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Jednoduché minulé časy byly nedílnou součástí staro-
českého slovesného systému a jako takové byly opa-
kovaně popisovány ve všech gramatických příručkách 

věnujících se tomuto tématu.1 I přesto však stále zůstává 
řada otázek týkajících se tohoto jazykového prostředku 
nezodpovězena. K dosud méně probádaným tématům 
patřila do nedávné doby především problematika po-
stupného zanikání jednoduchých minulých časů a jejich 
nahrazování složenými tvary. Většinově bylo konstatová-
no, kdy k tomuto procesu dochází, podrobnější studie za-
ložená na širším průzkumu konkrétních památek ovšem 
scházela. To změnila až disertační práce Jany Zdeňkové 
(2021), která užívání slovesných forem pro vyjádření 
minulosti v češtině 14. století zmapovala na podkladě 
téměř čtyř tisíc dokladů ze staročeských památek.2

Do excerpovaných pramenů Zdeňková zařadila i tři 
biblické texty, a to vybrané úseky z Bible drážďanské 
a Proroků rožmberských,3 reprezentující nejstarší úplný 
překlad Bible do češtiny, a zlomek evangeliáře4 z počát-
ku 14. století. Ukázalo se, že výběr konkrétní slovesné 
formy byl v těchto památkách opakovaně ovlivňován 
nejen latinskou předlohou, ale i dalšími faktory, včetně 
žánrového charakteru textu. Pro tento článek jsme se 
rozhodli rozšířit stávající zjištění o detailnější pohled na 
vývoj jednoduchých minulých časů v rámci staročeských 
žaltářních překladů. 

České překlady žalmů pokrývají velký časový úsek od 
nejstarších dochovaných biblických rukopisů z přelomu 
13. a 14. století až po konec 15. století a jsou zároveň 
velmi specifické co do charakteru textu – jedná se o krat-
ší texty nenarativního typu s velmi širokým využitím 
v rámci liturgie. Domníváme se, že jejich rozbor může 
přispět k dokreslení celkového pohledu na sledovaný pro-
ces ustupování jednoduchých minulých časů a porovnání 
s ostatními sledovanými památkami, zejména biblický-
mi, pak může poukázat na případná specifika tohoto pro-
cesu v rámci tak osobitého souboru textů, jakými žaltáře 
nepochybně jsou.5

1 Srov. např. Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka české-
ho, III: Tvarosloví, II: Časování, Praha: Nakladatelství ČSAV, 1958, 
s. 42-66; Dostál, Antonín: Historická mluvnice česká, II: Tvaro-
sloví, 2. část: Časování, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1967, s. 33-36, 51-55, 192-194; lamprecht, Arnošt – Šlosar, 
Dušan – bauer, Jaroslav: Historický vývoj češtiny, Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 21986, s. 175-178.

2 Zdeňková , Jana: Slovesné formy pro vyjádření minu-
losti v češtině 14. století, disertační práce, Praha: Filozo-
fická fakulta Univerzity Karlovy, 2021, http://hdl.handle.
net/20.500.11956/172003.

3 Bible drážďanská, rukopis zničen, dříve Dresden: Säch-
sische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 
Dresden, sign. Mscr.Dresd.oe.85; Proroci rožmberští, Praha: Ná-
rodní knihovna České republiky, sign. XVII D 33, https://www.
manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIP-
DIG-NKCR__XVII_D_33___2ZYISD8-cs.

4 Muzejní zlomek evangeliáře, Praha: Knihovna Národního 
muzea, sign. 1 A c 47.

5 Průzkum vychází z přepisu staročeských překladů žalmů 
pořízených v rámci grantového projektu. Digitální edice vybra-
ných zástupců staročeského překladu žalmů budou dostupné 
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Ze staročeského období se dochovaly celkem čtyři samostatné překlady žalmů a několik 
revizí. Nejstarší staro český překlad žaltáře pochází z konce 13. století. Do dnešní doby se nej-
lépe dochoval v Žaltáři wittenberském,6 mladší upravenou verzi prvního překladu dochovává 
Žaltář poděbradský.7 Druhý překlad z první poloviny 14. století nejlépe reprezentuje Žaltář kle-
mentinský,8 upravenou podobu tohoto překladu nacházíme v Žaltáři kapitulním.9 Třetí překlad 
je dochován až v biblích 15. století, nejstarším známým pramenem tohoto překladu je Bible 
boskovická.10 I tento překlad žalmů byl částečně upraven a posléze přejat do biblí třetí redakce 
(nejstarší známá je Bible padeřovská).11 Posledním překladem, který můžeme pro staročeské 
období vyčlenit, je verze dochovaná v tisku žaltáře z roku 1487, která pak byla přejata s růz-
nou měrou úprav do dalších tištěných biblí.12 Základní latinskou předlohou všech staročeských 
překladů byl galikánský žaltář (Psalterium Gallicanum), místy nacházíme varianty z jiných 
verzí latinského žaltáře, především se jedná o Psalterium Hebraicum a Psalterium Romanum.13 
Míra volnosti a doslovnosti se v jednotlivých překladech žaltáře dost liší, spíše doslovné jsou 
nejstarší překlady z 14. století, volnější a méně závislé na latinské předloze jsou pak překlady 
z 15. století. 

