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KANCIONÁLY VÁCLAVA MIŘÍNSKÉHO

Příspěvek k dějinám české duchovní písně
doby poděbradské a jagellonské.
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Historie české duchovní písně končí dnes pro
nás vlastně dobou husitskou: Nejedlého plán dějin husitského zpěvu v době poděbradské a jagellonské zůstal nerealisován. A přece zpracování
vývoje lidové duchovní písně právě v této etapě
je nezbytným předpokladem pro každou hymnologickou práci další: bez znalosti pohusitského zpěvu patnáctého století se neobejdeme při jakémkoli zkoumání nesmírně bohaté a významné kancionálové produkce 16. věku, která představuje jeden
z vrcholných projevů české hudební tvořivosti
vůbec.
Duchovní píseň patnáctého století nacházíme
v pramenech dvojího druhu: nejen v rukopisech,
pocházejících přímo z tohoto časového období, ale
ve velké míře i v materiálech pozdějších.Duchovní píseň - jako téměř všechna lidová tvorba
hudební a literární - žila často delší dobu v ústním podání,než byla poprvé zachycena písemně. V kancionálech šestnáctého století tak
máme celé desítky písní, které jsou v podstatě
prvými zápisy produktů poděbradské a jagellonské
etapy.Jedním z hlavních pramenů tohoto typu,jsou
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pak kancionály Václava Miřínského: všechny byly
sice vydány až v šestnáctém století, původní rukopisy, na jejichž podkladě vznikaly, však musely existovat už v druhé polovině století patnáctého.
Předmětem našeho studia budou proto všechny
dnes známé edice Miřínského zpěvníků, které si
zkonfrontujeme se všemi dostupnými písňovými prameny českými z patnáctého a prvních desítiletí
šestnáctého století.1/ Cílem této práce pak je
ujištění a charakteristika duchovních písní doby
poděbradské a jagellonské v Miřínského kancionálech. Při tom si pak všimneme především hymnologické činnosti samotného Miřínskeho , hlavního
skladatele českých duchovních písní v této epoše; v druhé řadě pak zaměříme svou pozornost na
ostatní duchovní písně, které nemůžeme přisoudit
autoru kancionálů, které však pocházejí rovněž
z údobí pohusitského. Jako přílohu pak uvádíme
konkrétní soupis těchto dvou hlavních skupin písňových; je to v podstatě téměř celý obsah Miřínského zpěvníků.
Zjevem Václava Miřínského se dosavadní literatura podrobněji nezabývala: máme vlastně jen
vnější popis jeho tištěných zpěvníků a několik
řádek dohadů o jeho životě.Obsahu jeho kancionálů si konkrétněji všiml vlastně jen K. Konrád
před více než půl stoletím, kdy se pokusil určit
některé z písní, Miřínským složené.2/ - Rovněž
pokus o zjištění určité větší skupiny písňové
produkce doby poděbradské a jagellonské je tu
podnikán vlastně poprvé. Je proto pochopitelné,
že výsledky naší studie si nekladou a ani nemohou klást nárok na definitivnost; jde pouze o
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závěry, ke kterým je možno dojít na základě dnešní znalosti pramenů. Proto také je připojen obsáhlý soupis písní: je nejen konkrétním shrnutím
výsledků této studie, ale především shromážděním
materiálu k dalšímu zkoumání otázek, zde nadhozených.
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I.

Život V. Miřínského a edice jeho kancionálů.

Zpráv o životě Václava Miřínského máme velmi málo: jediným pramenem je nám vlastně jen několik zmínek Jana Táborského z Klokotské hory
v předmluvě ke kancionálu 1567.Zde se o něm mluví jako o knězi "dobré paměti muže šlechetného
ctnostného příkladného a svatého života", který
složil mnoho písní, "kteréž církev v Čechách a
v Moravě hned od času života jeho obecně užívá".
K těmto spíše povšechným tvrzením pak připojil
Jos. Jireček dohad, že Miřínský byl řeholníkem3/
benediktinského kláštera v Měříně na
Moravě;
domněnka, která je dosti pravděpodobná - do konce 15. stol. totiž existovalo v Měříně proboštství, podřízené benediktinskému opatství4/ v Třebíči, kde sídlilo šest řeholních bratří. V archivním materiálu je však možno nalézt pouze jména několika zdejších proboštů,5/ takže Jirečkovo
tvrzení zůstává jen pravděpodobnou domněnkou. Z náplně Miřínského kancionálů i z pozdějších osudů jeho písní můžeme zcela nesporně soudit, že
se v průběhu svého života dostal na posice utrakvismu; ani o tom však nic bližšího nevíme.
Konkrétněji tak můžeme určit vlastně jen
rok Miřínského smrti: Táborský uvádí ve zmíněné
předmluvě z r. 1567, že "před sedmdesáti a snad
pěti lety život svůj dokonal" - což znamená rok
1492 (ovšem přibližně, jak vyplývá z Táborského
formulace). V edici Miřínského písní z roku 1590
však nalezneme odlišný údaj: portrét Miřínského
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na rubu titulního listu je olemován nápisem "Kněz
Václav Miřínský byl léta tisícího čtyřistého devadesátého osmého.A teprv po devadesáti dvou letech jsou tyto písně kteréž on složil vytištěny."
Zde se tedy uvádí rok 1498 jako datum, kdy byl
ještě naživu; a tento rozpor dvou údajů nemůžeme
vyřešit jinak než konstatováním, že Miřínský umíra v devadesátých letech patnáctého století,
pravděpodobněji r. 1492.
- oOo -

Z písňové tvorby Miřínského se nám však na
štěstí zachovalo více památek než z jeho života.
Známe dnes celkem sedm více nebo méně odlišných
zpěvníků (z nichž některé se dochovaly v několika exemplářích/, které se výslovně hlásí k Miřínskémujakok autorovi. V podstatě jsou to čtyři základní redakce:
l/ "Kněze Václava Miřínského písně staré
gruntovní a velmi utěšené", které vyšly v Praze
r. 1522 v tiskárně Mikuláše Konáče U bílého lva.
(Tato edice je zachována jen fragmentárně - bez
titulního listu; uváděný název kancionálu je
převzat z Koniášova Indexu z r. 1770). Exempláře
v NM sign.25.D.4. a v Křižovnické knihovně sign.
XVIII.G.11., oba ne zcela úplné.
Tento kancionál obsahuje celkem 269 písní
(k nimž přistupoval ještě 2-3 další, dnes chybějící); je rozdělen na řadu thematických oddílů
po způsobu většiny dobových kancionálů ostatních,
počínaje písněmi adventními a konče ruznými thematy příležitostnými. Celý zpěvník je bez not,
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melodie jsou naznačovány jen odkazy na obecnou
notu a nápěvy známých dobových písní.
2/"Písně staré,gruntovní a velmi utěšené",
vydané v Praze r. 1531 u Pavla Severýna, tiskaře
pražského. (I zde je titul kancionálu doplněn ex
post). Exempláře v NM sign. 27.B.2 a v NUK sign.
54.C.90. - Kancionál obsahuje 309 písní, thematické oddíly podobného typu jako v předchozím vydání, ale částečně pozměněné a jejich počet je
rozmnožen. Z edice 1522 je sem převzato 161 písní, 148 je nově přidáno; jde tedy o vydáni dosti
proměněné a rozšířené. Na počátku kancionálu
rejstřík a za ním seznam dvanácti písní - "obecných not"; v musejním exempláři pak vzadu přivázány čtyři rkp. písně rukou 16. století. I tento
kancionál je nenotován.
3a/ "Písně staré gruntovní a velmi utešené,
někdy od kněze Václava Miřínského ... složené",
Vydáno r. 1567 na Starém městě pražském u Markéty Kozlové nákladem a péčí Jana Táborského.Exempláře v NM sign. 27.C.12.přiv. /neúplný/ a Strahov sign. FP.VI.13. Ve zpěvníku je celkem 59 písní /z toho jen několik bylo již v předchozích edicích/, které tvoří tři samostatné thematické oddíly: nejdříve písně na themata Starého zákona,
pak písně novo - a starozákonní a posléze sedm
písni o smrtelných hříších. Toto rozvržení celku
i výběr a úprava jednotlivých písní je dílem Jana Táborského z Kolokotské Hory, pražského měšťana, tiskaře a vydavatele kancionálů, který tu
vytvořil jakousi "kritickou edici" Miřínského
písní. O tom podává vydavatel zprávu v již zmíněné předmluvě, ke které ještě připojuje "Zprávu
o tom jednostejném zpívání" a "Zprávu o vobecní
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notě". Celý zpěvník má jen tři melodie notované, jinak pouze odkazy k dalším písním.
3b/ "Písně Starého zákona...." atd. Vydáno
V Starém městě pražském roku 1577 u Jiříka Jákoba z Dačic. Exempláře v NM sig. 27.C.8. /přív./
a NUK 54.F.169./přív./
Tato edice je pouhým přetiskem Táborského
vydání 1567, vyšlé již po jeho smrti. Až na jinou grafickou úpravu nadpisů jednotlivých oddílů
se v ničem neliší od předchozího výtisku.
4a/ "Tento kancionál velmi starý a pěkný
jest vytištěn,v kterémž se zpívati může od Církve
s. počna hned od první neděle adventní.... Též
jiné písně mnohé obecné..." Vydáno r. 1590. Exempláře v NM sign. 24.C.6,27.B.5 (Neúplný).NUK 54.
C.230 (neúpl.), 54.C.54.(neúpl.).
Kancionál není už vydán Janem Táborským, jak
se domníval Jireček a jiní 7/ (Táborský zemřel r.
1570); jeho edice sloužila zřejmě jen jako dílčí
předloha neznámému editorovi.Obsahuje celkem 151
písní,které se rozpadají do dvou hlavních celků:
většina kancionálu tvoří "Písně na čtění a
epištoly" od Miřínského, k nim je vzadu přidáno 26
textů má různá themata obecná.Z velké části jsou
tu obsaženy písně,v dřívějších edicích nezahrnuté (to se týká především písní na epištoly). Nápěv připojen k pěti písním, jinak nenotováno.
4b/"Písně na čtení a epištoly nedělní přes
celej rok". Rukopis, napsaný, r. 1574 Janem Ledečským pro pana Martina Zbyňka z Letošic; exemplář vNMsign. V.E.33.
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V podstatě je tento rukopisný zpěvník totožný s oddílem "písně na epištoly a čtení" v kanc.
1590, liší se jen v detailech (3 písně přidané a
tři vynechané, několikrát jiný nápěvný odkaz
a
jiné pořadí písní). I on je nenotován, u některých písni však přípisy jinou rukou - snad samotného Zbyňka z Letošic - týkající se někde i nápěvu (incipit solmisačními slabikami, pokyny k
deklamaci a p.); roku 1622 pak jistý Vespasian
Rožďalovský připojil vpředu "Píseň sumovní" a
vzadu "Note aneb melodie ne každému obyčejné a
známe v těchto písních obsažené, pro povědomost
tuto vynotované".Je to celkem pět nápěvů,ke kterým je v písních odkazováno.
4 c/ Miřínského písně na čtení a epištoly exemplář NUK. sign.XVII.c.6. Jde o jiný rukopis
téhož kancionálu, opět až na malé detaily shodný
s tiskem 1590. Psán je v letech 1551-1555, první
polovinu psal jistý Bohuslav Sopoušek,druhou Matouš Mezříčský. (Sopoušek však nebyl sběratelem
nebo dokonce skladatelem písní, jak se domníval
8/
Jireček a po něm Nejedlý a j i n í , nýbrž jen pisařem první časti tohoto kancionálu.) Zpěvník je
částečně notován - převážně jsou to však jen melodické incipity známých nápěvů, a jen několik
melodií je úplně vynotovánó.
- oOo -

