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Abstract: Paulus Paulirinus de 
Praga writes about musical instru-
ments in the chapter Musica instru-
mentalis of his treatise Liber vigin-
ti artium (ca 1459–61). For many 
of them he used names which are 
rare or completely unknown from 
any other period sources. Some-
times he writes about a known in-
strument using a name for it cur-
rent for quite different instruments. 
Calcastrum is one of them. From 
its description it is possible to 
compare it with other period instru-
ments in Middle Europe and as-
sume that Paulus Paulirinus is de-
scribing an instrument known by 
organologists of 20th century as 
a psaltery-harp, harp-psaltery or 
double-resonator harp.

This assumption is aided by the 
described shape of the instrument 
(plus trigonale quam quadrangu-
lare), the use of gut strings (cordas 
nervales) as well as the way of 
playing the instrument (cum digit-
tis cordas tangens). The manner of 
holding the instrument when play-
ing is possible to compare with 

other chordophones (neckless) 
in the medieval Czech regions 
(these instruments were held with 
strings running parallel to the axis 
of the player’s body). By eliminat-
ing instruments used in Middle 
Europe in the middle of 15th cen-
tury it is possible to come to the 
conclusion that Paulus Paulirinus 
describes the psaltery-harp using 
the name calcastrum.

Keywords: psaltery-harp, Paulus 
Paulirinus, medieval musical in-
strument
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STATI & STUDIE

Pavel "ídek z Prahy (Paulus Paulirinus de Praga, 1413–po 1471) v#noval ve svém 
traktátu Liber viginti artium (ok. 1459–61)1 kapitolu „Musica instrumentalis“ hudeb-
ním nástroj$m.2 A%koli se tato kapitola zachovala jen ve fragmentu, obsahuje popi-
sy celé &ady hudebních nástroj$, z nich' mnohé jsou do té doby unikátní. Pon#kud 
matoucí je n#kde terminologie, kterou "ídek uvádí. Je v!eobecn# známo, 'e st&edov#k 
nem#l ustálené názvy nástroj$, a tak se %asto stávalo, 'e pod t(m' názvem se mohly 
objevovat r$zné nástroje. Cithara byl nap&. název pou'ívan( obecn# pro chordofon, ale 
nej%ast#ji ur%oval harfu.3 Iluminátor Stuttgartského 'altá&e4 jej chápe jako trsací chor-
dofon s krkem. "ídek pod tímto názvem popisuje loutnu. Je!t# rozdíln#j!í byl v(znam 
názvu st&edov#kého nástroje chorus. Ten byl chápán bu) jako bicí chordofon (strunn( 
buben)5 nebo jako dudy.6 P&esto v!ak je pro nás neobvyklé, kdy' "ídek pou'il názvy, 
které slou'ily pro jiné nástroje (jako v(!e zmín#ná cithara). Sistrum, nástroj znám( ji' 
z dob starov#kého Egypta nebo z antiky jako, idiofon poslou'il "ídkovi s dodatkem 
„smyczecz“ k popisu chordofonu, nejpravd#podobn#ji rybebky. Ala (k&ídlo) nemá podle 
"ídkova popisu v$bec nic spole%ného se st&edov#k(m k&ídlem, ale "ídek zde popisuje 
psaltérium, resp. micanon. Jindy pou'il "ídek názvy, které se obvykle v$bec nevysky-
tovaly – innportile pro claviorganum, tubalcana pro trum!ajt, ysis pro nin#ru, ormfa pro 
dudy a kone%n# i calcastrum.

Pavel "ídek popisuje calcastrum následovn#: „(C)ALCASTRUM est instrumentum 
plus trigonale quam quadrangulare, habens multas cordas nervales per transversum 
latitudnaliter, super quod psaltes, cum digittis cordas tangens, perficit sue cantacionis 
intencionem. Oportet autem ungwes huius instrumenti registrator laciores et aliquan-
tulum acuciores habere ad huius instrumenti registracionem.“ Mu'íková7 p&ekládá tuto 
pasá': „Calcastrum je nástroj lichob#'níkového tvaru (doslova více trojhrann( ne' %ty&-
hrann(); má mnoho st&evov(ch strun (nata'en(ch) nap&í% na !í&ku; na n#m hrá% dotekem 
prst$ na struny vytvá&í píse* podle svého zám#ru; je pak zapot&ebí, aby hrá% na tento 
nástroj m#l !ir!í a trochu !pi%at#j!í nehty k ovládání tohoto nástroje.“ "ídek tedy uvádí 
t&i základní fakta o nástroji, t(kající se

a) tvaru nástroje
b) strun
c) zp$sobu hry.
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Vezmeme-li v úvahu tato fakta, m$'eme se s jejich pomocí pokusit calcastrum iden-
tifikovat.