1. Staročeský systém jednoduchých minulých časů
Staročeský systém jednoduchých minulých časů tvořily dva časy, aorist a imperfektum. Aorist 
vyjadřoval ve staré češtině prostý minulý děj (např. Ps 136,2: »u virbí střěd jeho pověsichom 
húsle našě« ŽaltWittb). Tvořil se převážně od sloves dokonavých. Imperfektum naopak vyjad-
řovalo zejména děj v minulosti probíhající, minulý stav či vlastnost, případně opakovaný děj 
nebo jeho průvodní okolnosti (např. Ps 37,7: »cělý den smúcen chodiech« ŽaltWittb). Tvořil se 
převážně od sloves nedokonavých, v případě dokonavých sloves můžeme hovořit spíše o opa-
kované minulé události (např. Ps 40,7: »vyndieše ven i mluvieše« ŽaltWittb).14

2. Počet jednoduchých minulých časů v žaltářích 
Pro analýzu jednoduchých minulých časů byl excerpován materiál ze všech 150 žalmů ze zá-
stupců čtyř staročeských překladů (Žaltář wittenberský, Žaltář klementinský, Bible boskovická, 
První tištěný žaltář) a jejich hlavních úprav (Žaltář poděbradský, Žaltář kapitulní). Celkový počet 
zachycených jednoduchých minulých časů není příliš veliký, v prvním překladu se nachází 
210 tvarů, v druhém překladu již jen 180. V průběhu 15. století se jejich počet dále zmenšuje, 
nejprve v třetím překladu zmizí aorist a poté ve čtvrtém překladu i imperfektum ( Graf 1).15 
Naše pozornost bude proto dále zaměřena pouze na prameny 14. století a první poloviny 
15. století.

na začátku roku 2023 v edičním modulu Vokabuláře webového (https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/
edicni/) a v databázi Diabible (http://diabible.ujc.cas.cz/).

6 Wittenberg: Bibliothek des evangelischen Predigerseminars, sign. A VI 6; dále ŽaltWittb.
7 Dresden: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, sign. Mscr.

Dresd.k.2, http://digital.slub-dresden.de/id502465786; dále ŽaltPod.
8 Praha: Národní knihovna České republiky, sign. XVII A 12, https://www.manuscriptorium.com/apps/

index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__XVII_A_12___3ULKFZe-cs; dále ŽaltKlem.
9 Praha: Knihovna Národního muzea, sign. I e 65; dále ŽaltKap.
10 Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci, sign. M III 3, ff. 235r-264r, https://www.digitalniknihovna.

cz/vkol/uuid/uuid:f92c5c94-e8c3-4516-b79f-aad9308b7511; dále BiblBosk.
11 Wien: Österreichische Nationalbibliothek, sign. Cod. 1175, ff. 194v-216v, http://data.onb.ac.at/rec/

AC13954505.
12 Praha: [Tiskař Žaltáře (tj. Martin z Tišnova?)], 1487, GW M36275, ISTC ip01069500, Knihopis INC011, 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000019437&local_base=KPS, dále ŽaltTisk (použitý 
exemplář: Praha: Národní knihovna České republiky, sign. 41 G 80). 

13 V této práci pracujeme s latinskou Vulgátou Clementinou, která obsahuje Psalterium Gallicanum 
(cit. dle The Clementine Text Project, https://vulsearch.sourceforge.net/). Přidržujeme se jí také v číslování 
žalmů, neboť užívá řecký systém, který se shoduje s dělením žalmů užívaným v českých středověkých 
pramenech.

14 Shrnutí dosavadních poznatků viz Zdeňková, Slovesné formy pro vyjádření minulosti v češtině 14. sto-
letí ( pozn. 2), s. 15-25.

15 První tištěný žaltář má jediný jednoduchý tvar minulého času, a to archaické »vece«, které je užito 
jedenkrát v Mojžíšově chvalozpěvu (»et ait: Abscondam faciem meam ab eis« Dt 32,20: »a vece: Ukryjiť 
tvář svú od nich« ŽaltTisk). To a ostatní kantika včetně vyznání víry byla však z analýzy vyloučena.
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Celkově nízké počty zachycených jednoduchých minulých časů jasně naznačují, že již v nej-
starších žaltářích 14. století je většina latinských tvarů minulého času překládána složeným 
préteritem. Na základě dat z 50.-100. žalmu vyplývá, že v prvních třech překladech tvoří jed-
noduché minulé časy přibližně 10 % všech minulých aktivních tvarů.16 

