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This is the pioneering study focusing on the use of initials and majuscules in the earliest known printed Czech
Psalter (1487) and in the subsequent printing and reading of the fourth translation of the Book of Psalms into
Old Czech. The printer Martin of Tišnov left blank spaces
in the typeface for initials at the beginnings of Psalms
and for majuscules at the beginnings of individual verses. In the surviving five copies, the missing letters were
added later either by professional rubricators or by the
owners and readers. However, these individuals would
not have a copy with the correct wording at hand and
would have to rely on their own interpretations. For this
reason, the added text often differs in individual copies.
The wording of the fourth translation must therefore be
reconstructed by means of later reprint of the Psalter
in complete Czech Bible prints: Prague Bible (1488) and
Kutná Hora Bible (1489).
Keywords: Psalter; print; initials; majuscules; Old Czech;
Czech Bible translation; Prague Bible; Kutná Hora Bible
Number of characters / words: 38 604 / 5 689
Number of figures: 11
Secondary language(s): Old Czech; Latin
Příspěvek vznikl s podporou projektu GA ČR 20-06229S První
tištěný staročeský žaltář (filologická analýza a kritická edice).
Práce používá data a nástroje Vokabuláře webového, které poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://
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Prvenství Nového zákona se signetem před Kronikou trojánskou prokázal Kamil Boldan na základě detailního rozboru
filigránů v obou tiscích; srov. B oldan , Kamil: Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku, Praha 2010; B oldan ,
Kamil: Filigranologie a datace nejstarších plzeňských tisků, in:
Minulostí západočeského kraje 46 (2011), s. 28-59; B oldan , Kamil: Počátek českého knihtisku, Praha 2018, s. 159-166, 200-202.
2
Žaltář první tištěný, tisk, Praha: [Tiskař Žaltáře (tj. Martin z Tišnova?)], 1487. GW M36275; ISTC ip01069500; Knihopis INC011. Použité exempláře: Praha: Strahovská knihovna,
sign. DP VI 16; Praha: Národní knihovna České republiky, sign.
41 G 80; Wien: Österreichische Nationalbibliothek, sign. Ink
15 G 6; Berlin: Staatsbibliothek, sign. 8° Inc 1950.8 [neúplný];
Praha: Knihovna Národního muzea, sine [zlomek].
3
Nejnověji B oldan , Počátek českého knihtisku ( pozn. 1),
s. 237, podle nějž byly v obou tiscích použity majuskule ze
shodných odlitek matric. Tuto hypotézu uvádí již dříve U r bánková , Emma: Několik poznámek k českým prvotiskům, in:
Ročenka Státní knihovny ČSSR v Praze 1962-1963, Praha 1964,
s. 80-94, s. 85; V obr , Jaroslav: Kdo byl prvním pražským knihtiskařem v roce 1487?, in: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze 13 (1996), s. 24-36; V oit ,
Petr: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi
polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006, s. 928; V oit ,
Petr: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, II: Tiskaři
pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498-1547, Praha 2017,
s. 159-160.
4
Srov. V oleková , Kateřina – S vobodová , Andrea (eds.):
Staročeské biblické předmluvy, Praha 2019, s. 75n. Pro tuto hypotézu svědčí též překlad některých výrazů, srov. V intr , Josef:
Prvotisky staročeského žaltáře, in: Č mejrková , Světla – H off mannová , Jana – K límová , Jana (eds.): Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český,
Praha 2018, s. 183.
5
Bible pražská, tisk, Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488.
GW 4323; ISTC ib00620000; Knihopis INC013; V oit , Petr: Český
knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, I: Severinsko-kosořská
dynastie 1488-1557, Praha 2013, s. 16 (TPra 2). Použitý exemplář: Wien: Österreichische Nationalbibliothek, sign. Ink 13.C.5.
6
Bible kutnohorská, tisk, 1. vydání se znakem, 2. vydání