Tvar nástroje je „plus trigonale quam quadrangulare“, více trojhrann( ne' %ty&hran-
n(, tedy nejspí! lichob#'níkov(, jak uvádí Mu'íková i Howell. P&ipome*me si na tomto 
míst#, 'e geometrické popisy tvar$ nebo obrys$ st&edov#k(ch hudebních nástroj$ musí-
me chápat s ur%itou rezervou. Jednotlivé hrany nástroj$ mohly b(t toti' r$zn# zak&iveny, 
a tak obrys nástroj$ geometrické obrazce jen p&ipomínal. Pro ozna%ení tvaru &ady dal-
!ích nástroj$ Pavel "ídek rovn#' u'ívá jen základní geometrické obrazce a p&esto víme 
z velikého mno'ství ikonografick(ch památek, 'e tvary nástroj$, tak r$zné a prom#nné 
ve st&edov#ku, jen velmi z&ídka odpovídaly p&esn(m tvar$m základních geometrick(ch 
obrazc$.

Struny byly st&evové. Byly nata'eny „per transversum latitudinaliter“, co' m$'eme 
chápat tak, 'e byly soub#'né s nejdel!í hranou nástroje. 

Zp!sob hry odpovídal doteku strun prsty („cum digittis cordas tangens“). "ídek v!ak 
vzáp#tí popisuje, jak mají vypadat hrá%ovy nehty, aby byly vhodné k ovládání nástroje. 
Vzhledem k tomu, 'e u popisu harfy "ídek poznamenává, 'e její (st&evové) struny zazní-
vají drnkáním (doslova úderem) neht$ („…nervalibus cordis unguum percussione reso-
nans…“), m$'eme usuzovat, 'e i na calcastrum se hrálo shodn# s harfou, tedy pomocí 
neht$.

Hrá%e na calacastrum naz(vá "ídek psaltes, tedy doslovn# „psalteriov( hrá%“. To 
z&ejm# svedlo badatele k domn#nce, 'e calcastrum je druh psalteria ('altá&e).8 Zp$sob 
naz(vání hudebník$ podle jmen nástroj$, na n#' hráli, byl stejn# jako dnes (houslista, 
flétnista, bubeník apod.) b#'n( i ve st&edov#ku (figelator, fistulator, tympanisator,9 tubal-
cantor, citharista10 apod.). Objevují se i ve spojení s nástroji („alista tangit alam“11 nebo 
„sicut citharedus in cithara“12). Rovn#' se pou'ívalo i sloveso ur%ující hru na konkrétní 
nástroj – „citharista cithazirat“13 nebo „trompeurs trompet…corneurs cornent“,14 podob-
n# jako dnes &íkáme, 'e truba% troubí, bubeník bubnuje apod. Pozoruhodné je, 'e se 
ve st&edov#ku pou'ívalo i sloveso vyjad&ující hru na n#jak( hudební nástroj k ur%ení hry 
na nástroj jin(. Anglick( biskup Cuthbert 'ádal dopisem mohu%ského biskupa Boniface 
(zem&. r. 730) o citharistu schopného citharizování na „citharu, kterou naz(váme rotta“ 
(„delectat me quoque cytharistam habere, qui possit cytharizare in cithara, quam nos 
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appellamus rottam“15). Je!t# v(razn#j!í je záznam v bavorském rukopise,16 v n#m' se 
dovídáme o tom, 'e David spat&iv svoji rotu, cht#l na ni harfovat – tedy hrát jako na harfu 
(„…als Herr David sein Rotten spien / wan er daraf herpfen17 wolt“). Z toho tedy vypl(-
vá (a Pavel "ídek to potvrzuje), 'e na calcastrum mohl hrát psaltes. Tím je!t# netvrdíme, 
'e calcastrum pat&í mezi psalteria. V'dy+ i cytharista mohl „cytahrizovat“ na rotu a David 
na ni „harfoval“. Pro% by tedy i psaltes nemohl hrát na jiné nástroje? Ne' si na tuto otáz-
ku odpovíme, ud#láme malá dopl*ující odbo%ení. 