Tato naše zjištění jsme konfrontovali s údaji Jany Zdeňkové. Ve své disertaci jako jeden z dů-
ležitých faktorů Zdeňková sledovala i výskyt konkrétního tvaru v narativu, nebo v aktuální 
promluvě:17 původní opisné perfektum bylo prapůvodně tvarem pro vyjádření minulosti rele-
vantní pro okamžik promluvy, a v narativních pasážích se tak nevyskytovalo, nicméně je třeba 
říci, že pro 14. století je toto rozdělení už rozkolísané a původní opisné perfektum (pozdější 
složené préteritum) už proniká též do kontextů typických pro minulý čas – tj. do souvislého 
narativu bez vztahu k okamžiku promluvy. Rozkolísanost situace zachycuje také Zdeňková, 
sledující texty z první půle 14. století. Náš text se nejvíce přibližuje údajům zjištěným pro 
první redakci staročeského překladu Bible v rámci aktuálních promluv: pro Bibli drážďanskou 
a Proroky rožmberské uvádí Zdeňková 10 % výskyt jednoduchých minulých časů v aktuální 
promluvě (v narativních pasážích je jejich výskyt vyšší a dosahuje 24 %),18 což koresponduje 
s charakterem žaltářního textu.

2.1. Problém interpretace nejednoznačných tvarů
Velké úskalí při studiu jednoduchých minulých časů v češtině představuje dobový pravopisný 
úzus písařů. Ve většině tehdejších památek nebylo zvykem značit délku vokálů, a velká část 
tvarů jednoduchých minulých časů se tak stávala homografními. Bylo je tak možné interpre-
tovat buď jako aoristy, nebo jako imperfekta. Například rukopisný zápis »wydyech« za latinské 
»vidi« z verše Ps 54,10 v Žaltáři poděbradském lze číst buď jako aorist »viděch«, nebo imper-
fektum »vidiech«.19

Tradiční přístup editorů biblických textů přitom většinově preferoval u nejednoznačných 
tvarů výběr české formy primárně na základě latinské předlohy.20 Jak ale naznačují závěry Zdeň-
kové, výběr konkrétní slovesné formy byl ovlivňován i řadou dalších faktorů, a proto se tento 
přístup jeví jako zjednodušující. Vzhledem ke zmíněným okolnostem jsme se proto rozhodli 

16 Při sledování poměru mezi jednoduchými a složenými tvary minulého času jsme pracovali pouze 
s aktivními tvary a vynechali jsme tvary pasiva, protože u některých tvarů je těžké určit, zda se jedná 
o pasivum, nebo o přísudek jmenný se sponou.

17 Pojem aktuální promluva užíváme ve shodě s prací J. Zdeňkové, srov. Zdeňková, Slovesné formy pro 
vyjádření minulosti v češtině 14. století ( pozn. 2), s. 60.

18 Srov. tamtéž, s. 94.
19 Jedná se o inovaci této úpravy prvního překladu, protože Žaltář wittenberský, reprezentativní zá-

stupce nejstaršího překladu, má na tomto místě složené préteritum »viděl sem«.
20 V takovém přístupu např. latinskému perfektu primárně odpovídá v češtině aorist, byť i od nedoko-

navého slovesa, srov. »et dilexerunt eum in ore suo, et lingua sua mentiti sunt ei« Ps 77,36: »I milovachu 
jeho v ustech svých, a jazykem svým lhali jsú jemu«, srov. vintr, Josef (ed.): Die älteste tschechische 
Psalterübersetzung, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1986, s. 163. Odlišně 
však k podobnému místu přistupují editoři ve vydání Bible olomoucké, kteří český tvar nedokonavého 
slovesa za latinské perfektum interpretují jako imperfektum: »eripuit me de inimicis meis fortissimis, et 
ab his qui oderunt me« Ps 17,18: »Zprostil mě z nepřátel mých přesilných a z těch, jenž nenávidiechu 
mne«, srov. kyas, Vladimír – kyasová, Věra – Pečírková, Jaroslava (eds.): Staročeská Bible drážďanská 
a olomoucká, IV: Tobiáš – Sirachovec, Padeborn: Ferdinand Schöningh, 1996, s. 239.

/3

Graf 1:
Počet aoristů 

a imperfekt v jednot-
livých staročeských 

překladech žalmů
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náš průzkum v prvé fázi postavit na jednoznačných tvarech a teprve po hlubším pochopení 
zákonitostí jejich tvoření podle nich interpretovat a doplnit tvary nejednoznačné. Celkové 
množství jednoznačných tvarů v jednotlivých pramenech se pohybuje kolem 50 % ( Graf 2). 

Graf 2 ukazuje, že i v rámci jednoznačných tvarů přetrvává jasná převaha tvarů imperfekta 
nad aoristy. Například v prvním překladu reprezentovaném Žaltářem wittenberským je pouze 
33 jednoznačných aoristů oproti 84 jednoznačným imperfektům. Tyto výsledky se výrazně 
odlišují od závěrů, ke kterým pro texty z první poloviny 14. století došla Jana Zdeňková ve 
svém výzkumu.21 Ta shledala, že »ve všech textech z období první poloviny 14. století je vyš-
ší frekvence tvarů aoristu než tvarů imperfekta«. První překlad žalmů má tedy blíže spíše 
k textům z druhé poloviny 14. století, v nichž »se nachází větší počet dokladů imperfekta 
než dokladů aoristu«. Opět by se tento nepoměr dal vysvětlit typem textu, protože častým 
aoristem v textech, které Zdeňková zkoumala, je tvar »vecě«. Ten se ale v českých překladech 
žalmů nevyskytuje.