Ondřej Batka
Andrea Svobodová
Kateřina Voleková
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počátcích knihtisku v českých zemích má český
biblický text velmi důležité místo. Můžeme mu
připsat dvě prvenství: prvním dílem vytištěným
v českém jazyce totiž nebyla podle nejnovějších zjištění Trojánská kronika, ale Nový zákon, který byl zhotoven v Plzni okolo roku 1483 neznámým tiskařem, pokračovatelem Tiskaře Statut Arnošta z Pardubic.1 Také
v Praze byl zřejmě jako první vytištěn česky psaný žaltář (zkratka ŽaltTisk), a to o několik let později, v roce
1487.2 Jeho tiskař, dříve dlouho ztotožňovaný s Jonatou
z Vysokého Mýta, později tradovaný anonymně pouze
jako Tiskař Žaltáře, byl nedávno ztotožněn s Martinem
z Tišnova.3 Tištěné vydání obsahující nový překlad žalmů bylo opatřeno autorskou předmluvou překladatele,
pravděpodobně z okruhu mistrů pražské univerzity spojovaných s utrakvistickou církví.4 Tento překlad žaltáře
nacházíme následně s drobnými úpravami v kompletních
tištěných biblích přinášejících nové, v pořadí již čtvrté
znění staročeského biblického překladu. Poprvé se objevuje v Bibli pražské (zkratka BiblPraž, 1488),5 připravené
anonymním Tiskařem Pražské bible, a podruhé v Bibli
kutnohorské (zkratka BiblKutn, 1489),6 kterou doplněnou
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o dřevoryty vydal Martin z Tišnova.7 Toto znění bylo dále převzato do Bible benátské (zkratka
BiblBen, 1506),8 z níž vycházely další humanistické tisky Biblí Severinových (1. vydání 1529,
2. vydání 1537) a Melantrichových (1. vydání 1549, 2. vydání 1556-1557, 3. vydání 1560-1561
ad.).9 Žaltář kromě toho vyšel tiskem samostatně a bez autorské předmluvy v plzeňské dílně Mikuláše Bakaláře roku 1499 (zkratka ŽaltBak);10 toto vydání sice vychází z nejnovějšího
překladu žaltáře podle Bible kutnohorské, obsahuje však četné, zřejmě konfesně motivované
textové úpravy, které se v mnohém vracejí k starším překladům, a lze jej proto považovat za
svébytné znění.11
V našem příspěvku navážeme na studii Josefa Vintra12 o českém překladu žalmů pro tištěné
vydání a zaměříme se na velká písmena v prvním tištěném žaltáři z roku 1487 a v dalších
biblických prvotiscích.
První tištěný žaltář a rukopisná tradice
Nejstarší pražský biblický tisk navázal na dlouholetou a bohatou tradici českých rukopisných
žaltářů, která sahá až na přelom 13. a 14 století, kdy vznikal nejstarší převod Knihy žalmů do
češtiny. Podruhé byl žaltář do češtiny přeložen v polovině 14. století. Třetí překladová verze
pak pochází z konce 14. století a byla opisována po téměř celé 15. století.13 České překlady
žalmů se dochovaly ve více než 60 rukopisných pramenech: v 25 celých biblích, v 15 samostatných žaltářích, v 13 samostatných Starých zákonech, v 2 samostatných Nových zákonech a také
v 9 zlomcích pocházejících z žaltářů nebo celých biblí. Ačkoliv z textového hlediska přináší
prvotisk žaltáře nové staročeské znění žalmů, rukopisům se přibližuje svou formální podobou.
Vizuální stránka rukopisů vycházela z latinského vzoru žaltáře coby liturgické příručky, kdy
struktura a zobrazení textu v rukopisu byly ovlivněny využíváním žalmů v liturgii. Staročeský
žaltář měl obvykle toto rozvržení: jednotlivé žalmy tvořily samostatné kapitoly označené výraznou iniciálou u prvního slova žalmu. Každý žalm byl pak rozdělen na verše, které při přednesu žalmů během liturgie zpívaly střídavě dva chóry. Začátky veršů byly v textu psaném in
continuo signalizovány velkým písmenem provedeným zpravidla odlišnou barvou inkoustu, nejčastěji červeně, nebo střídavě červeně a modře.14 Pro vnitřní členění verše (žalmový verš totiž
bývá dvojdílný, složený ze dvou poloveršů)15 pak sloužila interpunkce. Žaltáře určené bohatším
objednavatelům či objednavatelkám bývaly bohatě iluminované. Výzdoba byla využívána pro
usnadnění orientace v knize, iluminace sloužily k rozdělení souboru žalmů na jednotlivé nokbez znaku, Kutná Hora: Martin z Tišnova, 1489. GW 4324; ISTC ib00621000; Knihopis INC035 (1. vydání),
INC036 (2. vydání). Použitý exemplář: Kutná Hora: České muzeum stříbra, sign. ST 1.
7
Srov. V oleková – S vobodová (eds.): Staročeské biblické předmluvy ( pozn. 4), s. 76.
8
Bible benátská, tisk, Biblí Česká […], Venezia: Peter Liechtenstein, 1506. Knihopis 01097; V oit , Český
knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, II ( pozn. 3), s. 212-213 (PLie 1). Použitý exemplář: Praha:
Knihovna Národního muzea, sign. 25 B 1.
9
Srov. V oleková – S vobodová (eds.): Staročeské biblické předmluvy ( pozn. 4), s. 81.
10
Žaltář plzeňský Bakalářův, tisk, [Plzeň: Mikuláš Bakalář], 1499. GW M36274; ISTC ip01069600; Knihopis INC044; V oit , Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, II ( pozn. 3), s. 74 (MBak 7). Použitý
exemplář: Praha: Národní knihovna České republiky, sign. 43 G 82 (unikát).
11
O vztahu Bakalářova Žaltáře k třetímu překladu žalmů srov. V intr , Prvotisky staročeského žaltáře
( pozn. 4), s. 181, 183.
12
V intr , Prvotisky staročeského žaltáře ( pozn. 4).
13
Pro potřeby tohoto článku znění jednotlivých staročeských překladů citujeme podle vybraných
pramenů: 1. překlad uvádíme podle Žaltáře wittenberského (Wittenberg: Bibliothek des Evangelischen
Predigerseminars, sign. A VI 6), 2. překlad podle Žaltáře klementinského (Praha: Národní knihovna České
republiky, sign. XVII A 12) a 3. překlad podle Bible boskovické (Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci,
sign. M III 3, fol. 235r-264r). V článku záměrně používáme pro jednotlivé převody žaltáře označení »překlad«, nikoliv termín »redakce«, který se tradičně užívá pro staročeské převody celé bible. Překlady žaltáře
se totiž s biblickými redakcemi zcela nekryjí: 1. překlad žaltáře byl sice zařazen do 1. biblické redakce,
ale 2. redakce přejala 3. překlad žalmů. Ten se v upraveném znění dostal i do 3. redakce staročeského
překladu bible. K vyrovnání dochází opět ve 4. redakci, která obsahuje 4. překlad žaltáře.
14
Srov. P oleg , Eyal: Wycliffite Bibles as Orthodoxy, in: C orbellini , Sabrina (ed.): Cultures of Religious
Reading in the Late Middle Ages: Instructing the Soul, Feeding the Spirit, and Awakening the Passion,
Turnhout 2013, s. 81; S tudničková , Milada: Iluminované pozdně středověké modlitební knihy, in: M arek ,
Jindřich (ed.): Nebeský žebřík. Pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR, Praha
2019, s. 11.
15
V intr , Josef: Staročeský žalm – Dvousetleté hledání srozumitelnosti a poetičnosti, in: Listy filologické
135 (2012), s. 52.
Clavibus unitis 9/2 (2020), pp. 17-26

© Association for Central European Cultural Studies

Iniciály a majuskule v prvním tištěném českém žaltáři (1487)