Odbo"ení I – Rota (rotta, rote, rutta apod.) 
Chordofon znám( ji' od raného st&edov#ku, nejroz!í&en#j!í zhruba mezi 10. a 13. sto-

letím. V 15. století se jeho stopy zvolna ztrácí. Název v!ak p&e'ívá je!t# v biblick(ch tex-
tech. Rota byl trojhrann( nástroj s vodorovnou hranou naho&e a protilehl(m rohem dole. 
St&evové struny, které byly ta'eny (podobn# jako na harf#) nahoru k ladicím kolík$m 
umíst#n(m v horní vodorovné hran# (v rámu nástroje), se rozeznívaly drnkáním prst$ jed-
né ruky, zatímco druhá ruka p&idr'ovala nástroj. Dut( rezonátor byl umíst#n svisle a tvo&il 
tak „bo%ní st#nu“ na jedné stran# strun. Tím byl druhé ruce znemo'n#n p&ístup ke stru-
nám. ,asto se rota vyskytovala ve dvojici s psalteriem, mnohem %ast#ji (a to nejen 
ve verbálních, ale i ikonografick(ch pramenech) spolu s harfou, s ní' ji pojilo mnohem 
více spole%n(ch znak$, mj. to, 'e rota a harfa u'ívaly struny st&evové, zatímco psalterium 
struny kovové, trsané %asto plektry. Není proto divu, 'e od druhé poloviny 13. století se 
objevuje nástroj, jeho' 'ivotnost rovn#' nep&esáhla 15. století, kter( je kombinací základ-
ních prvk$ roty i harfy – nástroj, kter( %e!tí organologové pojmenovali 'altá&ová harfa.18

Odbo"ení II – Hra na psalterium v #esk$ch zemích 
Dr'ení st&edov#k(ch nástroj$ nám naprosto jednozna%n# vykazuje veliké mno'ství 

dobov(ch vyobrazení, z&ídka i písemné zmínky. Z vyobrazení m$'eme vy%íst, 'e psalte-
rium se v Evrop# obvykle dr'elo proti hrudníku ve svislé poloze, &id%eji na kolenou a to 
tak, 'e struny, které byly ta'eny soub#'n# s nejdel!í hranou nástroje, byly kolmo k ose 
hrá%ova t#la. Hluboké struny byly naho&e (tedy pod hrá%ovou bradou) a sm#rem ke stru-
nám krat!ím a tedy vy!!ím se postupovalo do vy!!ích poloh.19 Ob# ruce mohly (nej%as-
t#ji pomocí plekter z pta%ích per) drnkat na struny. Vyobrazení %eského p$vodu vykazují 
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naopak dr'ení psalterií v jedné ruce. Nástroj je op&en bu) o pa'i té'e ruky, nebo o tu 
%ást hrudníku, na jeho' stran# je rukou p&idr'ován. Druhá ruka drnká na struny (nej%as-
t#ji rovn#' pomocí plektra). Pavel "ídek p&i popisu hry na psalterium zd$raz*uje hru jed-
nou rukou pou'itím singuláru „cum penna percutitur tenta in manu“ („trsá se brkem 
dr'eném v ruce“). Struny jsou ta'eny rovn#' soub#'n# s nejdel!í hranou nástroje, ale 
nyní se dostávají do polohy svislé, tedy soub#'n# s osou hrá%ova t#la. Zp$sob dr'ení 
psalteria byl v ,echách naprosto shodn( s tím, jak se p&i h&e dr'ela rota i 'altá&ová 
harfa.20

Vra+me se nyní k na!í p$vodní otázce, zda by mohl "ídk$v psaltes (hrá% na psalte-
rium) hrát i na jiné hudební nástroje. Pavel "ídek psal sv$j traktát mezi lety 1459–1463 
v Plzni a musel si jist# v!imnout i zp$sobu, jak(m se hrálo v ,echách na psalterium. 
Popisuje hru jednou rukou, tedy hru, jaká byla b#'ná v ,echách. Psaltes z ,ech tedy 
mohl bez jak(chkoli problém$ ovládnout hru i na rotu nebo na 'altá&ovou harfu a místo 
plektrem mohl hrát prsty. Byl toti' zvykl( své melodie hrát pouze jednou rukou. Naproti 
tomu arfista (tak by asi pojmenoval Pavel "ídek hrá%e na harfu), kter( dr'el nástroj kole-
ny nebo jej m#l op&en o nohy, mohl hrát bez jak(chkoli obtí'í ob#ma rukama. Rovn#' ali-
sta (hrá% na k&ídlo), jak nám potvrzují dobová vyobrazení, hrál ob#ma rukama, aby mohl 
sou%asn# vyu'ívat obou systém$ strun, charakteristick(ch pro k&ídlo.21 Ruka, která p&i 
h&e zárove* nástroj i p&idr'ovala, byla pro hru samoz&ejm# zna%n# omezena.

