Matice moravská, 1895, s. 1-3; nářeční texty z této obce viz BěLIč, Nástin české dialektologie ( pozn. 26), 
s. 123, a BěLIč, Dolská nářečí na Moravě ( pozn. 15), s. 249. 

37 Ke změně aj > ej srov. BěLIč, Nástin české dialektologie ( pozn. 26), s. 108-109 a mapa 16; ČJA 
( pozn. 26), 5, mapy 38 a 39 (s. 105), komentáře s. 102-104. K izoglose přehlasovaného se proti nepře-
hlasovanému sa viz BěLIč, Nástin české dialektologie ( pozn. 26), s. 119. 

38 Srov. BěLIč, Nástin české dialektologie ( pozn. 26), s. 194, 268 a mapa 33; ČJA ( pozn. 26), 4, 
ma pa 340 (s. 485), komentář s. 486.
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úzu (proti konzervativnímu -ti, držícímu se i v 19. století ve spisovném jazyce). Formy instr. 
pl. m., n. na -(a)mi se mohou opírat o úzus v severovýchodní části východomoravských nářečí 
(případně také v nářečích kopaničářských) a ve větší části nářečích slezských.39 Současně pro 
ně náš autor mohl nalézt oporu i v »barokním jazyce« starších tisků z celého českojazyčného 
území, včetně tisků biblických, a případně také ve slovanských jazycích sousedících s Moravou, 
tj. v polštině a slovenštině (s nimiž byl ostatně Hrdina obeznámen už od studentských let).

3.3.4. Otázka dvojhlásky (digrafu) ou
Přestože se tato studie nechce koncentrovat na otázky pravopisu (viz výše v subkap. 3.1), je zde 
jedna nepominutelná otázka: jakou roli asi má v knížce diftong ou, který přece není typický 
pro většinu moravských dialektů? A přesto tu na něj lze narazit na každém kroku, častěji než 
ve spisovné češtině. Příklady:

»popřejiž soud svúj Královi« (s. 34; Ž 71,1); »jejich oumysle« (s. 13; Ž 2,5); »před jeho 
tvářou« (s. 56; Ž 95,9); »tou požehnanou zemjou« (s. 84); »Ty jsi prominoul« (s. 38; 
Ž 84,2); »vždycky jenom bloudijou« (s. 9; Ž 94,10); »hlasitě odpovijou« (s. 6); »kteří se 
ho bójijou« (s. 39; Ž 84,10); »dobře bdějou ti pastýři« (s. 63).
Troufl bych si zde vyslovit hypotézu, že Hrdinovým úmyslem bylo, aby každý region tento 

dvojznak ou vyslovoval po svém: většina východní Moravy jako ú (případně slezská oblast bez 
kvantity jako u), diftongizující dialekty jako ou (tj. nářečí kelečské, část dolských, dialekty 
českomoravské, případně i vlastní české), středomoravské (hanácké) jako ó. Domnívám se, že 
právě také inovativní grafika ou (dosti nápadná na jinak velmi konzervativním pozadí pravo-
pisu bratrského typu) byla zvolena právě s tímto cílem. U tradičního »bratrského« digrafu au 
by totiž bylo nutné komplikovaně vysvětlovat, že ho lze (podle úzu daného regionu) číst jako 
ú, ó nebo ou, což by mohlo u lidového recipienta vyvolat zmatení a nechuť. Snad mohla hrát 
nějakou roli také skutečnost, že Hranice na Moravě, kde autor žil a kde tisk vyšel, jsou situo-
vány v podstatě na rozhraní tří oblastí podle trojí výslovnosti tohoto ou. 

3.3.5. Nářeční lexikum 
V našem textu také narážíme na celou řadu dialektních prvků z oblasti lexika. Obdobně jako 
u jevů, které jsme probrali výše, lze i pro lexikální rovinu konstatovat, že se tu objevují 
a) výrazy užívané na velké části moravského území, např.: 

»tož kněží se posadijou« (›a tak; tedy‹; s. 12);40 »tak nechť jest včíl, i až na věčné věky« 
(›nyní‹; s. 7);41 »pojďtež semka národové« (›sem‹; s. 62);42 »pod paščeky oných dvouch 
hovad [...] položíl« (›tlama, huba‹; s. 92);43

viditelné zastoupení však mají také
b) výrazy, které je třeba lokalizovat na východomoravské území, např.: 

»jednou rukou na putovní čagan se podpíraja« (›hůl s ohnutým držadlem‹; s. 89);44 »na 
sťaheli vedeš své těrchové hovádka« (›oprať‹; ›nosící břemena, obtížená břemeny /?/‹; 
s. 89);45 »k sestřenici tvej Alžbětě ponáhlám« (›pospíchat‹; s. 85).46 

39 Srov. BěLIč, Nástin české dialektologie ( pozn. 26), s. 160-162, 272, 282, 288 a mapa 27; ČJA 
( pozn. 26), 4, mapy 183-199 (s. 273-295), komentáře s. 274-296.