Graf č. 1:
Typy majuskulí
v rukopisech staro
českého žaltáře

17

© Association for Central European Cultural Studies

Clavibus unitis 9/2 (2020), pp. 17-26

Bible západoslovanská: jazyk a styl

S tudničková , Iluminované pozdně středověké modlitební knihy ( pozn. 14), s. 17.
Jedná se o především o rukopisy řadící se k tzv. třetí redakci staročeského překladu.
18
Srov. V oit , Petr: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, I ( pozn. 5), s. 151.
19
Srov. B oldan , Počátek českého knihtisku ( pozn. 1), s. 65.
16
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Barevné iniciály a majuskule neboli velká písmena na začátku žalmů a jednotlivých veršů
byly do rukopisu zpravidla dopisovány dodatečně, s jistým časovým odstupem od záznamu
hlavního textu. Nemuselo se také jednat o tu samou osobu, rubrikátor mohl být někdo jiný
než písař celého žaltáře nebo bible a nemusel být s obsahem blíže seznámen, dokonce nemusel
ani znát jazyk, jakým byl text psán. Velká písmena totiž do rukopisu rubrikátor maloval na
základě tzv. reprezentant, malých písmenek zapsaných buď přímo do prázdného místa pro
iniciálu a majuskuli, nebo na okraj listu. Ty mu jako vodítko připravil hlavní písař. Nezřídka
se však stávalo, že v rukopisu reprezentanta chyběla a rubrikátor musel iniciálu či majuskuli
doplnit podle vlastního čtení textu.
Z této tradice vycházel i tiskař nejstaršího žaltáře a v sazbě napodobil obvyklé členění
žalmů, aby na začátku žalmu stála iniciála a aby začátky veršů byly v textu tištěném in continuo signalizovány velkými písmeny. Třebaže Martin z Tišnova již používal dvoubarevný tisk,
kdy nadpisy shrnující obsah jednotlivých žalmů byly pro odlišení vysázeny červeně, místo
pro velké iniciály naznačující nový žalm a velká písmena signalizující začátky nových veršů
bylo stejně jako v rukopisech ponecháno prázdné se záměrem, že budou později doplněny
ručně. Je ovšem nutné zdůraznit, že ani pro iniciály, ani pro majuskule nebyly v nejstarším
tisku Martina z Tišnova reprezentanty předtištěny. U nejstarších českých prvotisků nebylo
totiž používání reprezentant obvyklé. Jako první je po polovině osmdesátých let 15. století
použil plzeňský Tiskař Arnoštových Statut v české Kronice trojánské, v Praze reprezentanty
užil až Tiskař Pražské bible ve svých tiscích v roce 1488, tedy až o rok později po tisku nejstaršího žaltáře.18 První tisky byly tedy »polotovarem«, který byl později doplněn buď ještě
v tiskárně podle rukopisné předlohy tisku, nebo je nechal podle svých finančních možností
doplnit až samotný majitel podle dostupné předlohy či podle smyslu nebo znalosti textu.19
Bez spolehlivého vodítka, které představovala reprezentanta, se však majitelé nevyhnuli
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turny, kdy ornamentální nebo historizující iniciála uvozovala žalmy, které zaznívaly jako první
při matutinu jednotlivých dnů týdne (Ps 1, 26, 38, 52, 68, 80, 97) a při nedělních nešporách
(Ps 109).16 Na konci jednotlivých nokturnů nebo na konci žaltáře pak byla umisťována kantika,
starozákonní a novozákonní chvalozpěvy recitované během modlitby hodinek. Samostatné
žaltáře pak byly často doplněny o další texty pro soukromou pobožnost.
Kniha žalmů se svým formálním zpracováním výrazně odlišovala od jiných biblických knih,
protože středověká Vulgáta obecně neznala podrobné dělení na verše, jak jej běžně užíváme
dnes, a většina biblických knih byla dělena pouze na kapitoly. Zvláštní forma žalmů zůstává
zachována ve většině českých rukopisů, především samostatné žaltáře mají zpravidla barevné
majuskule, nejčastěji červené a modré. Ve více než polovině staročeských rukopisů celých biblí
jsou však majuskule na začátcích veršů psány základní barvou inkoustu jako jiná velká písmena, rozdíl mezi Knihou žalmů a ostatními biblickými knihami je tak v nich setřen ( Graf
č. 1).17 S formou se mění i možnosti využití žalmů: text bez zřetelně vyznačených veršů již není
vhodný pro chórovou modlitbu žalmů a slouží pouze pro studium a soukromou pobožnost.
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Obr. 1a-b:
Ukázka poškozeného
folia ze zlomku mu
zejního exempláře
( pozn. 22, fol. 81r),
vpravo stejné folio
z klementinského
exempláře
Rozdíly v dochovaných výtiscích prvního tištěného žaltáře
r
Ohledání dochovaných exemplářů v rámci přípravy kritické edice nejstaršího tištěného žaltáře ( pozn. 21, fol. 81 )
ukázalo, že odlišnosti lze nalézt také ve vytištěném textu, neboť některá folia byla přesázena
kvůli tiskovým chybám. Při vázání jednotlivých výtisků však byla zřejmě pomíchána chybná

chybám vzniklým ze špatného nebo rychlého čtení textu. Pro nejstarší tištěný žaltář platí
zřejmě druhá možnost, jak ukazuje pět dochovaných výtisků žaltáře: berlínský (sigla B),20
klementinský (sigla K),21 muzejní (sigla M),22 strahovský (sigla S)23 a vídeňský (sigla V).24 Ve
všech exemplářích byly iniciály a majuskule doplněny jinou rukou a v jiné formě a míře a na
některých místech přinášejí různá textová znění.25