To jsou tedy dnes známé edice Miřínského
kancionálů; důležitá však je ještě otázka, kolik
jeho zpěvníků se nedochovalo, a představuje-li
nám tedy repertoir Miřínského kancionálů jeho
tvorbu alespoň v relativní úplnosti,nebo jednáli se o pouhé fragmenty Miřínského odkazu.
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Nejstarší soupis Miřínského edic nalezneme
v úvodu třetího vydaní Kleychova kancionálu z r.
1727.Kleych zde podává "Historii o vydávání kancionálů v národě českém" a zmiňuje se tu podrobněji i o našem thematu: 9/
"Kněz Václav Miřínský kterýž okolo léta 1492
život svůj dokonal,složil na Staro- i novozákonní řeči písně z nich některé po jeho
smrti léta 1522.Mikuláš Konáč u bílého lva:
a léta 1531.Pavel Severýn v Praze vytiskli.
Na potom léta 1567 in 8.Jan Táborský ty jeho písně po spolu shromáždil i skorygoval i
ty písně které ještě prvé tlačené nebyly na
svůj náklad v Praze u Markéty Kozlové tlačiti dal. It.1577 in 8.po druhé v témž spusobu jako 1567 tlačeni byli. It. V.Miřínský
složil Písně na nedělní epištoly a evangelia přes celý rok.K nimž sou též nazad připojené písně Jana Táborského a jiných starožitných učitelů kteréž 1. 1590 in 4to vytištěné byly."
Zde Jsou tedy jmenována všechna základní
vydáni, která jsme si v našem přehledu uváděli:
podle tohoto pramene bychom tudíž měli všechny
hlavní edice skutečně dochovány.
Druhý soupis, z doby o něco mladší, nalezneme v Koniášově Indexu:10/ tam se jmenují Miřínského Písně na epištoly a na čtení a vydání z let
1522, 1531 a 1577. Vedle toho se tu však uvádějí
ještě jakési Miřínského "Písně rozličné"; a je
otázka, zda je to skutečně kancionál nám neznámý. Údaje Indexu o Miřínském jsou totiž, celkově
zjevně nepřesné: je na nich vidět, že Koniáš neměl všechny kancionály, které uvádí, ani v ruce.
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Tak je nějpravděpodobnější, že je to jen označení pro některé z dosud uváděných edic; Hanuš alespoň tyto "Písničky
rozličné"ztotožňuje s kan11/
cionálem 1531.
Další takovou problematickou edici uvádí
Jireček: Ve své "Rukověti" píše, že Miřínského
Písně na epištoly a na čtení vyšly "v Praze před
1585 roku neurčeného u Melantricha". Je to údaj,
čerpaný snad z inventáře Melantrichova skladu
18/
z r. 1586; zda je to údaj spolehlivý, je těžké zjistit. Kleych ani Koniáš toto vydání neznali. V dochovaném tisku "Písní na epištoly" z roku
1590 se pak výslovně mluví o tom, že předlohou
"starý 12/
jest byl psaný exemplář, z něhož tisknuto
bylo";
starší vydání tištěné by jistě bylo editorům známo a použili by ho jistě raději nežli
rukopisu, na jehož špatnou čitelnost si na jiném
místě stěžují. Jde tedy spíše o omyl a edice před
r. 1585 pravděpodobněji neexistovala; a je-li
ztracena, není to ztráta důležitá: Písně na epištoly máme zachovány v jiných exemplářích. Jiných zmínek a tištěných edicích Miřínského nenacházíme, a můžeme tedy s největší pravdepodobností prohlásiti, že máme zachována všechna hlavní vydání Miřinského kancionálů.
Jinak jato už s exempláři rukopisnými: máme dochovány dva rukopisy Písní na epištoly, oba
však se v četných detailech liší od tisku tohoto
souboru z r. 1590. Ani jeden tedy nebyl oním
"psaným e x e m p l á ř e m ,zněhož tisknuto bylo", což
dosvědčuje existenci ještě minimálně třetího rukopisu těchto písní. Že ovšem podobných a jiných
rukopisů Miřínského kolovalo mnohem více, je nepochybné: sám umírá kalem r. 1492, první tištěný
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kancionál vychází až 1522, a ještě Táborský r.
1567 poprvé otiskuje řadu jeho písní - pochopitelně z rukopisů. Vyvstává tedy další otázka kolik z Miřínského výtvorů přešlo do tištěných
edic a kolik jich zůstalo neuveřejněno v rukopisech různého druhu; otázka důležitá pro celkové
hodnocení Miřínského písňové tvorby. K jejímu
zodpovězení se stručně vrátíme v dalších odstavcích.
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II. Písně Václava Miřínského.
Různé edice Miřínského kancionálu, tak jak
je známe dnes, obsahují celkem 591 písní. Nejsou
to ale všechno výtvory, které sám složil: najdeme tu i písně staršího původu,nebo zase produkci
mladší, díla autorů století šestnáctého. Naším
úkolem bude proto především zjistit, jaký podíl
má tvorba Miřínského v obsahu zmíněných kancionálů, které jsou jeho vlastní výtvory.
Základní pramen, ke kterému se obracíme
v české hymnologii při zjišťování
autorů písní,
totiž rejstřík Blahoslavův,13/ nám v Miřínského
případě mnoho nepomůže; jeho autorství udává
výslovně jen u jediné písně - "S výsosti na tento svět Otec nejmocnější". Dobrou pomůckou pro
zjištění původních Miřínského výtvorů nám však
mohou být některé ze zmíněných edic - a to především vydání 1567 a 1590.
Kancionál z r. 1567 je dílem Jana Táborského z Klokotské hory; byl to pražský měšťan, majitel písařské dílny a správce Staroměstského
orloje, muž tedy všestranně vzdělaný a jako majitel písařské dílny přímo specialista v otázkách vydávání kancionálů. 1 4 / Jeho zpěvník z r.
1567 pak můžeme označit za jakousi "kritickou edici" Miřínského písní; jednak proto, že se snaží odstranit běžné dobové nedbalosti a nesrovnalosti při vydávání písňových textů, jednak proto, že tu výslovně shromažďuje jen písně Miřín-
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ského. Rozpoznáváme to již z nadpisů každého ze
tří kancionálových oddílů: všude je zvlášť uvedeno, že se jedná o písně "od kněze Václava Miřínského složené" nebo "od téhož skladatele složené" a pod. V témž smyslu se pak Táborský vyjadřuje v předmluvě - že jsou tu totiž písně Miřínského "od předešlých tisknuté
i netisknuté
v jedno sebrané a spořádané". - Celý kancionál
1567 tedy nepochybně obsahuje písně,které složil
Vaclav Miřínský.
Druhou základní pomůckou pro určení Miřínského písní je kancionál 1590, přesněji řečeno
jeho první a hlavní oddíl "Písně na epištoly a
na čtení"/fol.A.I.-F.XIV./. Zde se rovněž v nadpise uvádí, že to jsou písně"někdy od kněze Václava Miřínského složené" (totéž pak i ve zmíněných rukopisech těchto písní z let 1551-55 a
1574). I zde pak postupoval vydavatel velmi pečlivě a kriticky: kde do původního souboru "Písní
na epištoly" přidal nějakou další píseň, výslovně to v nadpise uvádí a případně přímo říká, zda
je Miřínského autorství pouze pravděpodobné. (Určitou nejasnost přináší kancionál 1590 pouze
v úvodních písních své druhé části. Je tu sedm
písní o stvořeni světa, u nichž je udáno, že jsou
složeny "od J.T.",což má nepochybně znamenat Jana Táborského; při tom však tytéž písně
zahrnuje právě zmíněný kancionál Táborského z roku 1567
jakožto výtvory Miřínského. Je však celkem jasné,
kterému údaji je nutno dát přednost: edice 1567
vznikla za přímé účasti Táborského, kancionál
1590 vychází až dvacet let po jeho smrti. Jedná
se tedy zřejmě jen o omyl vydavatele, způsobený
asi hlavně tím, že tištěný kancionál Táborského
1567 mu sloužil jako částečná předloha.)
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Tyto partie kancionálů 1567 a 1590 jsou tedy základní pomůckou pro určování Miřínského písní. Při tom je nutno pochopitelně ještě kriticky
prověřit spolehlivost jejich údajů konfrontací
s písňovými prameny staršími a soudobými, abychom zjistili, zda tu nejsou pod jménem Miřínského omylem uváděny výtvory cizí.Prohlídka příslušných pramenů pak nám skutečně spolehlivost obou kancionálů potvrdí. Jen v jediném případě se dopustil Táborský chyby tím, že do kancionálu 1567 zařadil jako výtvor Miřínského husitský text "Patřmež k Bohu přemúdrému". Jinak
texty přisouzené Miřínskému skutečně v soudobých
ani starších zpěvnících nenajdeme.
Písně s výslovným označením Miřínského autorství
však můžeme nalézt ještě v jiných pramenech .
Jsou to některé z kancionálů druhé poloviny
16. století, které Jireček ve své Hymnologii
na str.19-20 označuje ne zcela přesně, jako "kancionály úpravy Táborského" : tisky Nár. musea
sign.27 C 12,27 C 17, 27 C 18 a Universitní knihovny sign. 54.F.169. Tyto utrakvistické zpěvníky, obsahově vzájemně značně podobné, mají mimo
jiné i oddíl, nadepsaný "Písně některé na epištoly a na čtení kněze Václava Miřínského". Na
první pohled však zjistíme, že nám v naší otázce
mnoho nepomohou: v tomto oddíle jsou totiž obsaženy jenom písně Miřínského, které známe z právě
zmíněných kancionálů 1567 a 1590, nebo zase písně jiných autorů, zvláště Jana Táborského (Je to
vždy výslovně označeno monogramem J.T.). Jenom
v jediném případě nám tyto partie přinášejí positivnější údaj: dotvrzují nám totiž zprávu Blahoslavovu, který označuje Miřínského za autora
"S výsosti na tento svět".Tato píseň, odjinud ne-
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známá, je skutečně obsažena ve všech právě zmíněných kancionálech na prvním místě oddílu "Písní některých... Václava Miřínského".
Touto cestou tedy docházíme ke zjištění písní, které složil Miřinský. Edice Táborského obsahuje 58 jeho textů; "Písně na epištoly", jak
je známe z rukopisů 1551-5, 1574 a z tisku 1590,
zahrnují celkem 129 duchovních písní; k tomu pak
přistupuje ještě píseň udaná Blahoslavovým rejsříkem.Tak docházíme k celkovému počtu 181 písní, u nichž je autorství Miřínského nepochybně
prokazatelné.
Porovnáme-li toto číslo s kvantitou
produkce jiných našich autorů duchovních písní, vidíme, že je to počet neobyčejně vysoký. Blahoslavův rejstřík ukazuje jako nejplodnějšího doposud
známého skladatele duchovních písní Jana Augustu,
s jehož jménem spojuje 142 textů,tedy o čtyřicet
sedm méně. Rejstřík ovšem udává jen písně Augustova autorství, obsažené v Šamotulském kancionále a Blahoslav současně dodává, že "jest ještě
i více od něho složených písní"; na druhé straně
však za Augustovy výtvory označuje i ty písně,
které jsou v podstatě jenom nevelkými úpravami
produktů starších. Ve srovnání s ním a ostatními
známými autory duchovních písní doby předbělohorské můžeme proto označit Miřínského za jednoho z nejplodnějších - ne-li vůbec nejplodnějšího
- skladatele duchovních písní českých.
Po zjištění celkového počtu Miřínského výtvorů nás bude zajímat obsah a kvalita těchto
písní. - Po thematické stránce se rozpadá Miřínského tvorba do čtyř kategorií. Největší skupinu
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bor 129 písní, určeny pro celý církevní rok, počínaje adventem a konče čtyřiadvacátou nedělí po
sv. Duchu.
Pro každou neděli jsou tu dvě písně,
z nichž jedna zpracovává thema příslušného svátečního evangelia, druhá pak námět k ní patřící
e p i š t o l y . - Druhou skupinu představují "Písně
starého zákona", 40 písní na themata starozákonní, které poprvé jako celek vydal Jan Táborský
v častěji již
zmíněném kancionále 1567. Jsou v
nich zveršována "chronologicky" hlavní tnemata
Starého zákona: nejdříve písně o vzniku světa a
o jednotlivých sedmi dnech stvoření, pak postupně o stvoření Adama, o potopě světa atd. podle
jednotlivých knih biblických. - Třetí thematický
soubor tvoří "Sedm písní o sedmi smrtelných hřítvoří ,"Písně
ších"
skupina,
na definovaná
epištoly a zřetelně
na čtení". užJesvým
to soutitulem, a poslední "Písně z starého a nového zákona". Je to deset textů, jakýsi výbor z některých Miřínského písní, který sestavil Jan Táborský jako dodatek k starozákonním písním kancionálu 1567.Jak sám v předmluvě říká, jsou to "ty,
které o některé obzvláštní věci tak jako z Starého zákona složeny sepsány jsou"; tedy písně:
thematicky navazující na Miřínského starozákonní
cyklus.
Přehled thematických oddílů Miřínského písní nám ukazuje jednu z hlavních osobitostí a
zvláštností jeho tvorby: Miřínský netvoří písně,
jako všichni ostatní autoři, podle okamžité potřeby nebo náhodně vybraného thematu, nýbrž je
skladatelem p í s ň o v ý c h c y k l ů . Zpracovává určitý záměrně vybraný okruh tematický
v celé řadě písní, které na sebe obsahově navazují. Tento osobitý rys Miřínského tvorby není
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však v dějinách našeho duchovního zpěvu úplnou
novinkou: princip písňového cyklu nalézáme v zárodcích už v husitství.Jistebnický kancionál obsahuje na fol. 78-81 píseň "Kristóv život znamenajme"-útvar velmi dlouhý, který zpracovává všechny hlavní fáze života Kristova od narození až
do nanebevstoupení. Jednotlivé její thematické
úseky však byly zpívány samostatně o určitých
dnech, takže tu jde ne o jedinou dlouhou píseň,
ale o skutečný písňový cyklus,spojený jednak námětem a veršovou strukturou,jednak společnou melodií. - Miřínský nepochybně tuto sérii písní
znal, protože celý cyklus najdeme zařazen v jeho
kancionále 1531; a není proto vyloučeno, že mu
byla přímým inspiračním podnětem k tvorbě. Právě
jeho hlavní a největší cyklus "Písně na čtění a
epištoly" je příbuzný husitskému souboru i thematicky: "Kristóv život znamenajme" je zpracováním hlavních příběhů Kristova života, "Písně na
epištoly" jsou zveršováním příslušných nedělních
evangelií - tedy v podstatě táž thematika Nového
zákona, u Miřínského jen detailněji rozvedená.
Rozsahem a systematičností svých písňových
cyklů však vlastně nemá Miřínský v dějinách našeho duchovního zpěvu obdoby.Kancionály šestnáctého století sice řadí své písně většinou thematicky,takže na př. první oddíl bratrských kancionálů představuje vlastně zveršovanou látku evangelia, ale vždy se jedná jen o souhrn písní
nejrůznějšího původu, odlišných formálně i nápěvově. K Miřínskéhó cyklům bychom tak mohli v určitém směru přirovnat jedině písňová zpracování
žaltáře, která se objevují o století později a
jež vrcholí v žalmech Jiřího Strejce.
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Tolik k celkovému obsahu Miřínského tvorby.
Podrobnější hodnocení jejích literárních kvalit
musíme přenechat literární historii; teprve rozbor slovníku, básnických obrazů, veršové techniky atd. ukáže jeho skutečný význam v historii českého duchovního básnictví. Je však nejvýš pravděpodobné, že v tomto směru nedopadne hodnocení Miřínského příliš příznivě. Už zběžná prohlídka jeho staro- a novozákonních cyklů ukazuje,
že tu má převahu suchopárné a mechanické zveršování biblické předlohy. Srovnejme na př. hned
počátek Genese a jemu odpovídající první verše
"Písní starého zákona": "Na počátku stvořil Bůh
nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a
tma byla nad propastí" (Gen.I,1-2). A proti tomu
píseň:"Na počátku Buoh stvořil nebe zemi i všecky věci, co stvořil to ozdobil svou božskou mocí. A ta země jest byla neužitečná také prázdná:
nad propastí byla tma všudy velmi hrozná." - Nebo zase jiný, příklad neobratnosti a naivnosti vyjadřování, zcela namátkou vybraný, jakých bychom
mohli nalézat desítky v každé písni: "Ej o Eliášovi Tezbitském,jaku míval nesnáz s králem Achabem: slyšme píseň jenž tak mluvil králi, že nebude pršeti déšť nikoli".15/ Až komicky pak působí na př. Miřínského výklad archy starozákonní:
''Ta archa tělo boží znamená, jaká tu poctivost od
nás býti má; mnozí zevně chtí Boha uctíti, a
uvnitř čím bývá ctěn, nemohou míti.... Ty krávy,
kteréž jsou v archu vlezli, kazatele čtení jsou
znamenaly, jenž krmí syny slovem, těšíc je, a
řevou nábožně za ně modléc se." /1567,fol.E.XI./
- Tak prozatím nemůžeme než souhlasit s hodnocením V. Vlčka v jeho Dějinách české literatury kde
říká o Miřínském: "Snaha a píle skladatelova
byly poctivé; ale básníkem nebyl".16/ Podrobnější
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literární analysa toto hodnocení možná částečně
zmírní, sotva však asi podstatně změní.
Musíme si však v této souvislosti uvědomit,
že literárně-estetieké hodnocení duchovní písně
jakožto básnického výtvoru v našem slova smyslu
je do jisté míry hodnocením nehistorickým. Teh dejší doba kladla na produkci náboženského zpěvu lidového měřítka docela jiná. Rozhoduje především to, jak duchovní píseň plní svou praktickou funkci životní; jestli má vhodné a potřebné