40 Výraz »tož« se vyskytuje na většině Moravy; srov. ČJA ( pozn. 26), 5, mapa 353 (s. 483), komentář 
s. 484.

41 Výraz »včil/včíl« se vyskytuje na většině Moravy; srov. ČJA ( pozn. 26), 5, mapa 388 (s. 537), 
komentář s. 535.

42 Podoba »semka« se užívá na velkém území středomoravských nářečí, srov. ČJA ( pozn. 26), 5, mapa 
373 (s. 511), komentář s. 510; na vých. Moravě se objevuje podobná forma »semkaj« (viz tamtéž); Bartoš 
uvádí podobu »semkaj« s lokalizací směrem na východ (»slov., val.«), viz Bartoš, František: Dialektický 
slovník moravský, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906, s. 375.

43 Bartoš má výraz »paščeka« (s významem ›huba prostořeká, pomlouvačná‹; základní význam ›zvířecí 
tlama‹ neuvádí) bez bližší lokalizace, viz tamtéž, s. 283.

44 Bartoš výraz »čagan« lokalizuje (»vých. Mor.«), viz tamtéž, s. 42.
45 Výraz »sťahle« (plurál, ›otěže‹) uvádí jako typický pro větší část východomoravských nářečí ČJA 

( pozn. 26), 3, mapa 154 (s. 361), komentář s. 360 a 362. U Bartoše je výraz »těrcha« (›tíže, břímě‹) 
lokalizován aspoň nepřímo – odkazem na valašskou pohádku B. M. Kuldy, viz Bartoš, Dialektický slovník 
moravský ( pozn. 42), s. 443.

46 Bartoš výraz »ponáhľat« lokalizuje (»vých. Mor.«), viz tamtéž, s. 314.
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3.3.6. Další jazykové zvláštnosti
Jazyk knížky nese také některé další znaky, které patrně nemají jednoznačnou přímou souvis-
lost se situací v moravských dialektech a jsou nejspíš plodem vlastní jazykové tvořivosti Josefa 
Hrdiny. Je to např.:
a) v tvrdých zakončeních skloňování adjektiv a zájmen důsledné rozlišování mezi maskuliny 

(-ýho, -ýmu) a neutry (-ého, -ému):47

»od rozmrzéní svého« (s. 38; Ž 84,3); »nebeského oslónění« (s. 81); »k věčnému panictví« 
(s. 98); »po končiny okržku zemskýho« (s. 35; Ž 71,8); »z lidu mýho« (s. 49; Ž 88,19); »ve 
tvým dobrolibu« (s. 49; Ž 88,17); »v rodíčským domě« (s. 61);

b) výrazné neobvyklosti v lexiku, v mnoha případech patrně Hrdinovy vlastní novotvary:48

»zpěváci [...] mezi sebou přechytavě, nábožnost touto vykonávají« (›střídavě‹; s. 2); »vy-
výšíl jsem vyobíranca« (›vyvolenec‹; s. 49; Ž 88,19); »do dějúvky Davidovej« (›historie, 
dějiny‹; s. 46; pozn.); »vykonavání přeřikúvek« (›lectio‹) (s. 29); »vynáučka svatýho Am-
broža biskupa« (›naučení‹; s. 62); »nenávidiče ho« (›ty, kdo ho nenávidí‹; s. 50; Ž 88,23); 
»zastávač spaséní mého« (›zastánce, obhájce‹; s. 50; Ž 88,26). 
Tyto a jiné osobitosti, které nejspíš pocházejí z »domácí dílny« našeho autora, bude ne-

pochybně užitečné v budoucnu podrobit důkladnějšímu prozkoumání a posouzení – také za 
pomoci jeho zachovaných ranějších rukopisných prací. 

Závěr a výhledy pro další zkoumání
V podstatě ztracený a opět nalezený Žaltář Josefa Hrdiny, vydaný tiskem r. 1851, se rozhodně 
jeví jako text nadmíru zajímavý, raritní, hlavně právě pro svůj zvláštní charakter jazyka, ze-
jména pro užití různých moravských dialektismů. Významnou skutečností je už sám fakt, že se 
jedná o relativně rozsáhlý spis náležící do s a k r á l n í  j a z y k o v é  s f é r y,  jehož součástí 
je řada textů z Písma svatého, tedy patřících v tradičním nazírání českého kulturního prostředí 
k oblasti nejprestižnější. Důležité je, že v porovnání s jinými, staršími »moravizujícími« biblic-
kými texty (konkrétně Novým zákonem Františka Poláška a brněnským anonymním Žaltářem49 
z konce 18. století) se tu dialektní elementy a další jazykové rysy, jimiž se knížka odlišuje od 
dobových biblí hlavního proudu (resp. i od tehdy již v podstatě usazeného celonárodního tvaru 
spisovného českého jazyka užívaného ve světské literatuře), vyskytují v mimořádně vysoké 
koncentraci a jsou uplatňovány se značnou důsledností.