Berlin: Staatsbibliothek, sign. 8° Inc 1950.8. Ve výtisku chybí celkem 11 listů: fol. 88 (Ps 117,8118,7), fol. 95 (Ps 119,1-122,1), fol. 96 (Ps 122,1-125,6), fol. 103-106 (Ps 138,24-144,21 + incipit k 145),
fol. 109 (Ps 149,6-150 + začátek kantik), fol. 111, fol. 117, fol. 120 (kantika).
21
Praha: Národní knihovna České republiky, sign. 41 G 80.
22
Praha: Knihovna Národního muzea, sine. Z výtisku se dochoval pouze zlomek o rozsahu 12 listů:
fol. 74 (Ps 99,2-101,9), fol. 75 (Ps 101,1-102,5), fol. 76 (Ps 102,5-103,8), fol. 77 (Ps 103,9-34), fol. 81
(Ps 105,40-48 + 106,1-19), fol. 86 (Ps 112,9 + 113,1-26 + incipit 114) a fol. 97-102 (Ps 125,6 /úplný konec/
až 138,24 /neúplný/). Listy byly použity při knižní vazbě, a jsou proto na některých místech značně
poškozeny ( Obr. 1a-b). Srov. nálezovou zprávu P okorný , Pavel: Nový fragment českého prvotisku, in:
Časopis Národního muzea v Praze – řada historická 154 (1985), s. 201.
23
Praha: Strahovská knihovna, sign. DP VI 16.
24
Wien: Österreichische Nationalbibliothek, sign. Ink 15 G 6. Tento exemplář byl však porušen vlhkostí, a byl proto z velké části věrně restaurován podle některého z exemplářů, ovšem zřejmě dnes nedochovaného, neboť na několika místech se od známých výtisků liší. Doplněna byla buď celá folia (fol. 1r-4v,
6rv, 8rv, 10r-13v, 15r-16v, 19rv, 30rv, 50r-51v, 59rv, 96rv), nebo jejich části (fol. 5rv), případně pouze písmena na
okrajích textového zrcadla (fol. 7rv, 9rv, 10rv, 14rv, 17rv, 18rv, 20rv, 21r, 22r-28r, 29rv, 31r, 32r, 33r-49v, 52r-58v,
66r). Vzhledem k věrnosti opisu ovšem bohužel nelze říci, kdy restaurace výtisku proběhla. Iniciály a majuskule dopsané v původní části odpovídají z paleografického hlediska konci 15. století.
25
Za konzultaci ohledně paleografického určení doplněných iniciál a majuskulí v dochovaných exemplářích děkujeme kodikologovi Michalu Dragounovi.
20
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26
Ve vídeňském exempláři bylo celé folio doplněno ručně restaurátorem, viz pozn. 16. Ve všech dochovaných exemplářích žaltáře obsahuje první složka pouze sedm folií. U rbánková , Emma: Soupis prvotisků
českého původu, Praha 1986, s. 31, měla za to, že první nedochované folio nebylo potištěno. Druhé folio
neboli první dochované potištěné folio se začátkem předmluvy se však v exemplářích liší signaturou:
v klementinském výtisku s chybným zněním »otewrzenei« je označeno jako »a1«, zatímco v ostatních
exemplářích s opraveným zněním je folio označeno jako »a2«. To zmátlo Petra Voita, který označení
druhého folia jako »a1« považoval za chybu Urbánkové (srov. V oit , Petr: Katalog prvotisků Strahovské
knihovny, Praha 2015, s. 672), jedná se však zřejmě o další chybu sazby tohoto folia.
27
Další rozdíly mezi strahovským a klementinským exemplářem, které vyjmenovává V oit , Katalog
prvotisků Strahovské knihovny ( pozn. 26), s. 672, vycházejí ze špatného přepisu těchto míst z klementinského exempláře u Emmy Urbánkové, srov. U rbánková , Soupis prvotisků českého původu ( pozn. 26),
s. 31-35.
28
U žalmu 52 na fol. 39v však byly pro iniciálu vynechány pouze tři řádky, také pro tisk nadpisu,
který se nachází na předchozí straně, byl nezvykle použit černý inkoust.
29
Majuskule byly doplněny pouze v těchto žalmech: Ps 1,1-18,11 (fol. 3v-14r), Ps 30,1-25 (fol. 21v-22v),
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Obr. 2:
Ukázka doplnění
latinských incipitů ve
strahovském exempláři
( pozn. 23), fol. 41r