Pavel "ídek nám sice nepoznamenal, jak se dr'elo p&i h&e calcastrum, ale m$'eme 
se domnívat, 'e struny byly svislé, soub#'n# s osou hrá%ova t#la, jak to bylo b#'né 
ve st&edov#k(ch ,echách a jak to známe z %esk(ch ikonografick(ch památek nejen 
psalterií, rot a 'altá&ov(ch harf, ale i k&ídel. Na calcastrum se tedy hrálo jednou rukou, 
práv# tak, jak toho byl schopen %esk( psaltes, kter( hrával rovn#' na psalterium. Porov-
nejme tedy calacastrum s tím, co víme o psalteriích. 

Psalteria m#la kovové struny. Bartolomeus de Anglia uvádí okolo roku 1250 dokonce 
dvojí mo'nost materiálu – st&íbro a bronz, co' od n#j p&ejímá zhruba 35 let p&ed "ídkem 
Jean de Gerson („…habet cordulas vel argentas vel ex electro…“).22 Na psalteria se 
hrálo plectrem. Calcastrum je "ídkem popisováno se st&evov(mi strunami („[C]ALCA-
STRUM est instrumentum…habens multas cordas nervales…“), na které se hrálo prsty 
(resp. nehty). To se nápadn# podobá "ídkovu popisu harfy – „[A]RFA est instrumentum 
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trugonale nervalibus cordis unguum prcussione resonans…“ („Harfa je trojúhelníkov( 
nástroj se st&evov(mi strunami, zaznívající pomocí neht$“).23 Na rotu se rovn#' drnkalo 
bez plekter24 a b(valy pota'eny st&evov(mi strunami.25

 Vzhledem k diametrálnímu rozdílu hry a zvuku psalteria (kovové struny, plektrum) 
a calcastra (st&evové struny, prsty, resp. nehty) a vzhledem k nápadné podobnosti tého' 
u calcastra a harfy (resp. roty) se m$'eme domnívat, 'e pod názvem calcastrum se skr(-
vá rota nebo je!t# spí!e její pozd#j!í zdokonalen( tvar – 'altá&ová harfa.

Odbo"ení III – %altá&ová harfa
Typick( stavební prvek 'altá&ové harfy, jak ji' bylo zmín#no, jsou dva rezonátory.26 

Jeden rezonátor vypl*uje prostor podél nata'en(ch strun – je to poz$statek roty a je 
shodn( s rezonátorem psalterií. Druh( rezonátor je ve spodní %ásti nástroje p&ipojen 
k hornímu rezonátoru – ten lze chápat jako poz$statek harfy. Ladicí kolíky nalézáme 
na horní %ásti nástroje, podobn# jako u roty nebo u harfy. Zde se vyskytoval pon#-
kud zesílen( (n#kdy profilovan() trámek, kter( byl ob%as zakon%en zví&ecí hlavicí. Struny 
byly uchyceny nej%ast#ji do vrchní desky spodního rezonátoru, podobn# jako v harfách. 
N#kdy byly vedeny p&es pra'ec, kter( spo%íval v místech, kde se spojovaly oba rezo-
nátory, jindy vedly p&ímo podél horního rezonátoru bu) p&es horní pra'ec, nebo rovnou 
k ladicím kolík$m. 

U 'altá&ové harfy rozeznáváme t&i v(vojové typy,27 jejich' doby existence se vzájem-
n# p&ekr(valy. Nejstar!í typ trojhranného tvaru je velmi blízk( rot# a dokazuje, 'e 'altá&o-
vá harfa vznikla z roty p&ipojením spodního (harfového) rezonátoru. Vyskytuje se zhruba 
od poloviny 13. do poloviny 14. století. Druh( typ byl z&ejm# nejroz!í&en#j!í. Vrchní rezo-
nátor se pon#kud zmen!il u nejkrat!ích strun (tedy u hrá%ova t#la) a zde se ve volném 
míst# objevil sloupek, spojující vrchní trám (s ladicími kolíky) se spodním rezonátorem. 
Tento typ se objevuje ji' na p&elomu 13. a 14. století a p&esahuje a' do po%átku 15. sto-
letí. U posledního typu ji' vymizel zadní sloupek a nástroj dostal tvar nejvíce podobn( 
lichob#'níku. Objevuje se v 70. letech 14. století a 'il a' za polovinu 15. století. 