I pokud bychom zůstali jen u výše předložených a komentovaných několika sond, je myslím 
zřejmé, že našemu autorovi jistě nešlo jen o nějaké občasné ozvláštňování textu ve smyslu sig-
nálů »zdomácňování« pro prostého čtenáře z Moravy (jako to lze sledovat ve starších textech, 
např. u Františka Poláška či Tomáše Fryčaje). Naopak Josef Hrdina pracoval s jazykem a formo-
val jej podle všeho dosti promyšleně. Jak bylo zmíněno výše, už od studentských let se zajímal 
o různá moravská nářečí a jako kněz pak prošel řadou míst Moravy. Zdá se, že v jeho práci 
s dialektními prvky lze snad dokonce shledat snahu vytvořit jakousi široce pojatou moravskou 
koiné. Tedy částečně umělý útvar, sice s vyšším podílem východomoravským, v němž by ale 
zároveň většina moravských uživatelů z různých nářečních oblastí nalézala hmatatelně »něco 
svého«, důvěrně známého a domácího. Nasvědčovalo by tomu množství »široce moravských« 
prvků, ale také např. užití digrafu ou. Hrdinův Žaltář je tedy snad v jistém smyslu svědectvím 
praktického, tiskem zhmotnělého pokusu o zformování kulturního mikrojazyka použitelného 
v ideálním případě pro celou Moravu (případně i včetně oblastí dialektů slezských). 

Tento článek je zatím pouhou zběžnou »první zprávou« o existenci prakticky zcela za-
pomenutého Žaltáře moravského buditele Josefa Hrdiny. Do budoucna se samozřejmě nabízí 
celá řada otázek, kvůli nimž bude stát za to se tímto tiskem dále zabývat. Rozhodně bude na 
místě provést ještě podrobnější analýzu jazyka, zvláště se zaměřit na další dialektismy a jejich 
analýzu (v této studii byly představeny jen některé nejvýraznější příklady). Snad by se mohlo 

47 Dalo by se uvažovat o motivaci Hrdinova umělého zásahu do systému. Asi zavádí úžení u masku-
lin jako vyrovnání dle nominativu (m. dobrý – dobrýho, ale n. dobré – dobrého), avšak možná také jako 
pokus vyjít »kompromisně« vstříc moravským nářečím s úžením, tj. hlavně středomoravským (a stojí za 
zmínku, že úží i dolské nářečí jeho rodných Sazovic).

48 Je dobré si všimnout Hrdinovy mimořádné obliby činitelské přípony -č (»zastávač«, »nenávidič«; 
srov. také »spisovač« v doprovodném textu k Hrdinovu portrétu z r. 1840, viz výše v kap. 2 této studie) 
a také častého sufixu -ka (»dějúvka«, »vynáučka«).

49 Srov. výše v úvodu této studie. Odkazy na stati představující a analyzující tyto biblické texty viz 
pozn. 2.
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podařit nalézt také nějaký konkrétní ohlas na knížku z doby, kdy vyšla, resp. než upadla v za-
pomnění. Snad bude možno na základě zachovaných autorových rukopisů (z ranějších období 
jeho života) aspoň zčásti rekonstruovat jeho motivy a záměry jako jazykového tvůrce, které 
se mohly promítnout i do Žaltáře. Bylo by dobré také se pokusit zjistit a osvětlit širší kulturní 
souvislosti, např. prověřit, zda představy o jazyce realizované v Žaltáři se aspoň nějak dotýkají 
tzv. moravského separatismu (proudu představovaného osobnostmi jako František Dobromysl 
Trnka a Vincenc Pavel Ziak)50 či zda se snad nějak konkrétně na Hrdinově pozdní práci neproje-
vila ještě autorita jeho dávného učitele Václava Stacha – anebo zda šlo v zásadě o osamocenou 
iniciativu samorostlého moravského intelektuála.

50 Srov. BLáHa, Ondřej: Moravský jazykový separatismus: zdroje, cíle, slovanský kontext, in: Studia 
Moravica III [= Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Moravica 3], Olomouc: 
Univerzita Palackého, 2005, s. 293-299; Hýsek, Miloslav: Dějiny tak zvaného moravského separatismu, I-II, 
in: Časopis Matice moravské 33 (1909); s. 24-51, 146-172. S Františkem D. Trnkou se Hrdina »konkurenč-
ně« setkal při konkurzu na místo profesora češtiny pro olomouckou stavovskou akademii v r. 1831, viz 
výše v pozn. 16.
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