a správná folia, v dochovaných exemplářích tak lze na základě
třech míst vyčlenit několik verzí. První místo se objevuje v úvodní
větě předmluvy »Ne tak zjevně a otevřeně řeči Davida proroka
jako písma jiných prorokuov mohú v jazyk cizí překládána býti« (fol. 1r): v klementinském exempláři bylo chybně vytištěno
»otewrzenei«, zatímco v berlínském, strahovském i vídeňském
exempláři nacházíme již opravenou podobu »otewrzenie«.26 Druhé místo se nachází ve verši 3,9, které má podle latinské předlohy
»Domini est salus et super populum tuum benedictio tua« znít
»Páněť jest spasenie a nad lidem tvým požehnánie tvé« (fol. 4v),
ale ani jeden z exemplářů nemá správné znění: rubrikátoři berlínského a klementinského exempláře doplnili k předtištěnému
»aniet« majuskuli »N«, neboť v kontextu verše patrně četli »Na
něť jest spasenie«. Ve strahovském exempláři je chybné samo
předtištěné slovo (»amiet« místo »aniet«) a to rubrikátor celkem
pochopitelně doplnil na výraz »Pamět«, které přejal také restaurátor vídeňského exempláře. Náležité znění »Páněť« nacházíme
teprve v dalších tištěných vydáních Knihy žalmů v Bibli pražské
a Bibli kutnohorské. Poslední místo nacházíme v kantikách, která
jsou zařazena na konci žaltáře. V červeně tištěném nadpisu »Piesen Mojžiešova a synóv izrahelských, kterúž sú zpievali, chváléce
a děkujíce pánu bohu, že ráčil zhubiti nepřátely jich v moři Rudém a je mocně z jich rukú vysvoboditi« (fol. 111r): strahovský
exemplář obsahuje vinou vypadlého písmene podobu »morz«,
klementinský má náležitou podobu »morzi«, stejně tak exemplář
vídeňský, ve kterém je dochována původní tisková podoba, nikoliv restaurovaná.27
Co se týče grafické stránky tištěného žaltáře, jednotlivé žalmy
jsou kromě nadpisu naznačeny iniciálou, pro kterou je v tisku
vynechán prostor o průměrném počtu tří řádků, pouze pro ozdobné iniciály uvozující jednotlivé nokturny (viz výše) je vyčleněno řádků pět.28 Samotná výtvarná úprava dochovaných exemplářů pak odráží finanční možnosti majitelů. Do třech výtisků
byly iniciály a majuskule po vzoru rukopisných žaltářů doplněny kaligraficky rukou konce
15. století: ve vídeňském exempláři a muzejním zlomku se střídá červený a modrý inkoust,
v klementinském byl použit především inkoust červený, pouze několik iniciál bylo vyvedeno
modře. Ve strahovském exempláři byla počáteční písmena veršů zapsána velice zběžně černým
inkoustem pomocí minuskul, jejichž velikost nijak nepřesahuje velikost okolních písmen. Stejně
tak iniciály značící začátek veršů byly doplněny pouze namátkově a bez zvláštní kaligrafické
úpravy, nejčastěji je naznačena pouhá reprezentanta. Ve vynechaném prostoru jsou pak v tomto exempláři jako jediném mladšíma rukama dopsány latinské incipity příslušných žalmů, často
přes naznačenou iniciálu, příp. kde je iniciála výjimečně dodělána, je incipit zapsán na okraji
stránky ( Obr. 2). Do berlínského exempláře byly iniciály i majuskule doplněny hnědým
inkoustem několika mladšíma rukama až v 16. století, a to velice neuměle (ač lze pozorovat
snahu o jisté kaligrafické vyvedení některých iniciál, zvláště těch ornamentálních) a velice
výběrově, z velké části však zůstal nedoplněný.29 Výtvarná kvalita provedení majuskulí ovšem
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nezaručuje obsahovou správnost, např. kaligrafický klementinský exemplář obsahuje největší
počet chybných míst, která vznikla špatným nebo rychlým čtením a nedávají smysl vzhledem
ke kontextu a k latinské předloze. Lze se tak domnívat, že doplnění bylo zadáno profesionálovi, který chtěl odvést kvalitní řemeslnou práci, avšak zjevně bez předlohy a bez naznačených
reprezentant šlo o poměrně náročný úkol, při němž musel spoléhat pouze na znalost textu
nebo předlohy či na vlastní úsudek.
A tak, podíváme-li se na dochované exempláře z hlediska chybovosti, nejmenší počet odchylek obsahuje užitkový strahovský exemplář, do nějž majuskule doplnil s největší pravděpodobností sám uživatel, byť neuměle, avšak na základě osobní zkušenosti. Pro potřeby tohoto
článku se zaměřujeme na místa, v nichž se doplněné písmeno různí, a rozdíly pak třídíme podle
tří základních kritérií:30
1) Doplněné písmeno vytváří hláskoslovnou nebo lexikální variantu: variantnost nacházíme
především u předponových sloves (např. »oněměti/zněměti«: »Oněměl« K × »Zněměl« SV za lat.
»Obmutui« Ps 38,10; »očekati/sčekati«: »Očekajž« KS × »Sčekajž« V za lat. »Exspecta« Ps 36,34;
»srozuměti/urozuměti«: »Srozumějte« SV × »Urozumějte« K za lat. »Intelligite« Ps 49,22;
»shlédnúti/vzhlédnúti«: »Szhlédniž« V ×
»Vzhlédniž na mě« S × »A zhlédniž« K za
lat. »Respice« Ps 24,16;  Obr. 3a-c), zájmenných tvarů (např. »Oniť« SV × »Aniť«
K za lat. »Ipsi« Ps 19,9) a u překladového
ekvivalentu za spojku »et« (např. »A vejdu« KV × »I vejdu« S za lat. »Et introibo«
Ps 42,4). Často jde však spíše jen o záležitost
pravopisnou (»Spuosobil« KS × »Zpuosobil«
V za lat. »Paravit« Ps 9,8; »Zpravovati« KV
× »Spravovati« S za lat. »Diriget« Ps 24,9;
»Spravedlnost« SV × »Zpravedlnost« K za
lat. »Iustitia« Ps 35,7).
2) Doplněné písmeno vytváří zápis, který nedává smysl. Taková zkomolená podoba nejčastěji vznikla rubrikátorovou nepozorností nebo bezradností. Největší obtíže dělala rubrikátorovi
písmena, která tvoří samostatné, jednopísmenné slovo. Týká se to především spojek »a« a »i« za
latinské »et«, které ve vulgátních žalmech nezřídka stojí na začátku nového verše. Rubrikátora
někdy nenapadlo, že chybí právě jednopísmenná spojka, a pokud neměl možnost konzultovat
latinskou předlohu, mohlo mu leckdy připadat, že ve verši nic již nechybí. Byl zřejmě nejistý,
a proto se rozhodl zopakovat na místě majuskule první písmeno zapsaného slova. Tento typ
chyby najdeme ve všech exemplářích, nejčastěji pak v berlínském (např. ve verši 17,7 »I uslyšal jest« za lat. »Et exaudivit« vídeňský exemplář doplňuje majuskuli »I«, zatímco berlínský
a strahovský doplňují »V«, čímž vzniká zápis »Vvſlyſſal«, v klementinském výtisku doplnění
chybí) a v klementinském, který ovšem prošel korekturou31 (např. ve verši 21,26 začínajícím
»U tebeť jest chvála má« za lat. »Apud te laus mea« mají exempláře strahovský a vídeňský
doplněnou majuskuli »V«, v klementinském exempláři byla přepsána majuskule »V« korektorem z původního »A«). Majuskule »A« nebyla doplňována pouze za jednopísmenná slova, často
sloužila jako univerzální doplnění, zřejmě aby místo nezůstalo prázdné (např. ve verši 17,38
»Stíhatiť budu nepřátel« za lat. »Persequar inimicos meos« má vídeňský a strahovský exemplář
náležitou majuskuli »S«, rubrikátor klementinského exempláře však vytvořil zápis »Atihatit«,
v berlínském výtisku nacházíme dokonce »Vtihatit«). Jindy rubrikátor neodhadl, že má být
doplněno jednopísmenné slovo, a vytvořil neexistující tvar (např. ve verši 34,21 »A rozedřeli sú
na mě usta svá« za lat. »Et dilataverunt super me os suum« nacházíme ve vídeňském exempláři podobu »Prozedřeli«, o neprůhlednosti předtištené části vypovídá i to, že ve strahovském
exempláři není majuskule doplněna vůbec).
3) Doplněné písmeno posouvá nebo zcela mění význam: chyba nemusí být zjevná na první
pohled, podoba s daným písmenem ovšem často není doložena ve staročeské slovní zásobě
a vznikla zřejmě kontaminací různých forem v kombinaci s mylnou interpretací vytištěné

Obr. 3a-c:
Různá doplnění
majuskulí u před
ponového slovesa
na fol. 18v:
a) klementinský
exemplář ( pozn. 21);
b) strahovský
exemplář ( pozn. 23);
c) vídeňský
exemplář ( pozn. 24)