Druhým možným vysvětlením tohoto rozdílu by mohla být skutečnost, že menší výskyt 
imperfekt v textech z první poloviny 14. století podle Zdeňkové22 patrně souvisí s jeho tvoře-
ním téměř výhradně od nedokonavých sloves, která sama o sobě nesou významy průběhovosti, 
trvání apod., a též se skutečností, že význam imperfekta je ve srovnání s významem aoristu 
komplexnější, specifičtější – a patrně tedy nebylo tak často potřeba jej vyjádřit. V žalmech je 
ale naopak tento specifičtější význam častější než v jiných textech, protože se jedná o texty, 
v nichž se nezřídka konstatují jisté nadčasové a zobecněné události, skutečnosti a jevy, a proto 
se zde pro vyjádření neaktuálnosti a opakování imperfekta opakovaně užívají (např. Ps 119,7: 
»S těmi, již nenáviděli míru, biech míren, když mluviech jim, vybojováváchu mě darmo« Žalt-
Kap). A snad i toto může být jeden z důvodů, proč se postupně ustaluje imperfektivní forma 
jako jistý příznak biblického stylu.

2.2. První překlad žaltáře
První překlad v našem průzkumu reprezentuje Žaltář wittenberský, pocházející z poloviny 
14. století. V jeho případě bylo identifikováno 210 tvarů jednoduchého minulého času, což je 
zhruba 10 % všech minulých tvarů. I v tomto případě tedy jasně převládají složené minulé časy 
nad jednoduchými. 

Důležitým zjištěním bylo to, že ačkoli se jedná o text s cizojazyčnou předlohou, nelze ani 
zde volbu českého tvaru primárně vyvozovat jen z latinského originálu. V případě českého 
imperfekta byly v latinské předloze na daných místech zaznamenány vedle imperfekta (82 %) 
i další tvary, a to perfektum (5 %), konjunktiv imperfekta (12 %) a participium (1 %). Na zá-
kladě analýzy jednoznačných tvarů se dále ukázalo, že aoristy jsou v tomto žaltáři tvořeny 
v naprosté většině od dokonavých sloves (97 %) a imperfekta od nedokonavých sloves (87 %), 
třebaže v rámci imperfekt existuje menší, byť nezanedbatelná skupinka tvarů tvořených od 
sloves dokonavých – v jejich případě se jedná o tvary s významovým rysem opakovatelnosti, 
příp. neaktuálnosti, vždy užité za latinské imperfektum.

21 Zdeňková, Slovesné formy pro vyjádření minulosti v češtině 14. století ( pozn. 2), s. 101,
22 Tamtéž, s. 280.
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Graf 2:
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»egrediebatur foras et loquebatur« Ps 40,7: »vyndieše ven i mluvieše« ŽaltWittb; »vycho-
dieše ven i mluvieše« ŽaltKlem, ŽaltKap; »vycházieše ven a mluvieše« BiblBosk; »vycházel 
jest ven a mluvil jest« ŽaltTisk;
»Deus noster, tu exaudiebas eos; Deus, tu propitius fuisti eis« Ps 98,8: »bože náš, ty usly-
šieše jě, bože, ty ľútostiv byls jim« ŽaltWittb; »bože náš, ty uslyšováše jě, bože, ty milostiv 
byl si jim« ŽaltKlem, ŽaltKap; »bože náš, ty slyšieše jich, ty si lítostiv byl jim« ŽaltPod; 
»bože náš, tys uslyšoval je, bože, tys milostiv byl jim« BiblBosk; »bože náš, tys slýchával 
je, bože, ty si milostiv jim byl« ŽaltTisk.

Imperfektum od dokonavého slovesa pro vyjádření neaktuálnosti a opakování nacházíme 
pouze v prvním překladu žaltáře (»vyndieše«, »uslyšieše«), v druhém, reprezentovaném Žaltá-
řem klementinským, se na těchto místech objevuje už tvar nedokonavého slovesa (»vychodie-
še«), někdy dokonce iterativa (»uslyšováše«). Když se podíváme na další překlady z 15. století, 
můžeme si povšimnout, že podobná tendence je patrná i v překladu třetím, reprezentovaném 
Biblí boskovickou (»vycházieše«, »-s uslyšoval«), zatímco čtvrtý překlad upřednostňuje celkově 
iterativní složená préterita (»vycházel jest«, »-s slýchával«). Tyto příklady dobře dokumentují, 
jak se postupně měnilo vyjadřování neaktuálnosti a opakování a jak byl systém minulého 
času postupně přebudován ve vztahu k slovesnému vidu: místo jednoduchých minulých časů/
imperfekta se postupně začínají rozvíjet iterativa (jako »vycházěti«, »uslyšovati«, »slýchávati«).