thema, zda je dogmaticky nezávazně zpracováno a
pochopitelně vyloženo, a zdali nápěv písně je
snadný ke zpívání a dobře zapamatovatelný; na originalitu a osobitý přínos autora se v této souvislosti nehledělo. (Estetická měřítka a po žadavky, jak je přináší u nás poprvé Blahoslav,
jsou něčím novým a charakteristickým výrazem cítění již spíše renesančního. Takové cíle si také kladou autoři duchovních písní a s tohoto hlediska musíme především hodnotit jejich tvorbu.
Jak již bylo řečeno, jsou Miřínského starozákonní a novozákonní cykly zpracováním hlavních
událostí bible, seřazeným do logické dějové posloupnosti. Tím se tyto soubory stávají vlastně
ještě něčím více než jen pouhou sbírkou písní:
spolu s kancionálem tak dostávají věřící do rukou i veršovanou biblickou dějepravu, která je
použitelná i jako knižní text pro souvislou četbu. To je zjev v naší kancionálové literatuře
předchozí etapy neznámý: kancionál Jistebnický
na př. má jenom obecné skupiny písní k různým
bohoslužebným příležitostem (ku př. o večeři páně, vánoční, velikonoční a p.}, zahrnující texty nejrůznějšího druhu. Až pozdější
kancionály
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16.století, zvl. bratrské, počaly seřazovat písně v logické thematické posloupnosti podle církevního roku,takže tvořily jakýsi zveršovaný Nový zákon. Souvislejší zpracování Starého zákona,
jak ho přináší Miřínský,však nenalézáme ani později - a není proto divu, že je vydáváno ještě
sto let po Miřínského smrti znovu tiskem.
Většina Miřínského písní se však neomezuje
jenom na reprodukci biblického thematu: často tu
přidává ještě výklad, vysvětlení příslušné partie Písma. To platí pro některé z písní starozákonních, jako na příklad ve verších "O ranách egypských" a j., a vlastně pro všechny "Písně na
čtení a evangelia" - jak už ostatně říká sám jejich název. Tak se tento cyklus novozákonní stává současně velkou a úplnou veršovanou postillou,
jakousi sbírkou písňových kázání pro všechny neděle církevního roku.Takováto "písňová postilla"
je zvláštností v celé literatuře naší duchovní
písně předbělohorské; ani kancionály bratrské,
jinak nejobsáhlejší a nejsystematičtější ze všech,
něco podobného neznají. - Miřínský tedy dává kancionálu nové funkce v náboženské výchově věřících,
především funkce didaktické. V tom je nutno hledat jeho hlavní dobový význam a zdroje jeho velkého ohlasu.
Duchovní píseň předbělohorská však nebyla
spjata
bohoslužbou a církevním rokem; bývala
tvořená i pro nejrůznější náboženské příležitosti neoficiální a měla velmi často i přímo praktické funkce životní, s církvi už vlastně vůbec
nesouvisející. Připomeňme si jen husitské písně
při shromažďování lidu na horách, válečné chorály, bratrské písně při navštěvování nemocných,
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při vinobraní atd.Takovéto písně však v Miřínského tvorbě nenajdeme: snad jenom moralisující tendenci některých jeho výtvorů (zvl. Sedmi písní o
smrtelných hříších) bychom mohli zařadit do této
souvislosti. Jinak jsou všechny jeho písně spjaty s životem a potřebami církevními. A nenajdeme
tu ani konkrétnějších narážek na dobové dění,jakých je plno ve zpěvnících Jednoty: i písně o
smrtelných hříších, které by k tomu dávaly nejvíce příležitosti, se omezují převážně jen na obecné úvahy o škodlivosti a shoubnosti jednotlivých hříchů.
V tomto směru znamená Miřínského tvorba odklon od ideového odkazu husitské duchovní písně
a v tom je také výrazem dobové situace i náboženské příslušnosti autorovy: utrakvismus se stal
oficiální církví a revoluční tendence husitského
hnutí se přenášejí jenom do drobných lidových
kacířských sekt. Teprve Jednota bratrská pak ve
svém zpěvu navazuje i na revoluční složky ideologie husitské.
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III. Miřínský jako autor kancionálů. Písně doby
poděbradské a jagellonské v jeho zpěvnících.
Prozatím jsme se zabývali jen kancionály
1567, 1590 a rukopisy písní na epištoly, jejíchž
obsah nám umožnil určit a charakterisovat písňovou tvorbu Miřínského. S jeho jménem jsou však
spjaty ještě dvě edice, které jsme prozatím opominuli - totiž zpěvníky 1522 a 1531. Víme, že oba kancionály byly původně vydány s titulem "Písně Václava Miřínského"; při jejich zkoumání však
na první pohled zjistíme, že vedle písní, které
jsme určili jako výtvory Miřínského, obsahují i
produkty cizí.Z toho je vidět, že pro určení jeho původních skladeb nemohou být samy osobě rozhodující.
Analysa jejich obsahu však nám pomůže osvětlit zase jiné otázky.Miřínský nejen sám písně skládal,ale také sbíral: pro potřeby věřících
je sestavoval do kancionálů - souborů duchovních
písní.Kancionály 1522 a 1531 jsou tedy především
konkrétním obrazem Miřínského činnosti sběratelské a redaktorské. Nadto mají však ještě význam
širší: umožňují nám zjistit řadu písní,příslušejících době poděbradské a jagellonské. Jejich
hlavní předlohou totiž byly rukopisné zpěvníky
Miřínského, dnes neznámé, které musely vzniknout
někdy v létech cca 1450-1490 (souzeno podle data
Miřínského úmrti); kancionály 1522 a 1531 jsou
tedy v podstatě přetiskem pramenů z druhé poloviny patnáctého století a jejich obsah je hlavní
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pomůckou k určování duchovních písní, vzniklých
v této době.
Při tom si pak musíme ještě uvědomit, že je
to obraz vzhledem k Miřínskému ne zcela authentický: jsou to tisky, vyšlé až několik desítiletí
po jeho smrti. Nemáme pak možnosti srovnávat, do
jaké míry pozdější editoři zachovali původní versi a celkový obsah svých předloh. Určité zásahy
a úpravy s jejich strany, hlavně ve výběru repertoiru, jsou však nepochybné; svědčí o tom už
fakt, že Mikuláš Konáč i Pavel Severýn vydali
své zpěvníky pod týmž titulem "Písně Václava Miřínského", při tom však se obé edice dost liší
svým obsahem. -S touto reservou můžeme tedy přistoupit na základě zpěvníků 1522 a 1531 k hodnocení Miřínského jako sestavovatele kancionálů.
Charakter Miřínského zpěvníků se nám nejlépe ukáže ve srovnaní s našimi předchozími rukopisy písňovými. První větší sbírkou písní českého původu, kterou bychom mohli nazvat kancionálem, je vlastně až rukopis vyšehradský z r.1410;
po něm chronologicky můžeme zařadit kancionál
Jistebnický a pak řadu rukopisů z poloviny patnáctého století (z nich nejvýznamnější jsou sborník vyšehradský a latinský kancionál jistebnický). Oproti všem těmto písňovým sbírkám však vykazují Miřínského zpěvníky značně podstatné rozdíly. - Tak především všechny předchozí rukopisy
obsahují zpěvní repertoir nejrůznějšího typu,tak
jak je zapotřebí při bohoslužbě; jsou to v podstatě více nebo méně systematické soubory gregoriánského chorálu s vloženým oddílem duchovních
písní (v pohusitské etapě pak bývá většinou chorál i písně smíšeny bez určitějšího pořádku do—
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hromady). Naproti tomu
Miřínskeho kancionály
jsou vlastně první známé zpěvníky u nás, které
byly výhradně jen souborem lidové písně duchovní.
Tyto zpěvníky však převyšují všecky předchozí prameny i počtem svých písní: doposud nejvíce jich měl kancionál jistebnický (přes 70), u
Miřínského však najdeme téměř čtyři sta textů.Liší se pak od nich i jazykovým charakterem textů: ve starších rukopisech najdeme vedle sebe
písně latinské i české pohromadě; v pramenech doby husitské jsou sice latinské v menšině, ale
v době poděbradské a jagellonské rozhodně převažují ( v nejbohatším písňovém pramenu pohusitském, kterým je sborník vyšehradský, je přes 180
písní, z toho jen 25 českých; mnohde pak chybí
české písně vůbec).Miřínského kancionály tak byly prvními, a ve své době daleko nejbohatšími,
soubory písní výhradně českých.
Posléze pak se liší kancionály, které sestavoval Miřínský, od svých předchůdců i systematičností obsahu. Jsou tu shromážděny písně počínaje církevním rokem a konče různými příležitostmi církevními a rozvrženy
do jednotlivých
skupin podle thematiky. Starší soubory naproti
tomu soustřeďují písně více nebo méně náhodně
vybrané, a jedině písňový oddíl Jistebnického
kancionálu může platit za předchůdce Miřínského
v tomto směru.
Zpěvníky, které sestavoval Miřínský, jsou
tedy prvními kancionály toho typu, jak je zná
šestnácté století a tudíž vlastně našimi prvními kancionály v pravém smyslu toho slova: obsáhlými systematickými soubory lidové duchovni pís-
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ně v národním jazyce; tedy zpěvníky, které obsahují výhradně repertoir, určený pro zpěv lidového kolektivu.
Tolik k celkové povaze zpěvníků, které sestavoval Miřínský. Chceme-li pak charakterisovat
jejich obsah podrobněji, musíme se především podívat, odkud a jaké písně Miřínský do svých kancionálů vybíral; tím se nám pak ukáže nejen jeho
způsob práce,ale i obsahová a ideová náplň těchto nejstarších českých kancionálů.
Celkově zahrnují zpěvníky 1522 a 1551 393
písní; původní tvorby Miřínského (pokud ji alespoň můžeme dnes určit) tu však není mnoho: devět
z písní starozákonních, deset z novozákonních, a
z největšího cyklu na epištoly a evangelia pouze
sedm. Jedině cyklus o smrtelných hříších je v obou kancionálech v úplnosti. Souhrnně tedy obsahují kancionály 1522-31 třicetčtyři původní Miřínského písně, vesměs jen zlomky jeho tvorby.Že
tu byly vytištěny všecky písně o smrtelných hříších, můžeme si vysvětlit částečně dobovou aktuálností těchto themat, částečně možná i osobní
iniciativou pozdějšího vydavatele Mikuláše Konáče, jehož oblíbeným námětem
byla právě moralisující themata literární. 17/
Důležitou otázkou je však především původ
ostatních písní Miřínského kancionálů. Miřínský
platí obvykle za pokračovatele zpěvní tradice husitské v patnáctém století. Bude nás proto nejprve zajímat, jak vypadá toto jeho navazování na
zpěvní kulturu starší,předhusitskou a husitskou.
Z našich nejstarších českých písní 14.stol. má
Miřínský pouze jedinou: Buóh všemohúcí.Více sou-
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vislostí však nalezneme a písní počátku století
následujícího, jak ji representuje především
Jistebnický kancionál český. Odtud je převzato
do Miřínského zpěvníku 29 písní (resp. 38 - počítáme-li všechny části písňového cyklu "Kristóv
život znamenajme" jako samostatné).Zda byly přejaty přímo nebo z jiných rukopisů,nemůžeme ovšem
už dnes zjistit - na věci to však celkem nic nemění.Kromě toho pak najdeme ještě píseň "Od smrti otec nebeský" v rukopise vyšehradském; tu nemá kancionál jistebnický, ale můžeme ji přesto
zařadit v širším smyslu jako píseň doby husitské.
Porovnáme-li tento výsledek s celým obsahem
písní v kancionálech 1522 a 1531, vidíme, že je
to číslo nečekaně malé:ze souhrnu téměř čtyř set
písní je pouze třicet - pokud můžeme zjistit přebráno z pramenů doby starší,především ze zpěvu husitského. To nám může být dílčí ilustrací
skutečnosti, kterou nám potvrzuje i prohlídka ostatních pramenů patnáctého století: že totiž
zpěvní repertoir husitský v druhé polovině 15.
stol. velmi podstatně ustupuje ze scény. Je nepochybné, že jeho tradice se do jisté míry udržovala v ústním podání lidovém. Z kališnické bohoslužby však právě ve svých nejcharakterističtějších projevech zřejmě ustupuje: nová doba vytváří pro své potřeby i nový zpěv kostelní.
Totéž se nám pak potvrdí, podíváme-li se
konkrétně na to, které písně byly z husitského
repertoiru přejaty do Miřínského. Zjistíme, že
převahu tu mají písně obecného typu, ve kterých
se tolik neprojevuje věroučná a ideologická specifičnost husitská, případně táborská. Celá třetina z třiceti přejatých jsou písně, které býva-
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ly nazývány "obecné" - o spasení, milosti boží
atp., tedy themata o nejvšeobecnějších pojmech
křesťanské víry.- Druhou třetinu pak tvoří písně
výroční,
vztahující se k určitým svátkům církevního roku, především písně vánoční a velikonoční (knimmůžemepřiřadit i onen cyklus o životě Kristově). I to jsou pak themata svým způsobem obecná, protože svátky církevního roku byly závazné pro téměř všechny náboženské skupiny
doby; jen nejradikálnější směry se od církevního
roku nějak zásadněji odpoutávají. Je charakteristické, že právě Táboři, nejosobitější směr husitský, písně výroční
nemají,
a že je pěstuje
především
strana
pražská,
ne
tak
nábožensky odlišná.19/ A právě tyto písně výroční tedy příznačně přežívají z husitského repertoiru do další doby. - Posléze pak najdeme v Miřínském ještě
husitské písňové modlitby: parafráze desatera přikázání ("Nebudeš míti bohův jiných" a "Nuž
křesťané víry pravé") a Věřím v Boha ("Věřměž v
Boha jednoho" ) : což jsou jen další doklady pro
právě uváděná tvrzení, že z husitského repertoiru přežívají především písně obecného typu. Z nejcharakterističtějších projevů husitských,písní válečných, aktuálně polemických nebo kritických tu najdeme jen tři: kritickou alegorii
"Pravdo milá tiži tebe", polemiku proti modloslužbě "Ve jméno boží počněme" a časovou politickou píseň "Ó svolání konstantské".
Chceme-li tedy konkrétně odpovědět na otázku navazování Miřínského na husitskou tradici,
můžeme říci, že vzhledem k množství přejatých písní není tato souvislost příliš podstatná. Rovněž o nějakém zásadním ideovém navazování tu nemůže být řeč: konstatovali jsme to už při charak-
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teristice vlastních výtvorů Miřínského, totéž
pak ukazuje i výběr přejímaných písní husitských.
V tom je také odlišnost kancionálů Miřínského od
písně Jednoty bratrské,která se rodí právě v době jeho života a působení. Nějaké podstatnější
souvislosti by snad mohla odhalit jedině detailnější literární análysa; to však už nepatří do
rámce našeho thematu.
Zjištěním předhusitských a husitských písní
v právě probíraných kancionálech jsme si současně vytřídili repertoir, který Miřínský přejal
z pramenů předchozích. Ostatní písně zpěvníků
1522 a 1531 nám tedy představují výtvory,příslušející pohusitské etapě, době poděbradské a jagellonské. Je to celkem 348 písňových textů, jejichž seznam uvádíme v příloze II. Tento soupis
ovšem není zdaleka definitivní: jde pouze o výsledky, k nimž je možno dojít na základě dnes
známých písňových pramenů. Další zkoumání jistě
některé písně vyloučí jako výtvory doby starší
nebo přepracování výtvorů cizích; domníváme se
však, že nějak zásadně tento výsledek nezmění.
Stojí před námi nyní otázka bližšího určení
provenience této skupiny pohusitských písní: odkud byly do kancionálů přejaty, ve které době
konkrétněji byly složeny, kdo je jejich autorem,
atd. To jsou ovsem problémy, které sotva kdy bude možno zodpovědět beze zbytku; a dnešní naše
znalosti materiálu nám na ně dovolují odpovědět
jen z poměrně malé části. Přesto však je možno
provenienci- alespoň některých písní poněkud konkrétněji zjistit.
Jako předlohy Miřínského kancionálů přichá-
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zejí v úvahu především prameny soudobé - totiž
rukopisy, vzniklé za doby jeho života, v druhé
polovině patnáctého století. Protože však prvý
Miřínského zpěvník vyšel až třicet let po jeho
smrti, musíme přibrat i písňové prameny z této
doby: jak jsme již řekli, je možné, že některé
písně přidal až pozdější editor.Srovnáme si proto
repertoir Miřínského 1522 a 1531 s prameny
duchovních písni, které se objevily od skončení
husitských válek do roku 1531. Jsou to v podstatě prameny dvojího druhu: jednak písňové rukopisy druhé poloviny 15. a poč. 16. stol., jednak
nejstarší české tištěné kancionály.
Srovnání s písňovými rukopisy doby poděbradské a jagellonské20/ nám mnoho konkrétnějšího nepoví: z celé velké skupiny písní, které právě
probíráme, nalezneme zde pouze patnáct textů.
Jsou to tedy souvislosti spíše jen náhodné a nemůžeme v žádném případě usuzovat, že některý z