"altá&ová harfa byla pova'ována %esk(mi organology za bohemikum.28 Na zákla-
d# prostudování okolo stovky dobov(ch vyobrazení se domnívám, 'e tento myln( názor 
m$'eme opravit a umístit 'altá&ovou harfu do st&ední Evropy, tedy p&edev!ím do %esk(ch 
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a n#meck(ch zemí.29 Velmi z&ídka se 'altá&ová harfa objevuje i mimo st&ední Evropu.30 
Zda 'altá&ová harfa pou'ívala st&evové struny nem$'eme s ur%itostí tvrdit, nebo+ se nám 
o tom dosud nepoda&ilo najít 'ádnou konkrétní dobovou písemnou zmínku. Na n#kte-
r(ch vyobrazeních by barva strun odpovídala barv# st&evov(ch strun, ale chybí dosud 
jasn#j!í d$kaz. Karl!tejnskou nedokon%enou nást#nnou malbu z Kaple sv. K&í'e s bíl(mi 
strunami (a tedy z&ejm# st&íbrn(mi) m$'eme pova'ovat za anomálii, nebo+ toto vyobra-
zení jeví je!t# dal!í anomálii, s ní' se na 'ádném dal!ím dobovém vyobrazení 'altá&ové 
harfy nesetkáváme. Struny jsou zde ta'eny ve sborech po dvojicích, trojicích a %tve&i-
cích. Vzhledem k tomu, 'e 'altá&ová harfa vznikla kombinací roty s harfou – oba tyto 
nástroje pou'ívaly st&evové struny – m$'eme se právem domnívat, 'e i 'altá&ová harfa 
byla pota'ena st&evov(mi strunami. Krom# toho st&edov#ké drnkací chordofony bez krku, 
které byly pota'eny st&evov(mi strunami se rozeznívaly p&edev!ím prsty, zatímco kovem 
pota'ené nástroje se rozeznívaly pomocí plekter. U 'ádného vyobrazení 'altá&ové harfy 
nejsou plektra zobrazena. Toto zji!t#ní nás op#t vede ke st&evovému ostrun#ní 'altá&o-
v(ch harf. 

Shrnutí
Popis hudebního nástroje, kter( Pavel "ídek naz(vá calcastrum jeví v!echny znaky 

toho, 'e se jedná o nástroj, pro kter( si soudobá organologie vytvo&ila sv$j název 'altá-
&ová harfa. Sv#d%í pro to tyto spole%né znaky: st&evové struny, hra jednou rukou pomo-
cí prst$ bez plektra a kone%n# i tvar nástroje „více trojhrann( ne' %ty&hrann(“. V dob# 
Pavla "ídka byl znám ji' pouze poslední typ v(vojové &ady 'altá&ové harfy, kter( se sv(m 
tvarem skute%n# podobal popisovanému calcastru.31 Pavel "ídek se s tímto nástrojem 
mohl setkat a do svého traktátu pojednávajícím o hudebních nástrojích jeho popis za&a-
dit. -koda jen, 'e si mnohé názvy nástroj$ vym(!lel sám. Proto není jisto, zda byl název 
calcastrum u'íván32 nebo zda je to jen dal!í z "ídkov(ch v(tvor$. V ka'dém p&ípad# je 
tento popis pro nás d$le'it(, i kdy' zachycuje nástroj na konci jeho v(vojové posloup-
nosti – krátce p&ed jeho vymizením. 