Na základě analýzy jednoznačných tvarů v Žaltáři wittenberském pak vyhodnocujeme ne-
jednoznačné tvary a vycházíme především ze zjištění, že od dokonavých sloves se zpravidla tvo-
ří v prvním překladu žalmů aoristy, od nedokonavých imperfekta. K latinskému tvaru v předlo-
ze pouze přihlížíme, protože jak bylo řečeno výše, objevují se případy, kdy českému imperfektu 
nedokonavého slovesa odpovídá v předloze latinské perfektum (např. »unam petii a Domino, 
hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini« Ps 26,4: »jedné prosiech na hospodinu a té 
dobudu, abych bydlil v domu hospodinovu« ŽaltWittb). Proto i některé nejednoznačné tvary 
interpretujeme jako imperfekta, ačkoli v předloze je perfektivní tvar (např. »cucurri in siti: ore 
suo benedicebant, et corde suo maledicebant« Ps 61,5: »běžiech v žízi, usty svými blaháchu, 
a sirdcem svým klniechu« ŽaltWittb).23

Analyzujeme-li imperfekta a aoristy v prvním žaltáři z hlediska použitého lexika, zjišťu-
jeme, že se zde jednoduché tvary minulého času tvoří od více než 100 staročeských sloves. 
Nejvíce dokladů kromě slovesa »býti« (s 23 tvary imperfekta) je tvořeno od sloves mluvení 
(např. »mluviti« – 8 tvarů imperfekta; »řéci« – 7 tvarů aoristu; »volati« – 6 tvarů imperfekta; 
»vzvolati« – 6 tvarů aoristu), sloves smyslového vnímání (např. »uslyšěti« – 3 tvary aoristu; 
»viděti« – 4 tvary imperfekta) a sloves pohybu (např. »běžěti« – 4 tvary imperfekta; »choditi« – 
3 tvary imperfekta; »jíti« – 5 tvarů imperfekta; »přichoditi« – 2 tvary imperfekta; »vychoditi« – 
3 tvary imperfekta). Většinu tvarů jednoduchého minulého času však tvoří slovesa s jediným 
dokladem na imperfektum nebo aorist (např. »blahati«, »čekati«, »metati«, »nzieti«, »minúti«, 
»obľubovati«, »pověsiti«, »slúžiti«, »uroditi«, »vykládati«, »žádati«). To ukazuje na vysokou 
produktivnost tohoto jazykového prostředku v době kolem roku 1300 a na to, že jednoduché 
minulé časy nebyly omezeny na jisté lexikum nebo jistou slovesnou třídu, ale tvořily se od 
různých typů sloves.

2.3. Druhý překlad žaltáře
Druhý překlad v našem průzkumu zastupuje Žaltář klementinský z první poloviny 14. století. 
V tomto prameni bylo nalezeno 180 tvarů jednoduchého minulého času. I v tomto případě 
se tak jedná zhruba o desetinu všech zaznamenaných minulých časů, rovněž zde tedy jasně 
převládají tvary složeného préterita. Ve shodě s Žaltářem wittenberským se také v této památce 
objevují případy, kdy je latinské perfektum přeloženo pomocí českého imperfekta, ani zde tedy 
nelze zvolené tvary vyvozovat pouze z latinské předlohy. Zároveň v tomto prameni zazna-
menáváme ještě silnější tendenci tvořit aoristy pouze od dokonavých sloves a imperfekta od 
nedokonavých – jak už bylo řečeno, neaktuálnost a opakování bývají v případě tohoto žaltáře 
vyjádřeny primárně imperfektem nedokonavého slovesa, zvláště iterativem. 

V rámci našeho průzkumu jsme sledovali i vzájemné vztahy mezi jednotlivými překlady co 
do rozložení jednoduchých minulých časů. V případě druhého překladu nás tedy v prvé řadě 
zajímalo, zda a jak si je blízké rozložení jednoduchých minulých časů v tomto žaltáři při porov-
nání s Žaltářem wittenberským. Ukázalo se, že obě památky pracovaly s minulými časy velmi 