Ps 35,1-13 (fol. 26v), Ps 79,1-15 (fol. 61r), Ps 105,1-108,4 (fol. 79v-83r), Ps 116,1-117,8 (fol. 87v), ojediněle
pak v těchto žalmech: Ps 78,6; 78,7; 78,9; 78,10; 109,1; 109,2; 109,7; 118,8; 118,18; 118,19; 118,20.
30
Není-li uvedena sigla exempláře, znamená to, že buď v něm není majuskule doplněna, nebo místo
není v příslušném exempláři dochováno.
31
Vzhledem k malému počtu oprav a k neustálenosti tvaru doplněných písmen se bohužel nedá blíže
určit, kdy k opravě došlo.
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Další rozdíly mezi exempláři vznikly také tím, že někdy byla na místě jednoho velkého
písmene dopsána písmena dvě. Takový případ se objevuje ve verši 33,14 v strahovském výtisku, kde je k předtištěné části »rotiz« připsáno »Sk«, a tedy varianta »Skrotiž jazyk svój od
zlého«, ostatní exempláře však mají za lat. »Prohibe linguam tuam a malo« podobu »Krotiž«.
Další doklad nacházíme ve verši 88,45 v exempláři klementinském, v němž je tištěná podoba
»azyl« upravena na »Zkazil si ho«, zatímco ostatní exempláře mají za lat. znění »Destruxisti
eum« variantu »Kazil«. Ve vídeňském exempláři jsou na začátku verše 36,18 dokonce doplněna

/

Obr. 4:
Příklad písařského
zásahu do vytiště
ného textu v berlín
ském exempláři
( pozn. 20), fol. 13v
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části slova (např. »Pozveselil« K × »Rozveselil se jakžto obr« BSV za lat. »Exsultavit ut gigas«
Ps 18,6; »Pohlaví« K × »V ohlavi a uzdou čelisti těch sevři« SV za lat. »In camo et freno maxillas
eorum constringe« Ps 31,9), případně jde o neexistující vazbu či nedoložený význam (»Radějí« K × »Naději měj v hospodina« SV za lat. »Spera in Deo« Ps 41,6; »Nakládáť« K × »Zakládáť
se potěšením … hora Sion« za lat. »Fundatur exsultatione … mons Sion« Ps 47,3). U podob,
které jsou ve staročeské slovní zásobě doložené a které nenarušují gramatickou stavbu věty, je
chyba odhalitelná teprve v širším kontextu nebo na základě srovnání s latinskou předlohou.
Taková chyba vznikla mylnou interpretací vytištěné části slova, která je homografní. Výsledné
znění vyznívá často až úsměvně (např. »Vokusil« B × »Pokusil jsi srdce mého« KSV za lat. »Probasti cor meum« Ps 16,3; »Kázen« K × »Bázen páně svatá« BSV za lat. »Timor Domini sanctus«
Ps 18,10, též 54,6; »Židy« B × »Lidi i hovada spasena učiníš« KSV za lat. »Homines et iumenta
salvabis« Ps 35,7; »Aj« /»Ay«/ S × »Ty pak, hospodine« KV za lat. »Tu autem, Domine« Ps 40,11).
Někdy rubrikátor sice odhadl, že má být doplněno jednopísmenné slovo, výběrem se ale netrefil
(např. »Ó, povstaň« B × »A povstaň, hospodine« KSV za lat. »Et exsurge, Domine« Ps 7,7).
Nejčastěji se omyl objevuje pouze v jednom z exemplářů, nacházíme však také shodu mezi
více exempláři. Zpravidla z hlediska doplněných písmen mají k sobě blízko strahovský a vídeňský výtisk na jedné straně (např. »Vočekával« SV × »A očekávalť sem« K za lat. »Et sustinui«
Ps 68,11; »Zranil« SV × »I ranil« K za lat. »Et percussit« Ps 77,66; »A zbuzuje« SV × »Vzbuzuje« K za lat. »Suscitans« Ps 112,7; »Nezmorduješ« SV × »Že zmorduješ, bože, hřiešníky« za lat.
»Si occideris, Deus, peccatores« Ps 138,19) a berlínský a klementinský na straně druhé (např.
»Budiž« BK × »Sudiž mě, hospodine« SV za lat. »Iudica me, Domine« Ps 7,9; »Radost« BK ×
»Žádost chudých uslyšal jest hospodin« SV za lat. »Desiderium pauperum exaudivit Dominus«
Ps 9,38). Shody neznamenají ve všech případech vzájemnou závislost exemplářů, můžou být
i čistě náhodné, dané vysokou pravděpodobností konkrétní interpretace (např. »Na« KV ×
»Za přestupníky sem měl všecky hřiešníky země« S za lat. »Praevaricantes reputavi omnes
peccatores terrae« Ps 118,119; »Vokázaly« BSV × »A okázaly sú se studnice vod« K za lat. »Et
apparuerunt fontes aquarum« Ps 17,16).
Kromě rozdílů způsobených samotnou tiskovou podobou nebo doplněním majuskulí popsaných výše nacházíme mezi jednotlivými exempláři také nečetné odlišnosti způsobené většími
písařskými zásahy spočívajícími v úpravě vytištěného textu. Nejvíce tvůrčí byli v tomto ohledu uživatelé strahovského a berlínského exempláře. Např. na začátku verše 7,16 je vytištěno
»ahniwy duol«. Klementinský výtisk má v souladu s lat. »Lacum« doplněnou majuskuli »B«,
tedy znění »Bahnivý duol«, které nacházíme i v pozdější Bibli pražské. Uživatel strahovského