"altá&ová harfa, detail z Velislavovy bible, okolo 
r. 1340, Praha, Národní knihovna XXIII. C. 124, 
fol. 7r.
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6 S popisem se setkáme nap&. u Nicholase Triveta (viz pozn. 3). Toto pojmenování se vyskytuje u' 
u Pseudo Jeron$ma.
7 Mu'íková MI 93.
8 Mu'íková MI 105, Howell PP 19.
9 Bohemarius maior Martina ze Strá'nice – 2. pol. 14. století, ver! 963, 970 a 945. 
10 Pavel "ídek tak naz(vá hrá%e na tubalcana – trum!ajt a na citharu.
11 FRB IV 43.
12 Pavel "ídek v heslu Ala.
13 FRB IV 14.
14 Bernsk( rukopis ze 14. století, viz Buchner HA 32.
15 Würdtwein EB 311, Sachs HM 166, Marcuse SM 216.
16 Neur%itého data, jak uvádí Sachs HM 167.
17 Marcuse SM 216 a 388 uvádí „harpfen“.
18 Kurfürst AH 29 a Kurfürst HN 291 uvádí, 'e název p&e!el i do cizí literatury. Je pravda, 'e se nap&. 
„psaltery-harp“ objevuje v literatu&e anglické (nap&. Remnant MIW 18 a obr. 13 i 200), ale existují i dal!í. 
Panum SI 158–164 a Brown CTP naz(vají 'altá&ovou harfu „harp-psaltery“ (tedy harfové psalterium). 
Sachs HM 133–134 zahrnuje z&ejm# 'altá&ovou harfu mezi nástroje, které naz(vá „Harfenzither“, 
a u Marcuse SM 215–219 m$'eme 'altá&ovou harfu tu!it, co' by bylo logické vzhledem k v(voji jednoho 
nástroje z druhého. ,eská organologická literatura uvádí, 'e 'altá&ové harf# p&inále'el %esk( st&edov#k( 
název rucznyczie, ru!nice apod., odvozen( od slova ruka. M$'e vyjad&ovat n#co v tom smyslu, 'e se 
nástroj bu) dr'el p&i h&e v jedné ruce nebo 'e byl ovladateln( pouze jednou rukou. Pro toto tvrzení 
v!ak dosud nemáme 'ádné d$kazy. Dosp#lo se k n#mu cestou eliminace. V %eském p&ekladu bible 
z p&elomu 14. a 15. století se slovem ruczniczie p&ekládá latinské nablum, pro n#' je v!ak v latinsko-%eském 
ver!ovaném slovníku Martina ze Strá'nice – Bohemarius maior z 2. poloviny 14. století –  vyhrazen 
název kobos. To nám jen dokazuje mnohozna%nost st&edov#k(ch názv$ hudebních nástroj$.
19 Pravd#podobn# a' k Bartholomaeu Anglicu (do pol. 13. století) sahají ko&eny Gersonovy zdánliv# nejasné 
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poznámky, 'e psalterium zní odshora, vychází od spodních zvuk$ a sestupuje dol$ k vy!!ímu lad#ní „…
psalterium sonat a superiori, procedens a gravioribus sonis ad acutiores descendedo“. viz Müller, H.: Der 
Musiktraktat in dem Werke des Bartolomaeus Anglicus De Proprietatibus Rerum, in: Riemann – Festschrift, 
Leipzig 1909, str. 252; Page JG 340 a pozn. 35, 346.
20 Podrobn#ji viz Matou(ek RS 207–212 a Matou(ek BMS.
21 Viz Kurfürst AH, Kurfürst HN, Matou(ek #K, Matou(ek RS a Matou(ek BMS.
22 Viz Page JG 341.
23 Mu'íková MI 90.
24 S v(jimkou dvou !pan#lsk(ch vyobrazení z konce 13. století (Iluminace v rukopoisech z Escorialu b.I.2, 
fol. 62v a TJ.1, Cantiga 120), kde jsou zobrazena p&i h&e plektra, vykazují v!echna mn# známá vyobrazení hru 
bez plekter.
25 Z „Le bon berger“ z r. 1379 se dovídáme o tom, které v!echny nástroje pou'ívají st&evové struny. Ve v(%tu 
nechybí ani rota: „… les menus cordes de boyaux…sont pour melodie des instruments de musique,…de 
rithes…Que l’on fait sonner par dois et par cordes“. Celou pasá' v originále i v anglickém p&ekladu uvádí 
Marcuse SM 218.
26 Tato skute%nost nebyla v'dy pov!imnuta. Náznakem se o ní zmi*uje Hutter HN 75. Naprosto jasn# 