23 editor prvního staročeského překladu žalmů, jak již bylo řečeno výše, tyto případy většinou přepi-
suje jako aoristy, srov. např. »běžěch«, viz vintr, Die älteste tschechische Psalterübersetzung ( pozn. 20), 
s. 135.
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samostatně. Pouze na 45 % míst volily oba žaltáře stejný tvar (např. »ego dormivi, et soporatus 
sum; et exsurrexi, quia Dominus suscepit me« Ps 3,6: »jáz spal i zespal sem sě i vstal sem, ne-
bo hospodin přijal mě« ŽaltWittb; »já spách a dřiemal sem i vstach, nebo hospodin přijal mě« 
ŽaltKlem), v dalších 28 % výskytů pak sice oba žaltáře použily shodně jednoduchý minulý čas, 
jeho konkrétní podoba se však lišila (např. »cum invocarem exaudivit me Deus iustitiae meae« 
Ps 4,2: »když povolách, uslyšal mě bóh pravedlnosti mé« ŽaltWittb; »když vzývách, uslyšal mě 
jest bóh pravdy mé« ŽaltKlem). A celých 27 % výskytů jednoduchého minulého času Žaltáře 
klementinského nemělo žádnou oporu v Žaltáři wittenberském – ten na daném místě použil jiný 
tvar, zpravidla složené préteritum (např. »dum confringuntur ossa mea, exprobraverunt mihi« 
Ps 41,11: »když lámajú sě kosti mé, vzrúhali jsú sě mně« ŽaltWittb; »když sě ztěrujú kosti mé, 
porúháchu sě mně« ŽaltKlem). 

Rozdílnost v užívání jednoduchých minulých časů v obou pramenech se tak jeví jako po-
měrně značná, dala by se však připsat i tomu, že autor druhého překladu mohl pracovat zcela 
bez návaznosti na první překlad. Proto jsme do srovnání přibrali i Žaltář kapitulní, tedy upra-
venou podobu druhého překladu. 

I v tomto případě se ovšem ukázalo, že oba překlady byly co do přístupu k jednoduchým 
minulým časům poměrně samostatné. Ve vzájemné shodě oba prameny přeložily sice nadpo-
loviční většinu míst (57 %), ovšem v dalších 24 % už dochází k obměně konkrétního slovesa24 
a v dalších 29 % použil Žaltář kapitulní jednoduchý minulý čas na místě, kde byl v Žaltáři 
klementinském použit jiný tvar, zpravidla složené préteritum.25 Je tedy patrné, že ještě v po-
lovině 14. století byl systém jednoduchých minulých časů využíván jednotlivými autory zcela 
samostatně a kreativně, a to i v takto specifickém typu památky, jakým je žaltářní text.

Výsledkem neobvyklé kreativnosti je Žaltář poděbradský, rukopis z konce 14. století s revi-
dovaným zněním prvního překladu ( Obr. 1). Ačkoli je datován až rokem 1396, je to pramen, 
který z českých žaltářů obsahuje nejvíce tvarů jednoduchého minulého času, celkem 280. To je 
o jednu třetinu (!) aoristů a imperfekt více, než měl Žaltář wittenberský. Je poněkud překvapivé, 
že se tato úprava ve tvarech jednoduchého minulého času shoduje s Žaltářem wittenberským 
jen v 46 %, v 15 % má na stejných místech jednoduchý minulý tvar jiného slovesa a na 39 % 
míst má aorist nebo imperfektum zcela nově (např. »circuivi et immolavi in tabernaculo« 
Ps 26,6: »okolo chodiech a obětovách v stanu« ŽaltPod; »obchodil sem i obětoval sem v stánku« 
ŽaltWittb).

V tomto prameni také narůstá počet nejednoznačných tvarů jednoduchých minulých ča-
sů ( Graf 3); je to dáno také tím, že je zde již dobře zachycena hlásková změna ie v í, a to 
i v osobních koncovkách, např. ve tvaru imperfekta »slyšíše« (Ps 98,6). V důsledku toho je 
nutné některé dříve průkazné tvary imperfekta chápat v Žaltáři poděbradském jako neprůkaz-
ná imperfekta, protože by to hypoteticky mohly být i tvary aoristu. Jedná se o tvary sloves 
4. třídy typu »prositi« a v Žaltáři poděbradském jsou to např. tvary »protivích«/»protivich« 
a »mluvích«/»mluvich«. Pro imperfektivnost těchto neprůkazných tvarů hovoří kontext a la-
tinská předloha (»detrahentem secreto proximo suo, hunc persequebar« Ps 100,5: »omluvují-
cieho tajně bližnieho, tomu sě protivích« ŽaltPod; »cum loquebar illis, impugnabant me gra-
tis« Ps 119,7: »když mluvích jim, vybojováchu mě darmo« ŽaltPod). Opřít se můžeme v obou 
případech i o překlad ostatních staročeských žaltářů, v nichž se vedle nejednoznačných tvarů 
objevují i jednoznačná imperfekta (Ps 100,5: »nenávidiech« ŽaltWittb, »následovách« ŽaltKlem,

24 Např. »qui oderunt nos diripiebant sibi« Ps 43,11: »jižto nenávidiechu nás, rozchycováchu sobě« 
ŽaltKlem, »již nenáviděli nás, rozlapáváchu sobě« ŽaltKap.

25 Např. »lavi inter innocentes manus meas« Ps 72,13: »umyl sem mezi nevinnými rucě mé« ŽaltKlem, 
»umych mezi nevinnými rucě moji« ŽaltKap.
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»slédiech« ŽaltKap, »sem sě protivil« BiblBosk, »sem ku pomstě připravoval« ŽaltTisk; Ps 119,7: 
»mluviech« ŽaltWittb, ŽaltKlem, ŽaltKap, BiblBosk, »sem mluvieval« ŽaltTisk).