těchto rukopisů sloužil jako přímá předloha Miřínskému. Máme zde jen možnost konkrétnějšího
chronologického určení několika písní: šest textů je zapsáno už ve sborníku vyšehradském, který
pochází asi z poloviny století patnáctého, a můžeme proto položit jejich vznik do doby poděbradské. Ostatní z patnácti zmíněných písní pak pocházejí spíše z konce století patnáctého. -Srovnání Miřínského zpěvníků s písňovými rukopisy
pohusitskými však nám přece jen ukazuje jednu
skutečnost velmi důležitou a cennou: že totiž
kancionály 1522 a 1531 jsou nejobsažnějšími a
hlavními prameny české duchovní písně pohusitaké.
Užší souvislost však nalezneme mezi Miřínským a nejstaršími českými kancionály tištěnými.
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Pokud víme, vyšlo do roka 1531 kromě Miřínského
celkem pět těchto zpěvníků: tři bratrské (roku
1501, 1505 a 1519). Písničky z r. 1530 tištěné
v Lilči a kancionál sekty Habrovanských _z let
cca 1530-36. Bratrské kancionály z let 1505 a
1519 jsou však ztraceny; tím se nám pak redukuje
naše srovnání na zjištění vztahu Miřínského 1522
-31 k prvnímu bratrskému zpěvníku 1501 na jedné
straně a ke kancionálu habrovanskému a lilečskému na straně druhé.
Podívejme se nejdříve na poměr Miřínského
ke kancionálku z roku 1501. To je otázka velmi
důležitá,protože nám pomůže osvětlit nejen předlohy Miřínského, ale současně i některé důležité
skutečnosti o počátečním období zpěvu bratrského.
- Porovnáním repertoiru těchto zpěvníků zjistíme
už na první pohled vztah značně těsný: z 86 písní prvého bratrského kancionálu je 44, tedy přes
polovinu, obsaženo v Miřínském 1522 a 1531. Protože pak Miřínského původní rukopisný soubor
vznikl někdy mezi lety 1450-1490,je vlastně bratrský zpěvník mladší a mohli bychom tedy tvrdit,
že všech těchto 44 písní přešlo z Miřínského do
bratrského kancionálku. - Bližším prozkoumáním
těchto společných písni však zjistíme, že vliv
nebyl tak jednostranný. Čtrnáct z nich totiž najdeme v Blahoslavově rejstříku duchovních písní
s udáním autora z řad Jednoty: čtyři jsou od Matěje Kunvaldského,šest od bratra Lukáše, tři Jana Táborského-Vilímka a jedna "z kostelního graduálu". Musíme si ovšem připomenout, že udává-li
Blahoslav bratrského autora, neznamená to vždy
nutně píseň původu bratrského;často tím může být
míněna pouze bratrská úprava Cizího textu.Vlastně jen u jediné z těchto písní, společných kan-
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cionálům 1501 a 1522-31, můžeme s určitostí prokázat bratrský původ: totiž u písně "Radujme se
společně", složené při založení Jednoty
r.1457.
U ostatních třinácti však můžeme označit bratrský
původ alespoň sa značně pravděpodobným srovnáním
jejich versí v 1501 a 1522-31 zjistíme,že se nijak podstatně neliší, a že tedy Blahoslav míní
spíše skutečné skladatele než upravovatele textů.
Můžeme tedy soudit s největší pravděpodobnosti ,
že těchto čtrnáct písní přebral Miřínský do svých
zpěvníkůodčeských bratří.
Zbývající společné písně, u kterých nemůžeme určit bratrský původ,by nám pak měly představovat repertoir, který naopak přešel z kancionálů Miřínského do zpěvu Jednoty. Je to celkem 26
písní. Zajímavé však je, že ani jedna z nich není - pokud alespoň můžeme zjistit - dílem Miřínského, ačkoliv jeho rukopisné soubory jistě obsahovaly mnoho jeho původních skladeb. Jednota
tedy navazovala spíše na obecnou písňovou produkci dobovou, než na vlastni písně Miřínského ;
při tom je ovšem možné, že tyto písně přebírala
ze zpěvníků, Miřínským sestavených.
Konstatování souvislosti počátků bratrského
zpěvu s Miřínským není žádnou novinkou: patří
21/
k běžným údajům literatury o zpěvu Jednoty.
Z právě uvedených faktů však vyplývá jedna důležitá věc: že totiž tato závislost není ani tak
velká ani tak jednostranná, jak se běžně uvádí.
Bratrský zpěv není ve své první etapě jen odrazem zpěvu podobojích, nýbrž představuje od samého počátku samostatnou a osobitou větev českého
duchovního zpěvu, která naopak i aktivně proniká
do utrakvistických kancionálů.Původní tvorbu Mi-
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řínského pak Jednota zřejmě dokonce vůbec opomíjí.
Dokladem toho nám pak
může být i pozdější
historie bratrského zpěvu: Blahoslavův
rejstřík
zná už jedinou píseň Miřínského "S výsosti na
tento svět", při tom ji pak označuje jako dílo
"j a k é h o s i' kněze Miřínského". Kdyby skutečně existovala nějakázásadnízávislost počátků bratrského zpěvu na Miřínském,dalo by se těžko vysvětlit, proč Blahoslav už o této postavě
nic bližšího neví; o dějinách bratrského zpěvu
měl jinak znalosti velmi detailní a úplné. - A
posléze nám pak doložila tuto thesi i analysa
Miřínského tvorby a zpěvníků s hlediska jejich,
společensko-životní funkce: ukazovali jsme si,
že Miřínského tvorba nenavazuje nijak podstatně
na nejtypičtější stránky ideologie husitské, což
je naopak specifikem zpěvu bratrského.
Po srovnání Miřínského s prvním kancionálem
bratrským nám nyní zbývá podívat se na souvislost
jeho zpěvníků s kancionály, které vyšly
těsně
před rokem 1531 - lilečským a habrovanským. Již
jsme se zmiňovali o tom, že mezi obsahem Miřínského kancionálů 1522 a 1531 je dost podstatný
rozdíl:do druhého vydání bylo přidáno 140 písní.
Je nyní otázka, odkud se tyto nové písně vzaly:
buď šlo jen o nový, úplnější výbor z původních
Miřínskeho rukopisů, nebo sem vydavatel Pavel Severýn přibral jiné dobové písně pozdější. Na tuto otázku nám mohou odpovědět právě naše dva zmíněné kancionály: vyšly právě v letech vydání Severýnova, a není nemožné, že editor jich při své
práci také použil.
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Konkrétní srovnání pak nám tento vztah skutečně potvrdi: ze 140 písní,které byly nově přidány do zpěvníku 1531, najdeme 33 v kancionále
lilečskem. Že tyto písně byly přejaty právě odtud, je nejvýš pravděpodobné: kancionál lilečský
obsahuje nejstarší známý soubor písní Klimenta
Bosáka,a právě tato partie je téměř celá přebrána do K 1531 (je to celkem 9 Bosákových písní).
Také ostatní společné písně se pak z velké části
nikde jinde v předchozích pramenech nevyskytují,
takže lilečský kancionál přichází v úvahy jako
jediný možný pramen těchto písní. - Ze vzájemného srovnáni tedy vyplývá, že kancionál lilečský
sloužil jako předloha druhému vydání Miřínského
písní z r. 1531. Z toho však ale plyne i možnost
bližšího chronologického určení některých pisní:
texty,které se vyskytují poprvé v kancionále lilečském a přešly do 1531, pocházejí zřejmě až
z prvých desítiletí století šestnáctého. To platí pro devět písní Klimenta Bosáka a dvanáct textů dalších.
Méně prokazatelná a také pravděpodobná je
však souvislost písní kancionálu 1531 se zpěvníkem Habrovanských.Z nových písní kancionálu 1531
tu sice najdeme celkem 23 textů, vesměs jsou to
však písně, vyskytující se i v jiných pramenech
předchozích, husitských, bratrských neb v kanc.
lilečském. Vliv Habrovanského kancionálu se proto nedá dokázat. Také vnější historie vzniku tohoto zpěvníku to činí méně pravděpodobným:vychází sice na počátku třicátých let, pravděpodobněji však až po r. 1 5 3 1 , 2 2 / takže jako předloha
nejspíše ještě ani nemohl sloužit.
Tolik je možno prozatím říci blíže o původu,
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době vzniku nebo autorech některých písní pohusitských v Miřínského sbornících; další zkoumání
materiálu pak jistě tyto údaje podstatně doplní,
opraví a zpřesní.
Zbývá nám nyní charakterisovat si alespoň
stručně tyto písně doby poděbradské a jagellonské v kancionálech 1522-31 po jejich obsahové
stránce, podívat se na jejich praktickou náboženskou a životní funkci. Protože pak tato skupina písní představuje většinu repertoiru zpěvníků 1522 a 1531, půjde zde vlastně o celkovou
charakteristiku obou edic z tohoto hlediska.
Celkovou obsahovou náplň obou kancionálů nám
nejlépe osvětlí prostý výčet hlavních thematických oddílů, do kterých jsou písně rozvrženy.
Edice 1522 má tyto hlavní časti: O narození Páně,
o umučení, o vzkříšení, o vstúpení, o duchu svatém, o svaté Trojici, o apoštolech a mučedlnících, o Panně Marii, o smrti,o dni súdném, o životu křesťanském, o pravé službě boží, o božích
přikázáních, obecné, o sedmi smrtelných hříších,
o Husovi a Jeronymovi,starozákonní.(Vydáni 1531
má rozdělení podobné, jen částečné přeskupení a
rozšířené). - Podívejme se nyní blíže na některé
typické obsahové okruhy obou kancionálů.
Ukazovali jsme si na původních výtvorech
Miřínského, že určitá themata a obsahové typy
měl ve zvláštní oblibě. Některá z těchto themat
však najdeme i v řadě ostatních písní,žařazených
do zpěvníků 1522-31. To nám může být svědectvím
skutečnosti, jak osobní vkus a tendence Miřínského ovlivňovaly i výběr cizích písní a jak tím
spoluurčovaly i celkový charakter těchto kancio-
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nálů. - Mluvili jsme o moralisujících tendencích
Miřínského tvorby. V kancionálech 1522 a 153l
jsou pak skutečně obsaženy nejen všechny jeho
písně o smrtelných hříších, ale i řada podobných
oddílů jiných: písně o manželství, o lichvě, a
dokonce dvě rozsáhlé "o vožralcích" s obšírným
líčením všech neřestí opilců.
Druhou takovou charakteristickou skupinou
jsou písně didaktického typu,které vykládají určité věroučné thema (takového druhu byly na př.
všechny Miřínského písně na epištoly a evangelia); nalezneme zde výklad Věřím v Boha,Desatera, Otčenáše, Zjevení sv. Jana a j. I v tom můžeme vidět záměrný výběr Miřínského - utrakvistického kněze, tvůrce velké písňové postilly.
Naproti tomu však můžeme nalézt v kancionálech 1522 a 1531 některé tendence a thematické
okruhy, které se v původní tvorbě Miřínského nevyskytují:autor kancionálů musel zřejmě vycházet
nejen ze zálib vlastních, ale i z potřeb a tendencí doby i lidového publika, pro které zpěvník
sestavoval. Tak na příklad jsou sem vloženy některé písně ke konkrétním životním příležitostem:
na noc, na svítání, o pohřbu, při navštěvování
nemocných. Celkově jich však ani zde zatím není
mnoho: repertoir tohoto typu se rozrůstá až vpozdější době, v šestnáctém století. - Dále pak
můžeme v některých písních nalézt i themata specificky husitská, což je celkem pochopitelné,
protože jde o kancionály utrakvistické.Sem patří
především obšírný oddíl "o těle a krvi boží",navazující na husitskou dogmatiku a pak písně, oslavující památku národních mučedníků Jana Husa
a Jeronýma Pražského. Obě tato themata se pak
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stávají i nadále jedním z charakteristických
znaků zpěvníků všech radikálnějších církví a náboženských skupin pohusitských.
Důležitější však je,že v některých - i když
nečetných - písních kancionálů 1522 a 1531 se objevuje í moment společensko kritický. Tyto prvky
jsme prozatím nenalezli nějak výrazněji zastoupeny v původní tvorbě Miřínského, a uváděli jsme
si, že i staré husitské písně tohoto typu byly
spíše vylučovány.Jejich existence v kancionálech
Miřínského nám ale dosvědčuje,že podobné tendence v pohusitském patnáctém století skutečně žily a že pronikaly i do forem jim zdánlivě nejprotichůdnějších do duchovních p í s n í . -Je
však nutno se podívat,jakého druhu konkrétně tyto tendence jsou, s jakých posic a proti komu
jsou namířeny.
Na některých místech tu najdeme kritiku církve, papeže a kněží, především jejich "světského
panováni", velkého majetku a rozmařilého života;
a objevuje se tu i kritika boháčů, utiskujících
a zneužívajících chudé lidi. Výrazně jsou obě
tendence formulovány na př.ve dvou strofách písně "O marnosti světa": "Mnozí pámi ukrutní nemilosrdní tyrani, chudinu svú přes míru derou, v
pejše v mrzkosti mají kochání, kratochvíl v nešlechetnosti mají
Také papežové s kardinál y , mniši biskupové, děkanové pyšní prelátové,
mnozí kněží mniši bosákové, v marnosti oplývají
takové. Jméno mají všickni jakoby byli duchovní,
a mnozíť sú horší nežli světští, tělecní a velmi
zhovadilí..." atd. - To jsou myšlenky,navazující
zcela jasně na revoluční složky husitské ideologie a můžeme je nacházet i v některých verších
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písní "o dni súdném", "o bídě světa", "o všech
stavích" atd.Důležité je však všimnout si podobných thesí ne isolovaně,ale v celkovém kontextu,
ve kterém se v písních výskytují.Tytéž písně totiž, které útočí proti boháčům a kněžím, kritisují většinou současně i všechny ostatní stavy a
instituce společenské - včetně sedláků, chudáků
a prostých lidí, jimž zase vyčítají nemravnosti,
opilství, nečistotu atd.Je to tudíž kritika, vedená spíše s posic křesťanské these o tomto světě jakožto "slzavém údolí",které jde o to, najít
co nejvíce nedostatků pozemského života a bytí,
ať už se týkají čehokoliv.Že materiálem kní bylo
i pozorování nedostatků soudobého života, je nesporné. Přes ostrost těchto výpadů je však rozhodně nemůžeme chápat jako výraz tendencí určité
společenské třídy - i když si z nich jistě každá
skupina společenská mohla vybrat these, vhodné
právě pro sebe.
V tom také nejsou společensko-kritické tendence Miřínského kancionálů navázáním na ideologii husitskou, nýbrž spíše odrazem dobových nálad
a tendencí: podobné kritiky všech stavů, společenských vrstev a institucí nalezneme na př. v23/
soudobé a velmi typické Postille Jana Rokycany.
Teprve v kancionálech Jednoty bratrské se později objeví vyhraněné stanovisko určité společenské skupiny - kritika feudální společnosti s posic lidových.
Tolik tedy k charakteristice některých typických obsahových okruhů a tendencí v kancionálech 1522 a 1531.
- oOo -
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Sledovali jsme vztah Miřínského kancionálů
k pramenům starším a soudobým. Bylo by nyní třeba "všimnout si jejich poměru také k pramenům
mladším - podívat se, jak Miřínského písně přecházejí do kancionálů jiných vyznání v 16. století. Že obliba jeho písní byla značná, ukazuje
už sama historie Miřínského edic: ještě sto let
po jeho smrti vychází tištěný soubor těchto písní. Svědčí o tom i Jan Táborský ve své předmluvě
ke kancionálu 1567,kde uvádí, že písně Miřínského "církev v Čechách a v Moravě hned od času života jeho obecně užívá" a že "památka jeho podnes
mezi námi živá jest". Konkrétné se však zde dalšími osudy Miřínského písní zabývat nebudeme ,
protože nám jde v naší souvislosti především o
problematiku patnáctého století.
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IV. Hudební složka v Miřínského kancionálech.
Vše,
co bylo doposud o Miřínského tvorbě a
kancionálech řečeno, týkalo se pouze textové
stránky. Nyní stojí před námi otázka nejdůležitější - jak vypadají nápěvy těchto písní.Zde pak
vyjdeme z výsledků, ke kterým jsme došli při
zkoumání písňových textů: všimneme si nejdříve
hudební složky písňových textů Miřínského, a pak
se podíváme na nápěvy ostatních písní kancionálů
1522 a 1531, které jsme určili jako výtvory doby
poděbradské a jagellonské.
Nápěvy Miřínského písní - jako ostatně všech
duchovních písní té doby - můžeme rozdělit do tří
skupin: jsou to jednak texty s původní melodií ,
jednak texty, odkázané k nápěvu písně cizí, a posléze texty, zpívané na "obecnou notu". Probereme si nejprve nejpočetnější skupinu
Miřínského
nápěvů - melodické odkazy k jiným písním.
K cizím nápěvům odkazuje
Miřínský celkem
175 ze 187 svých původních textů;je to tedy velká většina jeho písňové tvorby. Při tom pak počet melodií,ke kterým odkazuje, je daleko menší:
celé skupiny písní nechává zpívat týmž nápěvem,
takže na př. cyklus o sedmi smrtelných hříších má
jedinou společnou melodii "Církev s v a t á " . - Podívejme se nyní na to,ke kterým nápěvům Miřínský
sahá nejčastěji: nalezneme tak nejen nejoblíbenější melodie Miřinského samotného, ale současně
i nápěvy typické a rozšířené v jeho době - v dru-