exempláře ovšem vytištěné »a« přepsal na »o« a doplnil majuskuli »W«, čímž vznikla podoba
»Vohnivý duol«, která se dostala také do zrestaurované rukopisné části vídeňského exempláře.
Podobně ve verši 91,7 (»Vir insipiens non cognoscet« – »Muž nesmyslný nebudeť znáti«) pak
k vytištěnému »vz« připsal majuskuli »G« a písmeno »v« přepsal na »y«, aby dostal v kontextu
celkem přiléhavou verzi »Již nesmyslný nebudeť znáti«, která ovšem není správná vzhledem
k lat. »Vir« a ke znění ostatních exemplářů »Muž«. Jiné dvě úpravy se objevují v berlínském
exempláři: ve verši 10,7 je k vytištěnému »vdet« doplněna majuskule »W« a »v« přepsáno na
»y«, čímž vzniká podoba »Výdeť«, náležité znění za lat. »Pluet« je ovšem »Budeť dštíti«, které
nacházíme v ostatních exemplářích. Ve verši 17,43 (»Et comminuam eos ut pulverem« – »Zetruť
je jakžto prach«) jsou dokonce v předtištěné části slova »etrut« škrtnuta písmena »trut«, nad
kterými je nadepsáno »wrat«. Zásahem vzniká čtení »Vyvrať je jakžto prach«, ve kterém došlo
ke změně gramatických kategorií ( Obr. 4).
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písmena tři: u tištěné části »nat« uživatel doplnil verzálku »P« a ještě nadepsal písmena »oz«,
tedy »Poznáť hospodin duši nepoškvrněných«, ostatní exempláře však mají za lat. »Novit Dominus dies immaculatorum« pouze variantu »Znáť«.
Tradice prvního tištěného žaltáře v prvotiscích bible
Znění nejstaršího tištěného žaltáře bylo dále tradováno dvojím způsobem: bylo přetiskováno
jako součást celých biblí, zároveň se šířilo i v rukopisné podobě. Kompletní tištěné bible do
roku 1500 navazují na ty rukopisné předchůdkyně, v nichž byl setřen rozdíl mezi Knihou
žalmů a ostatními biblickými knihami tím, že začátky veršů nebyly signalizovány červeným
a modrým písmenem, ale byly provedeny jako jiná velká písmena v textu. Jak v Bibli pražské
(1488), tak Bibli kutnohorské (1489) bylo v Knize žalmů vynecháno místo pro doplnění pouze
samotných iniciál, velká písmena na začátků veršů jsou již vytištěna. Obě bible byly pravděpodobně vydány ve velikém nákladu, na což poukazuje poměrně vysoký počet dochovaných
exemplářů: Bible pražské je známo okolo 90 výtisků, Bible kutnohorské je známo na 50 výtisků.32
Vzhledem k tomu, že v případě obou tisků šlo podobně jako v případě prvního tištěného žaltáře o černobíle vytištěný »polotovar«, který si nechají vyzdobit, případně vyzdobí sami majitelé,
výzdoba jednotlivých výtisků se může lišit. V použitém vídeňském exempláři Bible pražské se
při doplňování velkých iniciál střídá červená a modrá barva, velká písmena jsou vybarvena
žlutou barvou, stejně jako iniciála nadpisu, který jinak zůstává graficky neodlišen od samotného textu žalmu. Vybraný exemplář Bible kutnohorské je vyzdoben podobně, pro zvýraznění
nadpisů používá navíc červenou barvu.
Kromě tištěných exemplářů se dochovaly také tři rukopisné opisy, které po vizuální stránce
napodobují výzdobu předloh. Známy jsou dva rukopisy z konce 15. století vycházející z některého exempláře Bible pražské, jeden, který je zapsán v rukopise z roku 1496 spolu s českým
Novým zákonem, tzv. Žaltář Švehlův (zkratka ŽaltŠvehl),33 a jeden samostatný rukopis, ve kterém
je žaltář doplněn o breviář, tzv. Žaltář moravský (zkratka ŽaltMor).34 Opisem jednoho z výtisků
Bible kutnohorské je pak rukopis Starého zákona obrovských písmen z přelomu 15. a 16. století,
který kromě knih obsahuje i celou Knihu žalmů (zkratka ŽaltObrSZ).35 Ve všech třech pramenech
jsou počáteční písmena veršů psána černým inkoustem a jsou žlutě podbarvena.
Tradování čtvrtého překladu žalmů v nejstarších tištěných biblích se věnoval Josef Vintr.36
Podle jeho zjištění je žaltář Bible pražské textově téměř identický s tiskem žaltáře z roku 1487,
zatímco kutnohorský prvotisk bible má nečetné textové odchylky: ojediněle překládá jinak
a tu a tam proti inovacím pražských prvotisků se přiklání ke čtení třetího překladu zastoupeného Biblí boskovickou (zkratka BiblBosk)37 a v revidované podobě Biblí padeřovskou (zkratka
BiblPad).38 Znění žaltáře Bible kutnohorské pak převzal starý tisk Bible benátské z roku 1506
( Obr. 5).39 Naše srovnání pramenů na základě vytištěných
verzálek na začátcích veršů
Vintrovy závěry potvrzují. Tiskař Pražské bible se držel znění
prvotisku žaltáře a v naprosté
většině případů doplnil náležité
velké písmeno. Proto můžeme
říct, že pracoval s předlouhou,