Jak už bylo zmíněno, Žaltář poděbradský oživuje jednoduché minulé časy na místech, kde již 
první překlad má složená préterita, viz např. »ego dixi« Ps 115,2: »jáz řech« ŽaltPod (»já jsem 
řekl« ŽaltWittb). Celkem má o 69 tvarů více než první překlad, z čehož polovinu tvoří aorist, 
který jinde ustupuje rychleji (viz dále třetí překlad). Tato úprava žaltáře má celkově archaizující 
charakter, podobné prvky archaizace nacházíme např. v českém překladu latinského adnominál-
ního genitivu shodným přívlastkem26 nebo v zachovávání duálu. Nejvíce (celkem 34) nových 
jednoduchých minulých časů se pak nachází v 118. žalmu27 – jedná se převážně o tvary 1. osoby 
singuláru. Tento žalm je důležitý v liturgii, v modlitbě breviáře měl významné místo, četl se 
o menších hodinkách během neděle, někdy i ve všední dny. Zdá se, že tato archaizující úprava 

26 Srov. voleková, Kateřina: Překlad latinského adnominálního genitivu v prvním tištěném českém 
žaltáři (1487), in: Clavibus unitis 10/2 (2021), s. 19-28, https://www.acecs.cz/media/cu_2021_10_02_vo-
lekova.pdf.

27 Podle vulgátního číslování žalmů. Podle hebrejského, podle něhož se číslují žalmy v moderním 
českém překladu, se jedná o 119. žalm.
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Obr. 1:
Začátek 68. žalmu 
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byla záměrná a souvisela s liturgickou praxí, protože majitelkou Žaltáře poděbradského byla 
šlechtična Keruše z Vartenberka, která jej zřejmě užívala jako modlitební knížku.28 S podobným 
nárůstem jednoduchých minulých časů se lze setkat v českých mariánských hodinkách z po-
slední třetiny 14. století, které také obsahují úpravu nejstaršího překladu žaltáře.29 Vzhledem 
k tomu, že se v těchto hodinkách setkáváme u participií s častou transformací jmenného rodu 
mluvčího z mužského na ženský (např. »meditatus sum« Ps 118,70: »myslila jsem« Hod KNM 
XVIII D 62), mohl být nárůst tvarů 1. osoby singuláru jednoduchých minulých časů motivován 
také snahou přizpůsobit text pro čtenáře obojího pohlaví, protože jednoduché minulé časy 
na rozdíl od složeného préterita nevyjadřují jmenný rod mluvčího (např. »loquebar« Ps 121,8: 
»mluviech« Hod KNM XVIII D 62, ŽaltPod, »mluvil jsem« ŽaltWittb).30

Zřejmě snazší tvoření imperfekt pomocí charakteristické přípony -ieše, resp. -íše pro 3. osobu 
singuláru se pak projevuje ve vytvoření zde ojedinělého tvaru imperfekta »uslyšíše« od doko-
navého slovesa za latinské perfektum »audivit« (Ps 119,1: »volal sem i uslyšíše mě« ŽaltPod). 
Může se ale také jednat o dozvuky původního vyjadřování neaktuálního a opakovaného děje 
(tj. opakovaně jsem volal [k Bohu] a vyslyšoval mě).

2.4. Třetí překlad žaltáře
Třetí překlad je v naší analýze reprezentován Biblí boskovickou pravděpodobně z let 1421-
1425 jakožto nejstarším dochovaným pramenem tohoto překladu ( Obr. 2), v němž najdeme 
103 tvarů jednoduchého minulého času. Co se týče jejich interpretace, je 57 z nich jednoznač-
ných tvarů imperfekta, ale žádný z nich nemůžeme označit za jednoznačný tvar aoristu. Pro-
tože všechny tvary jednoduchých minulých časů jsou tvořeny od nedokonavých sloves a jsou 
zde použity za latinské imperfektum nebo konjunktiv imperfekta, interpretujeme i všechny 
nejednoznačné tvary jako imperfekta. Žádný aorist se tedy podle naší interpretace v třetím 
překladu žaltáře, jak je zachován v Bibli boskovické, nenachází.

Podíváme-li se na to, jaká je shoda míst s imperfekty ve třetím překladu s předchozími 
překlady žalmů, největší průnik objevíme mezi druhým a třetím překladem: v 66 případech 
z celkových 103 výskytů se tvary zcela shodují, v 31 případech je zde imperfektum jiného 
slovesa a pouze v 6 případech není v druhém překladu žalmů tvar imperfekta, ale složeného 
préterita ( Graf 4). V naprosté většině tedy najdeme imperfekta v týchž verších, v nichž již 
byly v druhém překladu, jen jich je celkově o třetinu méně (103 imperfekt v Bibli boskovické 
versus 159 imperfekt v Žaltáři klementinském). Podobná, i když trochu menší shoda se ukazuje 
i s prvním překladem, kdy se ve více než polovině případů (57 z 103) tvary zcela shodují.