47

hé polovině patnáctého století. Srovnáním melodických odkazů Miřínského podle počtu použití
dojdeme k následujícím výsledkům:
k nápěvu písně "Církev svatá v posledních
dnech velmi neznamenitá" je odkázáno
27 textů
k nápěvu Zdrávas císařovno
21 textů
Zdrávas nejsvatější královno 18 textů
Jezu "Kriste vykupiteli
17
. Bratři milí pilně znamenajme 16
Kristův život znamenajme 12
Nebudeš miti Bohův jiných 11
Jedním hlasem tímto časem
10
Smrt se blíží každému
8
Zvěstujem vám radost
5
Vesele zpívajme
.
4
Poslán jest archanděl
4
Čížku ptáčku 3
Náš milý Jezukriste
3
Kromě toho najdeme ještě patnáct melodií
dalších, které se vyskytují jen u jednoho,resp.
dvou textů.
To jsou tedy melodie, k nimž Miřínský nejčasteji odkazoval.Druhým naším úkolem bude zjistit provenienci těchto nápěvů; konstatování, odkud Miřínský nápěvy ke svým písním přebíral, nám
totiž pomůže zase s jiné stránky osvětlit jeho
vztah k husitské tradici i k soudobé tvorbě písň o v é . - Ze staršího repertoiru husitského přebírá Miřínský ve své odkazové praxi poměrně dost:
sedm z třiceti probíraných melodií najdeme už
v kancionále Jistebnickém. Jsou to: Jedním hlasem tímto časem, Nebudeš míti bohúv, Kristův ži-
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vot znamenajme, Náš milý Jezukriste, Za císaře
Augusta, Ve jméno boží počněme; k nim pak můžeme přiřadit i nápěv předhusitské Mittitur archangelus - Poslán jest archanděl.Jde tedy o čtvrtinu všech odkazových melodií; srovnáme-li toto
číslo s počtem husitských textů, které Miřínský
přebíral do svých kancionálů, vidíme, že podíl
melodií husitských v jeho tvorbé je relativně
vyšší než podíl husitských textů. Je to věc celkem pochopitelná: husitské texty ztratily v nových historických podmínkách svou aktuálnost,
kdežto melodický odkaz husitský může fungovat
bez jakýchkoli zábran dále.
Z nápěvů doby současné pak můžeme blíže určit především původ nejoblíbenější Miřínského melodie: "Církev svatá v posledních dnech velmi
neznamenitá", je jak známo píseň Jana Rokycany,
kterou složil roku 1453. Posléze pak nalezneme u
Miřínského odkazy k lidovým melodiím světským Čížku ptáčku a O Sibylle, které se objevují rovněž až v době pohusitské.U patnácti melodií dalších pak nenajdeme starší předlohy ani jiného
bližšího určení; jedná se tedy o rozšířené a oblíbené nápěvy dobové, kterých Miřínský užil ke
svým písním (zmíníme se o nich ještě v následujícím).
Odkazová praxe je vlastně novinkou pohusitské doby: v husitském zpěvu najdeme podobný způsob opatřování nápěvů jen výjimečně (srv. skupinu písní Ó svoláni Konstantské). Na první pohled
je jasné, že je to s hudebního hlediska zjev spíše negativní; způsoben byl velkou produkcí nových
textů, jíž nestačila tvořivost hudební. Miřínský
je pak zřejmě jeden z prvních - ne-li vůbec prv-
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ní - v dějinách české duchovní písně, kdo si nápěvy ke své tvorbě opatřoval převážně tímto způsobem: těžko bychom hledali v ostatních kancionálech, i pozdějších, tak veliké skupiny písní,
odkazované k jediné společné melodii cizí.
Tolik k odkazové praxi u Miřínského. Druhou
skupinu jeho nápěvů tvoří, jak jsme si řekli ,
odkazy k obecné notě.Obecnou notu představovaly,
jak známo, některé nejrozšířenější dobové nápěvy,
na které se daly zpívat texty v nejobvyklejší
veršové formě - čtyřveršové strofě s osmislabičnými verši;při tom jako obecná nota kolovala řada nápěvů, z nichž se dalo libovolně vybírat. Ve
srovnáni s odkazovou praxí je to princip daleko
mechaničtější, protože počítá s nejprimitivnější
veršovou formou a degraduje nápěv na složku zcela podřadnou a náhodně vybranou.Hledáme-li obecnou notu v Miřínského písních, najdeme k ní výslovný odkaz celkem devětkrát: u všech písní o
stvoření světa, u jedné v rkp. l574 a u jedné dodatečně přidané v kancionálu 1590. - Musíme
si
však uvědomit,že obecnou notu bychom mohli najít
i mezi odkazovými melodiemi, které jsme probírali v předchozím:nápěv, ke kterému se častěji odk a z u j e , s e vlastně stává obecnou notou, má-li jen
příslušnou formální stavbu 4x8;od obecně rozšířené melodie k obecné notě je tak jenom malý krůček. Přesto však můžeme zjistit alespoň s určitou pravděpodobností, zda mezi Miřínského odkazy
k určitým písním nejsou obecné noty:několik kancionálů,mezi nimi i Táborského 1567, má konkrétní soupis p í s n í , které kolovaly jako obecné noty. 24/ Srovnáním pak zjistíme, že všechny melodie, ke kterým Miřínský odkazuje, se opravdu
v těchto soupisech nevyškytují; jsou to skutečně
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jen rozšířené dobové nápěvy.To nám potvrdí i jejich formální schéma: forma 4 x 8 se tu vyskytuje jen vyjimečně.
Shrneme-li tedy právě uvedená fakta, dojdeme k závěru,že obecná nota se vyskytuje v Miřínského písních velmi málo - a mohli bychom dokonce říci, že jen ve dvou případech: uvedené písně
o stvoření světa, které mají obecnou notu, navazují jedna na druhou a tvoří tak vlastně jednu
velkou sedmidílnou píseň se společnou melodií;
obě další písně s obecnou notou pak jsou až jako
dodatky v K 1574 a 1590 a aplikaci obecné noty
na ně nemůžeme jednoznačně přičítat Miřínskému .
- To je závěr velmi důležitý: praxe obecné noty je novum pohusitské doby, které v předchozí
době nenajdeme. Její zavedení do duchovní písně
české bylo doposud přičítáno Miřínskému, protože
v jeho kancionálech se obecná nota poprvé vysky25/
tuje.
Náš rozbor však ukázal, že ve svých
vlastních písních se jí Miřínský spíše vyhýbal .
Jde tedy daleko spíše o obecnou dobovou praxi
pohusitské epochy, která proniká do kancionálů
Miřínského spolu s dobovými texty a která nalézá jen celkem nepatrný ohlas v jeho původní tvorbě.
Třetí, ale pro nás nejzajímavější skupinu
nápěvů tvoří melodie, které Miřínský pravděpodobně sám složil. Otázkou původních nápěvů Miřínského se zabýval ve svých "Dějinách posvátného
zpěvu staročeského" K. Konrád, a uvádí v této
souvislosti přes třicet melodií. Je však nutno
připomenout, že kriteria, podle kterých Konrád
postupoval, nejsou dostatečně průkazná a přesná.
Někde přičítá Miřínskému píseň proto, že se vy-
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skytuje jen v kancionále 1522 - což je zcela neprůkazné, protože daleko spíše písně, jež se vyskytují ve všech vydáních, mají nějakou souvislost s Miřínským; jinde zas stačí Konrádovi k označení autora jen fakt,že se píseň v K 1522 vyskytuje poprvé.
Jedinou spolehlivou pomůckou
při hledání
Miřínského melodií nám mohou však být jeho původní texty, jak jsme si je určili v předchozích
kapitolách. Na původní nápěv můžeme spolehlivě usuzovat jen v tom případě, kde zjistíme u Miřínského textu originální melodii, k tomuto textu
složenou. To bývalo podle dobové praxe v kancionálech skutečně označováno údajem "má svú notu",
"vlastní nota" a pod. - Musíme si,však uvědomit,
že určení skladatele nápěvu duchovní písně nemůže být téměř v žádném případě naprosto definitivní. K podstatným rysům středověké umělecké tvořivosti patří lhostejnost k míře osobního přínosu
autorova a odtud plynoucí časté přejímání cizích
výtvorů. I kdybychom našli sebeprůkaznější svědectví o autoru
nápěvu, vždy je tu možnost ,
že "skladatel"pouze více či méně upravil melodii
cizí.Konkrétně pak nemůžeme téměř u žádné melodie
vyloučit možnost závislosti na gregoriánském chorálu a útvarech příbuzných (zvl. sekvence). S touto výhradou pak můžeme přistoupit k určení
původních nápěvů Miřínského.
První mélodii,kterou můžeme přičítat Miřínskému, najdeme na počátku jeho starozákonního
cyklu ve vydání Jana Táborského 1567 a 1577,a to
u písně "Na počátku Buoh stvořil nebe zemi". Víme
jistě, že je to text Miřínského, při tom pak je
výslovně uvedeno, že píseň "má svú notu" t.j.
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originální nápěv, patřící k tomuto textu. Nápěv
je tu pak skutečně i vynotován - což je ve zpěvnících Miřínského výjimka, a může nám to sloužit
i jako další důkaz o autorovi melodie. Zpěvník
1567 je, jak jsme již uváděli, jakýmsi "kritickým vydáním" Miřínského tvorby; a uznal-li editor Jan Táborský za potřebné píseň i vynotovat,
měla jistě nějaký zvláštní vztah k Miřínskému
samotnému. První strofa písně s nápěvem zní takto:

K této melodii pak je odkázán ještě druhý Miřínského text starozákonní "Slyšmež o Adamovi".
Další melodií Miřínského je nápěv "Nyní nesnáz jestiť o nás veliká ó dítky maličké" /fol.
L.X. v K 1567/. Autorství můžeme podepřít týmiž
důkazy: je to rovněž Miřínského původní text, označený "Má svú notu", a výjimečně vynotováný.
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Podobné argumenty pak máme i
"Divné věci divnú mocí činil"

pro třetí píseň
(fol.D.XV.ibid.)