Obr. 5:
Stemma dochovaných
pramenů čtvrtého
překladu žaltáře

32
Podle Kamila Boldana se náklad Bible pražské mohl pohybovat okolo 500 kusů, o nákladu Bible
kutnohorské pouze uvádí, že musel být s ohledem na počet dochovaných výtisků »poměrně vysoký«,
srov. B oldan , Počátek českého knihtisku ( pozn. 1), s. 239. Petr Voit však uvádí jiná čísla: »Jaroslav Vobr
náklad Bible kutnohorské odhaduje na 100-200 výtisků [V obr , Jaroslav: Bible kutnohorská, in: Faksimile
Bible kutnohorské Martina z Tišnova: doprovodná publikace k faksimile inkunábule Bible kutnohorské, Praha
2010, s. 20-51, zde s. 22]. U Bible pražské lze uvažovat o číslech podobných.« Viz V oit , Český knihtisk mezi
pozdní gotikou a renesancí, I ( pozn. 5), s. 381.
33
Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, sign. M II 47, fol. 1r-63r.
34
Brno: Moravská zemská knihovna, sign. RKP-0048.020, fol. 10r-108v.
35
Praha: Národní knihovna České republiky, sign. XVII A 36, fol. 23v-85v. Srov. V intr , Prvotisky staročeského žaltáře ( pozn. 4), s. 181.
36
V intr , Prvotisky staročeského žaltáře ( pozn. 4).
37
Srov. pozn. 12.
38
Wien: Österreichische Nationalbibliothek, sign. Cod 1175, fol. 194v-216v.
39
Srov. V intr , Prvotisky staročeského žaltáře ( pozn. 4), s. 180-181, 183.
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která – co se týče doplněných velkých písmen – měla lepší znění, než jaké poskytují dochované
exempláře prvního tištěného žaltáře. Bible pražská má dokonce na některých sporných místech
přesvědčivě nejlepší řešení, je jím např. sloveso »úpěti« (úpět, naříkat; křičet) za lat. »clamare«
místo »pěti« (zpívat), »spěti« (zazpívat) a »trpěti« (trpět), které najdeme v dochovaných výtiscích nejstaršího žaltáře (»Úpěli sú … k hospodinu« BiblPraž × »A pěli« K, »Spěli« SV, »Trpěli« B
za lat. »Clamaverunt … ad Dominum« Ps 17,42). Odchylné čtení se v Bibli pražské objevuje jen
výjimečně (např. »Že zmorduješ« ŽaltTisk /K, »Nezmorduješ« SV/ × »Zmorduješ li« BiblPraž,
BiblKutn za lat. »Si occideris« Ps 138,19).
Druhé vydání celé bible v Kutné Hoře přetiskuje znění Bible pražské. Celkově respektuje její
verzi začátků žalmových veršů, týká se to také volby spojky »a« či »i« za lat. »et« (např. stejná
spojka »a« ve verších 7,14, 17,7, 28,6 aj.; spojka »i« ve verších Ps 17,16, 18,15, 76,16 aj.) a také
přejímá její inovace. Liší se pouze v několika případech, kdy vydavatel Martin z Tišnova potlačil
některá nová čtení pražských tisků, nebo navrhl vlastní řešení. Několikrát se vrátil ke znění
třetího překladu (např. »Těšiti se budem« ŽaltTisk /K, »Věšiti« SV/, BiblPraž, ŽaltŠvehl, ŽaltMor ×
»Veseliti se budem« BiblBosk, BiblPad, BiblKutn, ŽaltObrSZ, BiblBen za lat. »Laetabimur« Ps 19,6;
»Obcházie anjel páně« ŽaltTisk /KS/, BiblPraž, ŽaltŠvehl, ŽaltMor × »Vpúštie anjel páně« BiblPad,
BiblKutn, ŽaltObrSZ, BiblBen, »Vpúštie boží anjel« BiblBosk za lat. »Immittet« Ps 33,8; »Oboř
se, hospodine« ŽaltTisk /S, »Uboř« K, »Zboř« V/, BiblPraž, ŽaltŠvehl, ŽaltMor × »Pospěš brzce,
hospodine« BiblKutn, ŽaltObrSZ, BiblBen, »Pospěš, hospodine« BiblBosk, »Strč, pane« BiblPad za
lat. »Praecipita, Domine« Ps 54,10). Naopak některá místa kutnohorského prvotisku přinesla
nová řešení oproti třetímu překladu a znění nejstaršího žaltáře (např. »Sešlo« BiblBosk, BiblPad,
BiblPraž, ŽaltŠvehl, ŽaltMor × »Hynulo« BiblKutn, ŽaltObrSZ, BiblBen za lat. »Defecit« Ps 72,26).
V Bibli kutnohorské se také objevuje zcela jedinečné znění, které nepřebírají další prameny, tj.
Starý zákon obrovských písmen ani Bible benátská (»Setruť« ŽaltTisk /V, »Zetruť« KS/, BiblPraž,
ŽaltŠvehl, ŽaltMor × »Potruť« BiblKutn × »I zetruť« ŽaltObrSZ, BiblBen za lat. »Et comminuam«
Ps 17,43).
V rukopisných kopiích prvotiskových vydání se odlišnosti objevují minimálně, jde o poměrně věrné opisy. V Žaltáři Švehlově nacházíme ve verši 21,13 písařský omyl: na místo znění
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Obr. 6a-b:
Ukázka tisku
Bible kutnohorské
( pozn. 6, fol. 290v)
a jejího opisu
ve Starém zákoně
obrovských písmen
( pozn. 35, fol. 41r)
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ostatních pramenů »Ostúpili sú mě telci mnozí« za lat. »Circumdederunt me vituli multi«
nacházíme znění »Opustili jsú mě telci mnozí«. V Žaltáři moravském se ve verši 38,3 objevuje
za lat. »Obmutui« překlad »Oněměn sem« (pasivní tvar slovesa »oněmiti«), kdežto v ostatních
pramenech nacházíme znění »Oněměl sem« (aktivní tvar slovesa »oněměti«). V opisu žalmů
ve Starém zákoně obrovských písmen jsme zaznamenali jen drobné odlišnosti oproti Bibli kutnohorské, např. ve verši 31,3 opisovač přidal částici »-ť« ke spojce »že« za lat. »quoniam«, nebo ve
verši 40,13 písař zapsal »mne« oproti vytištěnému »mě« za lat. »me« ( Obr. 6a-b).
Závěr
Pět dochovaných exemplářů prvního tištěného žaltáře z roku 1487 přináší na četných místech
různé znění čtvrtého překladu žalmů do staré češtiny, protože tiskař Martin z Tišnova ponechal
prázdné místo pro iniciály signalizující nový žalm a velká písmena značící začátek verše. Ani
profesionální rubrikátoři, ani samotní vlastníci výtisků však neměli k dispozici rukopisnou
předlohu tisku pro doplnění správných písmen, a tak byly v každém výtisku doplněny často
v různém znění. Předtištěná část neúplného slova totiž nebyla vždy zcela průhledná, ale byla
naopak často homografní. Někdy exempláře přinášejí variantní znění daného místa, někdy jde
o zjevné omyly, které lze opravit podle jiného exempláře či za pomoci znění latinské předlohy.
Další oporu pak poskytují přetisky žaltáře v celých biblích, především Bible pražská přináší
znění téměř shodné s prvním tiskem žaltáře. I díky ní se můžeme pokoušet o rekonstrukci
přesného znění čtvrtého překladu s tím vědomím, že pokud se nenalezne původní rukopisná
předloha tisku, zůstane původní intence autora čtvrtého překladu navždy otázkou a naše rekonstrukce velkých písmen hypotetickou.
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