28 Dříve byla za majitelku žaltáře pokládána eliška z Vartenberka (či spíše Alžběta), manželka Jana 
z Kunštátu z poděbradské větve a dcera Petra z Vartenberka sezením na Kosti. Na základě výzdoby ruko-
pisu pocházející z dílny »Mistra z roku 1398« a souvislosti kalendáře na začátku rukopisu s olomouckou 
diecézí přisoudil Tomáš Gaudek žaltář jiné donátorce, a to Keruši z Vartenberka z kumburské větve, 
manželce Smila z Kunštátu sezením na Líšnici; srov. Gaudek, Tomáš: O nedochovaném díle neznámého 
mistra a zapomínané roli žen v dějinách kultury, in: ChlíbeC, Jan – oPačić, Zoë (eds.): Setkávání. Studie 
o středověkém umění věnované Kláře Benešovské, Praha: Artefactum, 2015, s. 110-121.

29 Soubor mariánských oficií, Praha: Knihovna Národního muzea, sign. XVIII D 62, https://www.
manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIPDIG-NMP___XVIII_D_62__2KNJOB3-cs, dále 
Hod KNM XVIII D 62.

30 Srov. voleková, Kateřina: Mariánské hodinky v kontextu staročeského překladu žaltáře, in: kubí-
nová, Kateřina et al. (eds.): Karel IV. a Emauzy. Liturgie – text – obraz, Praha: Artefactum, 2017, s. 226.

Graf 4:
Shoda imperfekt 
třetího překladu 
s předchozími 
překlady žalmů
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Ustálenost některých žalmových veršů byla, jak se zdá, velmi silná. To lze vyhodnotit 
i z tohoto pohledu: ve všech pramenech najdeme na 35 místech tatáž imperfekta, a pokud 
nezapočítáme individuální úpravy Žaltáře kapitulního a Žaltáře poděbradského, je to dokonce 
48 společných míst mezi prvním, druhým a třetím překladem, např.:

»vim faciebant qui quaerebant animam meam« Ps 37,12: »moc činiechu, již hledáchu 
dušě mé« ŽaltWittb, ŽaltKap, ŽaltPod; »násilé činiechu, již hledáchu dušě mé« ŽaltKlem, 
BiblBosk;
»qui laudabant me adversum me iurabant« Ps 101,9: »již mě chváléchu, na mě přisáhá-
chu« ŽaltWittb, ŽaltKlem, ŽaltKap, ŽaltPod, BiblBosk;
»euntes ibant et flebant« Ps 125,6: »jdúce jdiechu i plakáchu« ŽaltWittb, ŽaltKlem, 
ŽaltKap, ŽaltPod, BiblBosk.

V prvních dvou příkladech se jedná o tzv. kající žalmy (Ps 37 a 101), u nichž lze předpo-
kládat dobrou všeobecnou znalost na základě jejich častého užití v liturgii hodinek i v osobní 

Obr. 2:
Začátek Knihy žalmů 

v Bibli boskovické, 
Olomouc: Vědecká 

knihovna, sign. 
M III 3, ff. 235v, https://

www.digitalniknihov-
na.cz/vkol/uuid/uui-

d:48dd592f-ecf2-429d-
-9fbc-869cca3747cc
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modlitbě,31 třetí příklad pochází ze stupňového žalmu, který byl recitován v hodinkách při 
úterních nešporách. Tvar imperfekta, který nemá žádný jiný pramen, najdeme jen ve dvou 
verších třetího překladu. 

3. Shrnutí
Náš průzkum staročeských žaltářů ukázal, že jednoduché minulé časy jsou sice v žalmech 
v menšině, ale byly aktivně používány až do třetího překladu včetně. Jednoduchý tvar pro vy-
jádření minulého času nesouvisí přímo s užitím latinského tvaru v předloze, důležitější se jeví 
další faktory, jako je vid, časové okolnosti, typ promluvy (vyprávění × přímá řeč). Nezanedba-
telným faktorem se ukazuje i vliv tradice, protože znění liturgicky frekventovanějších žalmů se 
proměňuje méně. Liturgická praxe měla dokonce v některých pramenech z konce 14. století vliv 
na užívání aoristů a imperfekt ve větším rozsahu. Přes prokazatelnou funkčnost jednoduchých 
minulých časů dochází ve všech zkoumaných žaltářích k jejich pozvolnému nahrazování jiný-
mi prostředky (tj. složeným préteritem a iterativy), až zcela vymizí v posledním staro českém 
překladu žalmů, kde ojedinělé »vece« je již jen reliktem dávného rozšíření.

31 Soukromou pobožnost sedmi kajících žalmů doplněnou o krátké modlitby nacházíme i v rukopisu 
Žaltáře poděbradského, v laické modlitební knížce určené zbožné šlechtičně (ff. 140r-150r), srov. výše 
pozn. 28.
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