Určitou malou pochybnost o autorství této písně
by pak snad mohl podnítit fakt, že text není označen "má svú notu",nýbrž že nad melodií je nadepsáno "jako Pomsta hrozná ruka těžká" ; to je
píseň o smrti, obsažená v kancionálech 1522 a
1531. Zdálo by se tedy, že je tu jen vypsána melodie písně jiné. Nahlédneme-li však do kancionálů 1522-31, zjistíme, že píseň "Pomsta hrozná"
je tu zase naopak melodicky odkázána k "Divné
věci divnú mocí". Pochybnost v tomto případě se
tedy může vztahovat spíše k otázce, zda melodie
patří původně k písni o Samsonovi nebo k písni
o smrti; autorství Miřínského je přesto nejvýš
pravděpodobné.
Původní melodií Miřínského pak byl zřejmě i
nápěv "Bratři milí pilně znamenajme",což je jedna z písňového cyklu na epištoly a evangelia.Není sice u ní uvedeno "má svú notu", ale je - můžeme-li to tak říci - "odkázána sama k sobě" (má
nadpis, že se zpívá "jako Bratří milí"), což je
v podstatě totéž.Její melodie tu v š a k není vynotována, a protože se mimo edice Miřínského nevvskytuje, je to nápěv pro nás zatím neznámý. Že
však ho složil pravděpodobně sám Miřínský, do-
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svědčuje i to, že k němu své vlastní texty velmi
často odkazoval (celkem 16 textů).
Tyto čtyři - resp. tří - melodie tedy můžeme vzhledem k našim dosavadním znalostem pramenů
přisoudit Miřínskému. Podíváme-li se na jejich
hudební strukturu blíže, vidíme, že to jsou všechno nápěvy formálně zcela jednoduché - čtyřdí1né útvary, jen nepatrně se lišící od konvenčního
schématu obecné noty. Ani tonálně nepřinášejí
nic neobvyklého - dva z nich jsou v dorské tónině, nejběžnějším a nejrozvířenějším modu církevním, třetí je frygická. Za povšimnutí však stojí
jejich melodická linie:je totiž u všech tří písní dost podobná - v první polovině celkově sestupná, v druhé tvořící dva melodické oblouky,
"Na počátku Buoh stvořil" a "Divné věci" pak začínají dokonce i totožným motivem. To nám pak
může být dalším částečným důkazem (který by pochopitelně sám o sobě nestačil), že se jedná o
melodie téhož autora; současně však tento fakt
ukazuje i nevelkou hudební invenci Miřínského.Podíváme-li se pak na všechny tři melodie jako na
celek, musíme skutečně konstatovat, že to jsou
nápěvy celkem nevýrazné a nijak zvlažť zajímavé.
Tolik k původním melodiím Miřínského. Je
ovšem možné, že bychom mohli najít ještě nějaké
jeho nápěvy další: přicházela by tu v úvahu především skupina písní doby poděbradské a jagellonské v kancionálech 1522 a 1531, které mají
původní nápěv - t.j.
s označením "má svú notu".
Pokud však nenajdeme nějaké průkazné svědectví,
že Miřínský je autorem textu, jsou to jen nápěvy,u nichž Miřínského autorství není vyloučeno .
Proto také musíme prozatím odmítnout
výsledky
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Konrádovy, který přiřkl Miřínskému ještě přes
pětadvacet dalších nápěvů jen proto, že to jsou
písně obsažené v kancionálech 1522 nebo 1531 s označením "má svú notu".
To se pak vztahuje i na jednu z nejslavnějších a nejkrásnějších duchovních písní českých "Kristus příklad pokory", která je počínaje Konrádem dodnes přičítána Miřínskému.Tuto píseň najdeme v řadě dobových kancionálů, což svědčí o
jejím velkém rozšíření;a i na způsobu jejích zápisů můžeme pozorovat, žebylamimořádněceněna.
Tak na př. v Miřínského kancionále 1522 je u ní
poznamenáno "má svú notu, dobrá," v utrakvistic kých kancionálech /na př. NM sign.27.C.12./ jinak nenotovaných a neilustrovaných, je u ní často zvláštní obrázek Krista na kříži atd. Poprvé
je zapsána v bratrském kancionálku 1501, v Blahoslavově rejstříku pak nalezneme údaj,
že ji
složil bratr Lukáš Pražský.Konrád se domnívá, že
Lukáš píseň pouze přepracoval: to je dost pravděpodobné,protože verse bratrská je oproti textu v
Miřínského kancionálu 1522 zkrácená, a K 1522
představuje přetisk rukopisu z 15. stol. - tedy
starší versi než K 1501. Na druhé straně však,
jak jsme již řekli,nestačí j e j í existence v 1522
-31 k tomu, abychom ji přiřkli Miřínskému. - Proti jeho autorství by pak svědčila skutečnost, že
ji nenajdeme v edicích 1567 a 1590.Táborský, jak
vyplývá z jeno předmluvy, usiloval nejen o přesnost,ale i o úplnost ve vydání Miřínského písní;
slavnou a všeobecně ceněnou píseň Miřínského by
pak sotva ve své edici vynechal, zvláště když by
i svýmthematemdobře zapadla do cyklu novozákonního. - Rovněž pak básnická a především hudební
krása písně "Kristus příklad pokory" se zdá svěd-
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čit spíše proti autorství Miřínského než pro něj,
těžko je možno si představit, že ten, kdo dokázal vytvořit takovou melodii, by většinu svých
písní soustavně odkazoval k vypůjčeným nápěvům.
-Na základě našich dosavadních znalostí tedy můžemě prohlásit pouze to, že "Kristus příklad pokory" je písní, vzniklou nejspíše v druhé polovině patnáctého století; autorství Miřínského není
vyloučeno, ale není zatím ani nijak zvlášť pravděpodobné.
Přehlédneme-1i pak hudební složku Miřínského písně celkově, vidíme, že je to méně podstatná stránka jeho tvorby. Miřínský je především
skladatelem nových textů, méně pak hudebníkem.
Původní melodie tvoří v jeho produkci jen nepatrný zlomek a nevynikají ani nějakou zvláštní hudební hodnotou. Nápěvy si opatřuje především odkazy k cizím písním; při tom pak na velký počet
textů mu vystačí poměrně malé množství nápěvů.
- oOo -

Probrali jsme si hudební složku písní Miřínského; zbývá nám nyní charakterisovát si nápěvy
druhé skupiny textů - písní doby poděbradské a
jagellonské v kancionálech 1522/31. (Viz přílohu
č.II.)- Při zkoumání textové stránky písni nám
tyto výtvory sloužily nejen jako obraz písňové
produkce 15. stol, ale současně dokreslovaly i
profil Miřínského - totiž jeho činnost editorskou; byly ukázkou, které písně vybíral do svých
kancionálů. Nápěvná složka písní doby poděbradské a jagellonské však už bezprostředně s Miřínským nesouvisí:cizí písně přebíral do svých kancionálů zřejmě už s jejich příslušnými melodiemi
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a nijak zde už nemohl svým výběrem nebo vkusem
zasahovat. Přesto nám však pomůže charakterisovat Miřínského - hudebníka aspoň nepřímo: porovnáním jeho nápěvu s dobovým písňovým repertoirem
si markantněji uvědomíme charakteristické znaky
melodické složky jeho písní.
Melodie písni doby poděbradské a jagellonské v Miřínského kancionálech se nám opět rozčleňují do tří skupin: odkazy k jiným písním, obecná nota a nápěvy původní. Nejvíce textu, přibližně asi dvě třetiny, je tu opět odkázáno k nápěvům cizím.Zajímavé je však podívat se na odkazovou praxi těchto písní 15. stol.
blíže.
Už
kvantitativní poměr textů a nápěvů se v nové písni pohusitské výrazně liší od odkazové praxe Miřínského. Ten vystačil k 117 svým písním s třiceti melodiemi; k jednomu nápěvu se mu tedy družilo průměrně šest textů. Zde je k 235 textům
přičleněno na 185 nápěvů písní cizích;
znamená
to tedy, že se zřídka odkazují celé skupiny textů k jedinému nápěvu, většinou má každý text svou
melodii zvláštní - i když ne původní.
Odkazová
praxe pohusitské duchovní písně tedy klade daleko větší důraz na hudební složku, než jak by se
mohlo zdát z písni Miřínského. Miřínský vystačil
s poměrně malým množstvím nápěvů, na které skládal další a další texty;v ostatní duchovní písni
jeho doby však přece jenom koluje značné
bohatství nápěvné.
Podívejme se nyní konkrétně, odkud pocházejí nápěvy, ke kterým duchovní píseň patnáctého století odkazuje.Čtvrtinu odkazovaných melodií tvoří písně latinské; je to fakt celkem pochopitelný, protože pohusitská doba znamená nový roz-
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voj latinského zpěvu - překládají se písně české
a vznikají i nové samostatné písně v latinském
jazyce.
Je proto samozřejmé, že latinská píseň
proniká i do českého zpěvu té doby a že mnohé nově vzniklé české texty dostávají její melodie.
V kancionálech 1522/31 najdeme odkazy k latinským písním doby husitské celkem v osmi případech, sedmkrát je odkázáno k tradičním melodiím
církevním,zvl. k latinským hymnům (Pange lingua,
Ut queant laxis); zbytek pak tvoří latinské písně rozšířené v Čechách v době poděbradské a jagellonské. - Miřínského odkazová praxe se v tomto bodě od ostatní duchovni písně 15. stol. výrazně liší: až na dvě výjimky Miřínský totiž zásadně neodkazuje své výtvory k nápěvům latinských
písní; v tom je jeho specifikum a můžeme říci i
dobová zvláštnost jeho tvorby.
Zbývající tři čtvrtiny odkázaných melodií
u písní 15. stol. jsou tedy nápěvy české. Z nejstarších českých písní se tu objeví odkaz k nápěvům Svatý Václave, Buoh všemohúcí, Jezu Kriste
štědrý kněže a Mittitur archangelus - Poslán jest
archanděl;kromě toho pak třináct nápěvů husitských, mezi nimi i "Ktož jsú boží bojovníci" a
"Ó svolání konstantské". Je to tedy relativně
asi stejný poměr předhusitských a husitských melodií jako v odkazech Miřínského. - Píseň pohusitské doby navazuje melodicky, jak známo, i na
nápěvy světské písně lidové; v právě zkoumané
skupině textů je takovýchto odkazů použito celkem devětkrát. Zde budiž v této souvislosti jenom připomenuto, že užiti světského nápěvu v duchovní písni zavádí teprve doba pohusitská: ve
starších rukopisech podobný zjev nenalézáme. Přes devadesát dalších melodických odkazů nemů-

59

žeme prozatím blíže určit; protože však je v
předchozích písňových pramenech nenajdeme,
můžeme říci, že to jsou nápěvy doby
poděbradské a
jagellonské.
Tolik o melodických odkazech k nápěvům cizích písní. Obecné noty užívají pohusitské písně
kancionálů 1522/31 celkem v 25 případech ; již
jsme se pak zmiňovali o tom,že je to výskyt podstatně větší než u Miřínského, a nemusíme se už
k hodnocení tohoto jevu vracet. - Vedle písní s
pdkazy k cizí melodii nebo k obecné notě posléze
existuje v kancionálech 1522-31 i řada textů doby poděbradské a jagellonské s nápěvy původními,
což je označováno již míněným dobovým termínem,
že text "má svú notu".Sem patří celkem 56 písni,
tedy přibližně jedna šestina z celkového počtu
textů. Není to číslo relativně veliké, přece jen
však podstatně větší než v písňové tvorbě Miřínského. To je pak nový důkaz, že melodická tvořivost pohusitské doby přece jenom nepoklesá tak
rapidně, jak by se mohlo zdát při pohledu na výtvory Václava Miřínského; spíše můžeme říci, že
v té době produkce textů stoupá
ještě daleko
rychleji, než produkce melodií. K právě uvedeným
56 písním s vlastní melodií totiž můžeme přičíst
ještě zmíněné melodické odkazy na pohusitské melodie 15. a počátku 16. století;i to jsou v podstatě dobové písně s vlastní melodií, ačkoliv
jsou udány jen incipitem.
Celkově tedy získáváme z kancionálů Miřínského znalost 200 písňových textů neb jejich incipitů, které kolovaly v poděbradské a jagellonské době se svými původními nápěvy ; jejich seznam
podáváme v příloze IV. Jsou to tedy nápěvy, je-
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jichž vznik můžeme položit vzhledem k našim dosavadním znalostem do pohusitské etapy 15. a poč.
16. století. Bylo by ovsem nyní nutno prozkoumat
jednotlivě každý z těchto písňových inciptů,zjistit melodii, která k němu původně patřila,a
zkonfrontovat ji pak s ostatními hudebními prameny předchozí a soudobé etapy. Taková práce ovšem zcela přesahuje rámec a možnosti naší stati
a nemůžeme proto zde ani nijak blíže charakterisovat tuto skupinu melodií. Uveďme si však alespoň na ukázku několik nápěvů,ke kterým je v Miřínského edicích nejčastěji odkazováno, a které
tedy můžeme s největší pravděpodobností označit
jako nejrozšířenější melodie pohusitské v patnáctém století.26/ Jsou to:
Církev svatá v posledních dnech
Zdrávas císařovno
Zdrávas nejsvětější královno
Jezu Kriste vykupiteli
Smrt se blíží každému
K nějakým zobecněním z těchto několika melodií
pochopitelně dojít nemůžeme. Celá skupina písní,
z nichž jsou vybrány, nám však může být důkazem,
že doba pohusitská znamená alespoň po kvantitativní stránce neobyčejný rozmach tvořivosti na
poli duchovní písně; vzniká tu množství nových
melodií. Zda je to však i rozvoj kvalitativní ,
ukáže teprve další zkoumání.
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POZNÁMKY:

1/ Použité srovnávací prameny (uvádíme je zde
podle zkratek, jimiž jsou citovány v textu a
přílohách/:
Vyšebr.
- Rukopis kláštera vyšebrodského
z r. 1410 sign. H. 42.
Jist.

- Český kancionál jistebnický,
rkp.II.C.7. v Nár. museu

V.Cc.4.

- rkp. vyšehradsky z pol.15.stol.,
v knihovně vyšehradské kapituly

XII.F.14. -Latinský graduál
vNár.museu
Franus

jistebnický

- Kancionál Franusův z r. 1505,
vydal Dobr. Orel v Praze 1922

XIII.A.2. - Husitský graduál Martina z Vyskytné z r. 1512, rkp.Nár. musea
XII.A.1.

- Mariánský graduál od P.Marie
Sněžné
z let 1379-1562, rkp.
Nár. musea

VI.B.24.

- Latinsko-český graduál z prv.
pol. 16. stol.,rkp. Universit.
knihovny Praha.

X.E.2.

- latinsko-český kancionál, rkp.
Univ. knih. z 15-16 stol.
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XI.E.2.

- codex mixtus, rkp.Univ.knih. z
15.stol.

VI.C.20a

- t.zv. rukopis Rackův, Univ.knihovna z 15-16
stol.

XI.C.8.

- Sborník Oldřicha Kníže z Telče
z 15. stol. Codex mixtus, rkp.
Univ. knihovny.

1501

- /Písničky../,první kancionálek
bratrský, tisk v Nár.museu sign.
25 F 3.

1530

- Písničky křesťanské, t.zv.kancionál lilečský, Univ. knihovna sig. 54 C 90.

Habr.

- Kancionál bratří Habrovanských
z let 1530-1536 , Univ. knih.
sign. 54 E 430.

2/ Literatura o Miřínském:
I.J. Hanuš: Dodavky a doplňky k Jungmannově
Historii literatury české.
/V Praze 1869/.- Odd.III.č.43.
J.Jireček:

Rukověť
k dějinám literatury
české do konce XVIII. věku.
/V Praze 1876/.-Sv.II.,str,34.

J.Jireček:

Hymnologia
bohemica. Dějiny
církevního básnictví českého.
/V Praze 1878/. str. 4-9.
Dějiny posvátného zpěvu staročeského. Díl II. (V Praze
1893), str. 75-111.

K.Konrád
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J. Vlček

Dějiny české literatury. /Praha
1940/. Díl I. str. 238-240.