se v!ak o dvou rezonátorech zmi*uje Buchner HA 26 a Remnant MIW 28. Kurfürst AH a Kurfürst 
HN se o toto zji!t#ní op&el a nástroj podrobn# popsal, naz(vaje jej „harfa se dv#ma rezonátory“, resp. 
„dvourezonátorová harfa“. Z dal!í literatury zmi*uji: Matou(ek RS, Matou(ek BMS, Matou(ek SHNK. 
27 Kurfürst AH a Kurfürst HN toto d#lení zavedl a jednotlivé typy (naz(vá je A, B, C) podrobn# popsal 
a na základ# prostudovan(ch 19 dobov(ch ikonogram$ (tak Kurfürst naz(vá ikonografické prameny) 
p&evá'n# %eského p$vodu. Více ne' %ty&násobné mno'ství ikonografick(ch pramen$ nejen %eského p$vodu, 
které jsem m#l k dispozici, potvrzuje správnost Kurfürstova t&íd#ní.
28 Buchner HA 25 – 6 uva'uje dokonce o tom, 'e rukopis Britského muzea, v n#m' H. Panum na!la 
podobn( typ nástroje, by mohl po bedlivém pr$zkumu dokázat svoji %eskou provenienci. Viz té' Kurfürst 
AH 43 – 44 a Kurfürst HN 291.
29 Viz Matou(ek RS, Matou(ek BMS. Remnant MIW 28 umis+uje psaltery-harp do v(chodní Evropy 
a dokládá to zobrazením nástroje na obraze neznámého n#meckého mistra z doby ok. r. 1350. Z hlediska 
Angli%anky m$'e b(t v!e, co je na v(chod od francouzsko-n#mecké hra nice pova'ováno za v(chodní 
Evropu. Panum SI p&iná!í vedle 'altá&ové harfy z Velislavovy bible (fig. 141) té' dv# r$zná vyobrazení 
z francouzsk(ch rukopis$ z Belgické královské knihovny (fig. 139 a 140), které naz(vá French harp-
psalteries.
30 "altá&ová harfa se vyskytuje od Spi!ska a Krakovska a' po Strassbourg a od Frankfurtu nad Odrou 
a' po Rakousko. Mezi &ídké v(jimky pat&í ji' zmín#né dv# francouzské iluminace (viz pozn. 29) a kresby 
v rukopise ulo'eném v British Museum (Kurfürst AH a Kurfürst HN).
31 Pavel "ídek se narodil v Praze r. 1413, poslední mn# známá vyobrazení 'altá&ové harfy druhého typu jsou 
z doby okolo r. 1410. Z té doby je datovaná Madona s dít#tem mezi and#ly, z nich' jeden hraje na 'altá&ovou 
harfu, od neznámého %eského mistra (ulo'eno v Pa&í'i, Musée de Louvre, i.%. M.N.832, viz Krása #ML) 
a 'altá&ová harfa vyobrazená ve francouzské bibli z r. 1410 (Brussel, Bibliothéque Ryale MS 9002, fol. 223r). 
Poslední v(vojov( typ 'altá&oví harfy se objevuje ji' okolo r. 1380 v Mili%ínské bibli, Praha, Národní knihovna 
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A i 1, fol. 167v. Zde je t&eba poznamenat, 'e Vesperale sv. Víta, Praha, Knihovna Národního muzea XV.A.10, 
které datuje Kurfürst AH 21 (a obr. 45) a Kurfürst HN 300 (a obr. 103) do r. 1370, pat&í podle datování 
Ji&ího Krásy – Krása RV 252 – a' do doby kolem r. 1380. V rukopise XV. A.10 jsem 'ádnou iluminaci 
nenalezl. Kurfürstem uvedená identifikace rukopisu je chybná. Jedná se o nástroj vyobrazen( a' na konci 
nám známé existence 'altá&ové harfy t&etího typu, tedy p&ed pol. 15. století v latinském Starém zákon#, 
Praha, Kapitulní knihovna A.10, fol. 89v, kde v inicíle F-uit vir unus je zobrazen David p&ed Saulem. Kurfürst 
tento nástroj v obou sv(ch publikacích p&ekreslil s chybami a stranov# p&evrácen(. Z této doby známe je!t# 
vyobrazení datované mezi 1440–1460 (viz Krása SNMS 130-131). Je to nást#nná malba ve farním kostele 
v Podolinci na Slovensku. V dob# mezi 1440–1460 se Pavel "ídek pohyboval mezi Prahou, Krakovem, 
Vratislaví a Plzní, (kde v letech 1459–1463 napsal sv$j traktát).
32 Dosud se v 'ádném jiném prameni neobjevil.
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