Knihopis českých a slovenských tisků, red.
Z. Tobolka a Fr. Horák. Díl II,
část 5., str. 137 n.
3/ J. Jireček: Rukověť....., str. 34. díl II.
4/ Srv. F. Dvorský: Třebický okres. Vlastivěda
moravská II. Místopis./Brno 1906/. Str. 53 n,
zvl. str. 63.
5/ L. Hosák: Historický místopis země moravskoslezské. /Brno 1938/. str. 48 a 955.
6/ Části předmluv Táborského a celou "Zprávu o
jednostejném zpívání" otiskl Jireček ve své
Hymnologii na str. 6-7;"Zprávu o obecní notě"
částečně Konrád v Dějinách posv.zpěvu II.str.
26.
7/ Jireček v Rukověti... díl II, str. 34.
8/ Jireček v Rukověti a Hymnologii.
9/ Evangelický kancionál..
v Žitavě 1727. Str. 40.

Václava Kleycha..

10/ Index bohemicorum librorum prohibitorum /srv.
Knihopis č. 4298/, fol. 162.
11/ Hanuš: Dodavky..., odd. 3.č.43.
12/ Kancionál 1590, poslední stránka před rejstříkem.
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13/ Acta Universitatis Fratrum fol.IX,str. 318a
- 341a.
14/ O Janu Táborském píše: Jos.Teige: Jan Táborský z Kolokotské Hory a jeho zpráva o orloji
Staroměstském (Časop.spol.přátel starožitností čes.,roč.IX,1901,str.1,65). - D.Orel: Jana Táborského proza o mistru Janovi z Husince.
/Bratislava VI,1932,str.l96/.
15/ Kancionál 1567 fol A.I.a fol. F. IX.
16/ Vlček op.cit.str. 239.
17/ Srv. Z.Tobolka: Český knihtiskař Mikuláš Konáč z Hodilkova. /Monumenta bohemiae typographica IV, Praha 1927/.

18/ Srv. ČČM 1888, str. 446.
19/ Nejedlý Z.: Dějiny husitského zpěvu za válek
husitských. /Praha 1913/, Str. 630.
20/ Viz pozn.č.1.
21/ Na př. A. Škarka v edici Komenského Duchovních písní. /Praha 1952/, str.8.
22/ O. Odložilík: Jednota bratří Habrovanských.
/ČČH XXIX, 1923/, str. 70.
23/ H. Hrubý: české postilly /Praha 1901/,str.66n.
24/ Různé dobové zprávy o obecné notě otiskuje
K.Konrád: Dějiny posv.zpěvu II, str.24-29.
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25/ Zd. Nejedlý: Dějiny české hudby. /Praha 1903/
str. 25.

26/ Z technických důvodů neuvádíme nápěvy těchto
písní. Melodii "Církev svatá" ostatně otiskl
K. Konrád v Dějinách posv. zpěvu II, str. 72,
též Nejedlý v Dodatku svých Dějin české hudby."Zdrávas císařovno" a "Zdrávas nejsvětější královno"najdeme poprvé vynotovanou v mus.
rkp.XII.F.14. /srv. pozn. 1/ na fol. 218a a
219a. "Jezu Kriste vykupiteli" vydal s nápěvem K. Konrád v Dějinách II, str. 95.
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V následujících přílohách uvádíme soupisy
obou hlavních písňových skupin, které jsme si určili a rozbírali v této studii: jednak písně Václava Miřínského, jednak ostatní písně doby poděbradské a jagellonské v jeho kancionálech obsažené. Tyto dvě skupiny tvoří hlavní část obsahu
Miřínského kancionálů; pro úplnost pak připojujeme ještě jako třetí přílohu seznam starších
písní husitských a předhusitských, zde obsažených. Příloha č. I.-III. tak současně představuje úplný soupis obsahu Miřínského kancionálů
z let 1522, 1531, 1551-5,1577 a 1590 - což jsou
všechny dnes známé edice jeho zpěvníků. /Není sem
zahrnuto jedině 29 písní, které jsou připojeny ke
zpěvníkům 1590 na fol.F.XVIIl n. a 1551 na fol.
242 n, protože to jsou až pozdější dodatky,
s vlastními kancionály přímo nesouvisející/.
Ze značné části jsou zde písně doposud bibliograficky ani nezachycené. Jirečkova Hymnologie, doposud jediný náš celkový soupis duchovních
písní, jich celé desítky opomíjí, původní výtvory Miřínského, zvláště jeho největší cyklus Písní na epištoly, pak nezná až na malé výjimky vůbec. Kromě toho si pak Jireček zásadně nevšímá
nápěvné stránky písní, která je pro nás vlastně
nejdůležitější a kterou v soupise podrobně sledujeme. Především však je náš soupis seznamem
písní určité konkrétní etapy historické; v tom
se také nejpodstatněji liší od práce
Jirečkovy
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a v tom je i jeho hlavní smysl a úkol.
Jako čtvrtou přílohu posléze připojujeme
seznam písní, které kolovaly v době poděbradské
a jagellonské se svými původními nápěvy; je míněn jako pomůcka při konkrétním zjištování melodií, které vznikly v době pohusitské.
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P ř í l o ha

I:

P í s n ě Vá c l a v a M i ř í n s k é h o .
V následujícím seznamu je uveden:
l/ Textový incipit písně
2/ Cyklus, v němž je příslušná píseň obsažena
/E - Písně na epištoly a na čtení,SZ = Písně Starého zákona. NZ - Písně z starého a
nového zákona, SH - Sedm písní o sedmi smrtelných hříších/; k tomu pak případný nadpis písně v kancionálu, týkající se vesměs
obsahu /O Jobovi atp./
3/ Melodický odkaz
4/ Edice, v nichž se píseň vyskytuje, s uvedením stránky, no níž je
zapsána.
Kancionály cituji rokem jejich vydání /srv. kapitolku o edicích Miřínského/. Při tom pak
1567 znamená nejen prvé vydání
Táborského,
ale i druhé z r. 1577 /obě edice jsou totožné/; 1551 značí rukopis Písní na epištoly z r. 1551 - 5.
-

Pokud jsou melodické odkazy nebo nadpisy
některé písně v jednotlivých kancionálech
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odlišné, jsou u každé edice zvlášť uvedeny.
Je-li citován nejdříve nadpis /odkaz/ písně
a pak několik edic bez bližší poznámky,znamená to, že je u všech edic stejný.
- Melodické odkazy jsou citovány přesně v tom
znění, v jakém jsou uvedeny v kancionálech;
neúplné citace písňových incipitů nejsou zásadně doplňovány.
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Aj co se stalo času jednoho pro mrzký hřích. SZ"O zamordování"; jako: Zdrávas císařovno. 1567 /E.III/
Aj dnešní čtení o nasýcení a epištola o pokání.
E. 1551/169a/ - s melodií; 1574/147a/ jako: Chvalmež nyní pána boha svého,anebo jako: Muranský zámek v uherské zemi
/rkp. přípis/; 1590/D.XX/ - jako: Chvalmež nyní ...
A j hřích pátý z těch sedmi smrtedlných. SH -/
"O pátém hříchu lakotě". Jako:Církev svatá v posledních dnech. 1522/L.IV/, 1531
/N.IV/, 1567/M.XVI/
Aj již tuto neděli druhou máme čtení toto.E. Jako:Církev svatá v posledních. 1551/75a/,
1574/57a/, 1590/B.XVI/.
Aj tento čas masopustní jenž devítník slove. E.
Jako:Kristuov život znamenajme.1551/59a/
- též melodie. incipit; 1574/44b/, 1590
/B.VII/.
Aj této neděli poslední po svaté trojici dáno.E.
Jako: Zdrávas nejsvětější královno. 1551
/238a/, 1574/207a/, 1590/F.XIV/.
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Běda bude každému kdož zákonu božímu. NZ - "O
lichvě". Jako: Smrt se blíží každému.
1522/H.XI/, 1531/I. ii/, 1567/L.II/.
Biše muž poctivý v Babiloně Joachym. SZ - "O Zuzaně". 1567/I. iii/ - jako: Zdráva císařovno, též rkp. přípis "Všemohuci nejmocnější.
Bože neobsáhlé moci podstatu maje v Trojici. SZ "Píseň v pondělí". Notou obecní. 1567
/A.VI/, 1590/F.XV/.
Bratří milí pilně znamenejme a řeč tuto věrnou.
E. Jako: Bratří milí pilně znamenajme.
1551/39b/, 1574/29a/, 1590/A.XVI/.
Bůh náš stvořil člověka prvního vsadiv jej. NZ "O kůřích andělských". Jako: Zdrávas císařovno. 1522/F.XIV/, 1567/I.XVI/
Církev svatá tuto připojila epištolu svatého Pavla. E. Jako: Jezu Kriste vykupiteli. 1551
/47b/, 1574/34b/, 1590/A.XX/.
Čas v kterémž apoštolové byli sou byl jest. E.
Jako: Bratří milí pilně znamenajme. 1551
/192b/, 1574/169b/, 1590/E.XI/.
Čtení svaté dnes o milování boha a bližního. E.
Jako: Bratři milí pilně znaměnajme. 1551
/214a/, 1574/188a/, 1590/F.I/
Čtění svaté neděle druhé té po tom ochtábu slavném. E. Jako: Jezu Kriste vykupiteli .
1551/45b/, 1574/33a/, 1590/B.I/
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Čtvrté příští Páně pamatujme vážně. E. Jako: Vesele zpívajme. 1551/11a/, 1574/8b/, 1590
/A.VI/.
Čtvrtý z sedmi smrtedlných hříchů jest veliký.
SH. - "O hněvu".Jako: Církev svatá v posledních. 1522/L.III/, 1531/N. II/, 1567
/M.XII/
Daniel sa prorok Bohu milý vykládal. SZ - "O Danielovi proroku". Jako: Zdrávas císařovno. 1522/M.XIII/, 1531/M.XIII/, 1567/H.
XV/
Divné věci divnú mocí činil. SZ - "O Samsonovi
silném". Jako: Pomsta hrozná ruka. 1522
/M.IV/, 1531/M.VII/, 1567/D.XV/
- též
melodie.
Dnes hod slavný máme trojice svaté a velebný. E.
Jako: Církev svatá. 1522/D.X/ , 1531
/C.XVIII/, 1551/134b/, 1574/112a/. 1590
/D.IV/
Divné věci Bůh náš vždy působil svou božskou. SZ
- "O hodech krále Asvéra". Jako: Církev
svatá. 1567/H.IV/.
Divného

boha našeho písmo zákona božího. SZ"Píseň v středu". Notou obecní. 1567
/A.VIII/, 1590/F.XVI/.

Dnes máme hod veliký v němž pamatujem všickni. E.
Jako: Náš milý Jezu Kriste. 1551/140a/, 1574
/117 b/, 1590/D.VII/ - též melodie.
Dnes slavnost velikou máme neb Ducha svatého. E.
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Jako: Kristův život znamenajme. 1551
/130a/, 1574/107b/, 1590/D.II/
Dnešní čtení hříšníkům jest ku potěšení. E.Jako:
Nebudeš míti Bohův jiných. 1551/152b/ ,
1574/130b/, 1590/D.XIII/.

i D n e š n í
čteni o spravedlivosti měli jsme. E.Jako
Bratří milí pilně znamenajme.1551/165a/,
1574/143b/, 1590/D.XVIII/.
Dnešní /tuto/ epištolu svatý píše Jan miláček
Pána. E. Jako: Chvalmež nyní Pána Boha
svého. 1531/L.XX/, 1551/150b/ - melodie;
1574/129a/, 1590/D.X/.
Dnešní epištolu svatý píše Pavel milovník Pána
Ježíše. E. Jako: Zdrávas císařovno vší
ctnosti. 1551/173a/, 1574/150b/,1590/E.I/
- též rkp. přípis: "jako dej buh pokoj
mila česká země".
Dokavadž naši první rodičové byli pod zprávu Boží. E. Jako: Nebudeš míti Bohův jiných.
1551/105a/, 1574/82b/, 1590/C.X/
Doktor svatý přítel /učitel/ věrných křesťanův
výborný /1551,1574/ - viz Pavel svatý učitel
Druhý z sedmi hlavatých hříchů. SH - "O lakomství ".Jako: Církev svatá. 1522/K.XX/,
1531/M.XIX/, 1567/M.IV/.
Dvojí má lid Pán Buoh mezi svými křesťany.E.1551
/84a/ - jako: Nebudeš míti Bohův jiných,
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1574/64a/ dtto, 1590/B.XVIII/
výsosti na tento svět.

- jako: Z

Ej epištolu této neděle jenž jest patnáctá po
trojici svaté. E. Jako: Bratří míli pilně znamenajme. 1551/201a/ , 1574/176b/ ,
1590/E.XV/ .
Ej o Eliášovi Tezbitském jakú míval nesnáz. SZ "O Eliášovi". Jako: Bratři milí pilně
znamenajme. 1567/F.IX/.
Ej této neděli poslední po svaté trojici
.... viz A j této neděli

/1574/

Epištola dnešní o naději slušně přidána k svatému čtení. E. Jako: Zdráva císářovno. 1551
/188b/, 1574/165b/, 1590/E.IX/ - odkaz
též ke Kriste nejmilostivější králi.
Epištola dnešnímu čtení slušně připojená. E.Jako: Církev svatá. 1551/77a/, 1574/58a/,
1590/B.XV/.
Epištola dnešní o modlářství /1574/ -viz Epištola svatá o modlářství.
Epištola

svatá o modlářství jestio rozličná. E.
Jako: Bratří milí pilně znamenajme. 1551
/182a/, 1574/158b/, 1590/E.V/.

Epištola svatého Jakuba přidána jest ke čtení.E.
Jako: Jezu Kriste vykupiteli. 1551/118b/,
1574/95b/, 1590/C.XV/.
Epištola svatého Pavla kněze věrného kteréhož.E.
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Jako: Smrt se blíží každému. 1551/209b/,
1574/184b/, l590/E.XIX/.
Epištola svatého Petra muže Božího připojená ke
čtení. E. Jako: Smrt se blíží každému.
1551/161b/, 1574/139b/, 1590/D.XVI/.
Epištolu dnešní napsal doktor nebeský. E. Jako:
Nebudeš míti bohův jiných.
1551/65b/ ,
1574/49a/, 1590/B.IX/.
Epištolu dnešní o pokoře napsal svatý Petr v páté kapitole. E. Jako: Bratří milí pilně.
1531/L.XIX/, 1551/154b/,1574/132b/, 1590
/D.XII/.
Epištolu svatého Jana Bohu milého máme tuto neděli. E. Jako: Smrt se blíží každému.
1551/146b/, 1574/125a/, 1590/D.IX/.
Epištolu svatého Pavla Bohu milého máme dnes kutěšení. E. 1551/ 186a/, 1574/162a/,1590
/E.VII/. Jako: Smrt se blíží každému.
Epištolu

svatý Pavel píše vychvaluje krev Pána
Ježíše. E. Jako: Zdrávas cisařovno. 1551
/88a/, 1574/67b/, 1590/B.XX/.

Epištolu tuto svatú napsal jest Pavel svatý. E.
Jako: Jedním hlasem tímto časem. 1551
/51a/, 1574/37b/, 1590/B.I./.
Hod tento velmi jest slavný všem křesťanuom. E.
Jako: Kristův život znamenajme.
1551
/128b/, 1574/106a/, 1590/D.I/ - "Píseň o
přípravě hodné každého člověka k přijetí
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darů Božích".
Izák patriarcha Bohu milý z otce Abrahama. SZ "O Izákovi". Jako: Zdrávas císařovno.
1522/M.VII/, 1531/M.XI/, 1567/B.XII/.
Izák syn patriarchy ctného Abrahama.SZ - "O Izákovi".Jako: Zdrava najsvětější královno.
1567/BXVI/.
Jan v zjevení svatý evangelista Bohu věrný. NZ "O čtyřech koních". Jako: Církev svatá.
1522/G.XVIII/, 1567/K.X/.
Jedenácté neděle této po Trojici svaté dáno čtení. E. Jako: Církev svatá. 1551/183b/,
1574/160a/, 1590/E.VIII/.
Jednu chvíli když s Olofernem mnohá vojska. SZ "O obležení Betulí". Jako: Církev svatá.
1567/G.XVI/.
Ještě se nám což pro nás trpěl Pán tuto svatou
neděli. E. Jako: Jezu Kriste vykupiteli.
1551/107a/, 1574/84b/,1590/C.XI/.
Ježíš pán přirovnál volené své. NZ - "O ženách".
Jako: Zdrávas císařovno.1522/G.VI/,1567

/L.VII/.

Již o třetím bude se zpívati hříchu. SH - "O
smilství".Jako: Církev svatá. 1522/L.I/,
1531/M.XX/,1567/M.VIII/.
Jižť

se páše všecko zlé těchto časův svobodně.
NZ - "O zprávcích". Jako: Smrt se blíží.
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1522/F.XVI/, 1567/K.V/.
Job muž svatý bohu milý neb upřímný. SZ - "O Jobovi". Jako: Církev svatá. 1522/M.III/,
1531/M.VI/, 1567/H.VIII/.
Každý prohlédni v tyto časy a váž sobě. SZ -*O
sedmi bratřích". Jako: Smrt se blíží každému. 1567/I.XII/.
Kdo chce panu bohu svému jemu slúžiti samému. NZ
-"O duchovní zbroji".1522/G.XVI/ - obecní notou; 1531/H.XV/- jako o Sibile;1567
/K.XI/ - jako o Sybille aneb kteráž
se
líbí.
Kdo chce s bohem přebývati s ním se věčně. SZ "Píseň najprvé v neděli". Notou obecní.
1567/A.V/, 1590/F.XV/.
Kdoby /se/ chtěl z tohoto světa bídného se přeplaviti. E. Jako: Zdrávas císařovno vší
ctnosti. 1551/218a/, 1574/191b/,
1590
/F.III/ - též rkp. přípis "jako požehnaná trojice přeslavná."
Kdožkoli má péči o své spasení pohleď prosím pilně. E. 1590/C.IV/- "Tato píseň ač v tištěným kancyonalu prvé jest avšak jsem jí
tuto položil pro tu příčinu že v starým
exempláři z kteréhož tyto písně componovaný jsou nepominul jsem neb naděje ukazuje že též jeho jakoby složeni byla a
tu předce postavena jest. Zpívaj jí jako: Vzdajmež Bohu chválu Izrahelskému."
"Obecná o zavedení".
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Když jest Ezau zlost v srdci svém měl. SZ - "O
Jákobovi". Jako: Zdrávas najsvětější.
1567/C.IV/.
Když Ježíš pán z rodiči sám svými bral se.E. Jako: Jedním hlasem tímto časem. 1551/37b/,
1574/27a/. 1590/A.XVII/.
Když se Židé z Egypta brali na své syny. SZ - "O
vyjití z Egypta".Jako: Zdráva najsvětější. 1567/C.XVI/.
Když umřel Mojžíš puosobil Bůh pán. SZ - "O Jo- ,
zue". Jako: Zdrávas císařovno 1567/D.VI/.
Kristus pán náš rozličné lidi má v tomto světě.
E. 1551/109a/ - jako: Zdrávas císařovno
vší. 1574/85b/ - dtto; 1590/C.XII/ - jako: Kriste nejmilostivější.
Lenost z sedmi smrtedlných hříchuov jest v počtu
poslední, SH. Jako: Církev svatá. 1522
/L.IX/, 1531/N.VII/. 1567/N.IX/.
Lukáš svatý znamenitý divnau věc vypsal jest nám.
E. Jako: Jedním hlasem.
1531/L.XVII/,
1551/16a/, 1574/13a/, 1590/A.IX/.
Maje Kristus od svých odjíti ráčil jim to své
odjíti. Jako: Zdrávas najsvětější královno. 1551/113b/, 1574/89b/, 1590/C.XIV/.
Máme čtení této svatý neděle již poslední.E. Jako: Jedním hlasem tímto časem.1551/240b/,
1574/209a/, 1590/F.XIII/.
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Mocný Buoh chtě svým vejstrahu dáti.SZ - "O hříchu Davidovu". Jako: Bratří milí pilně
znamenajme.
1567/F.IV/.
Mocný Buoh svých nikdy neopauští ač pak na ně.
SZ -"O Eli a syních jeho". 1567/E.VII/.
Moudrost Boha nebeského nic nepuesobí marného.SZ
- "V pátek".Notouobecní.1567/A.X/,
1590/F.XVII/.
Mudrci světa tohoto nemohli srozuměti o svaté
trojici. E. 1551/138a/ -jako: Zdrava císařovno; 1574/115a/ - dtto; 1590/D.III/
- jako: Kriste najmilostivější králi.
1522/D.IX/
- jako Zdrávas císařovno.
Muž Tobiáš svatý o němž v jeho knihách. SZ - "O
Tobiášovi". Jako: Církev svatá.
1522/M.
XV/, 1567/G.XII/.
Na boží obětování co se dálo vizme.E.Jako: Kristův život znamenajme.1551/53a/ - též melod. incipit; 1574/39a/, 1590/B.IV/.
Na počátku Buoh stvořil nebe zemi. SZ.
notu. 1567/A.I/ - melodie.

Má svou

Na tento hod slavný Ježíše milého místo epištoly.
E. 1551/54b/ - jako: Zvěstujem vám radost aneb jako Všemohuci Bože", též melod. incipit; 1574/40b/ - jako Zvěstujem
vám radost; 1590/B.III/ - dtto.
Na velikú noc Ježíš pán z mrtvých radostně vstal.
E. Jako: Kristův život znamenajme. 1551
/96a/ - též melod. incipit, 1574/75a/ ,
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1590/C.VI./.
Naman kníže mocný muž krále syrského.SZ - "O Námanovi". Jako: Pane yšemohúcí aneb Slušíť znamenati časy. 1567/F.XIII/.
Napsal to milý svatý Jan že vykupitel Ježíš pán.
E. Obecní notou. 1574/119b/.
Narození božího súce všickni vděčni. E. Jako:Modulisemus omnes. 1522/A.XVII/, 1551/31b/
- též dvojhlasá melodie.
Neděle tato svatá jenž jest v počtu dvadcátá. E.
Jako: Smrt se blíží každému. 1551/222a/,
1574/194b/, 1590/F.V./.
Neděle této čtrnácté po svaté Trojici dáno čtení.
E. Jako: Kristuov život znamenajme. 1551
/194b/, 1574/171a/, 1590/E.XIV/.
Neděle této kteráž před po Devítníku dáno čtení.
E. Jako: Nebudeš míti bohův jiných. 1551
/63a/ - melodie, 1574/47b/, 1590/B.X/.
Neděle této v počtu čtvrté po svaté Trojici. E.
Jako: Zdravas nejsvětější královno. 1551
/156a/, 1574/134b/, 1590/D.XV/.
Neděli jedenmecítmé po Trojici svaté dáno čtení
znamenité. E. Jako: Kristuov život znamenajme. 1551/223b/, 1574/196a/, 1590/F.
VIII/.
Neděli této sedmnácté dáno svaté čtení. E. Jako:
Kristuov život znamenajme. 1551/207a/ ,
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1574/182a/,1590/E.XX/.
Nyní nesnáz jestiť o nás veliká o dítky. NZ - "O
dítkách". 1522/I.i/ - má svú notu, 1567
/L.X/ - melodie.
O Abrahamovi zpěvati se bude píseň. SZ.
Zdrávas císařovno. 1567/B.IV/

Jako:

O duchovním epištolu máme malomocenství.E. Jako:
Majíc v srdci radost utěšení.1551/196b/,
1574/173a/ - též jako Čížku ptáčku zelenéhos peří, 1590/E.XIII/.
O Jonášovi přeslyšme píseň kterýmž byl svému Bohu. SZ. 1522/M.XI/ - jako Zdrávas císařovno, 1567/I .VII/ - dtto, 1531/M.XII/ obecní nota.
O kterak jsou přenesnadní Bože náš k vypravování.
SZ - "Píseň v auterý".Notou obecní. 1567
/A.VII/, 1590/F.XVI/.
O nemoci králikova syna /1551,1574/ - viz Po nemoci králikova....
O němém a hluchém bylo čtení dnes tejden. E. Jako:Nebudeš míti bohův jiných.155l/191b/,
1574/167b/ - též rkp. přípis "aneb jako:
Pozdvihnětež hlasy všickni věrní lidémilí
la la la la fa mi mi re fa mi re ut
re "; 1590/E.XII/.
O přehrozná božská moci kdožť se tebe nemá báti.
SZ - "Ve čtvrtek". Notou obecní. 1567/A.
IX/, 1590/F.XVII/.
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O smrtedlných hříších poslyšme z v l á š ť o těch hlavatých. SH - "O pajše".Jako: Církev svatá v posledních. 1522/H.XVIII/, 1531/M.
XVII/, 1567/L.XV/.
O zprávcích jsme čtení svaté dnešní již slyšeli.
E. 1551/158b/ - "jako Salve amicta sole
aneb Zdrava panno vší dobroty",1574/136b/
- jako Křešťané pravdy boží praví, též
melod. incipit; 1590/D.XIV/ - jako Zdravas panno vší dobroty.
Oné neděli desáté po svaté trojici - viz Této neděli desáté....
Oné páté neděle kteráž jest poslední
páté neděle....

- viz Této

Opět jiné máme čtení svaté již o třetím ďábélství.
E.
Jako:
Jezu Kriste vykupiteli.
1531/L.XIX/, 1551/78a/, 1574/59b/, 1590
/B.XVII/.
Osmého dne vsickni sobě připomínati máme. E. Jako: Církev svatá v posledních. 1551/24a/
1574/21b/, 1590/A.XI/.
Osmnácté neděle po Trojici svaté opět o milování.
E. Jako: Nebudeš míti bohův jiných přede
mnou.1551/2llb/, 1574/186a/ - přípis "la
la la la fa mi mi re fa mi re ut re fa fa
re". 1590/F.II/.
Pán Bůh chtě svých věrných potěšiti ráčil sobě.
SZ - "O Saulovi". Jako: Bratří milí pilně znamenajme. 1567/E.XVI/.
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Pan Jezu Krist vždy sa hoden cti a chvály. E.
1574/71a/- Jako Vexilla regis prodeunt.
Též jako: Jestiť psáno davním rokem
/přípis/.
Pavel svatý učitel věrných křesťanův výborný.E.
Jako:Církev svatá.1551/22b/, 1574/17b/,
1590/A.IX/.
Pavel svatý v den velikonoční napomíná všecky
nás. E. Jako: Jezu Kriste vykupiteli.
1551/98b/, 1574/78a/,1590/C.V./.
Pavel svatý znamenitý napomíná k dobrému. E.Jako: Jedním hlasem tímto časem.l55l/58a/,
1574/43a/, 1590/B.V./.
Pavel svatý znamenitý znamenitě násučí.E.Jako: Jedním hlasem tímto časem. 1551/61a/,
1574/46a/, 1590./B.VI/.
Po čtení jenž o boží službě bylo již máme čtení.
E. Jako: Zdrávas najsvětější královno.
1551/203a/, 1574/178b/, 1590/E.XVIII/.
Po nemoci kralikova syna nam se jakýs boj hrozný. E. Jako: Bratří milí pilně znamenajme. 1551/225b/, 1574/198a/, 1590/F.VII/
- též rkp.přípis "Pane Kriste bože věčný a nebeský".
Po smrti Jozue hajtmana jenž lidu izrahelskému.
SZ - "O neposlušnosti židovské". Zdrávas nejsvatější. 1567/D.X/.
Po těch ďáblích přivodí se dnes svaté
čtení
/1551/ - viz Po těchto dnech přivodí se
•• •

Po těchto dnech přivodí se dnes svaté čtení. E.
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1551/81b/ - jako Nebudeš míti Bohuv jiných, též melod.incipit; 1574/62a/ - jako Nebudeš míti Bohuv; 1590/B.XIX/ - jako Z výsosti na tento svět.
Po všech hodech Ježíše pána po velikém hodu svatého Ducha. E. Jako: Zdrávas najsvětější
královno. 1551/136a/, 1574/113b/,
1590
/D.V./
Podivme se jakť jsou někdy dlouho byli živi. SZ
- "O dlouhém věku". Jako: Zdrávas císařovno. 1567/A.XVI/.
Poslyšme o tom co buoh učinil s králem. SZ -"O
králi faraonovi". Jako: Zdrávas císařovno. 1522/M.IX/, 1567/C.XII/.
Pozorujme co slyšeti máme a toho sobě rozumně.SZ
- "O Saulovi". Jako: Bratří milí pilně
znamenajme. 1567/E.XII/.
Pozorujte Pavla Tarsenského jenž činil /1567/ viz Pozorujte Šavla ukrutného....
Pozorujte Šavla ukrutného jenž činil. NZ - "O obrácení svatého Pavla." Jako:Spasitel náš
pán Bůh. 1522/L.XX/, 1567/K.VIII/.
Proč jest vyhnán svatý Jan na ten ostrov Patmos.
NZ - "O věrné duši".Jako: Synu čisté device. 1531/K.VIII/, 1567/N.XIII/.
Prorok Izaiáš o té slávě napsal kteráž byla. E.
1551/36a/ - jako Vesele této chvíle,vel
Depromemus laudes;1574/26a/- "jako Zvěs-
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tujem vám radost převelmi ve Tak tím zpusobem ji zpívati jako po notách s vocasy pospěšně ji zpívej" 1590/A.XIII/- jako Zvěstujem vám radost.
Při vstoupení pána Jezu Krista kterak se jest dálo. E. Jako: Bratří milí pilně znamenajme. 1551/123a/, 1574/99b/, 1590/C.XIII/.
Rozličnými dary buoh daří své věrné jako v těle.
E. Jako: Zvěstujem vám radost převelmi.
1551/43b/ - též jako Všemohuci Bože najmocnější; 1574/31b/, 1590/A.XVIII/.
S třetím tento tejden příštím Páně budem. E. Jako: Vesele zpívajme. 1551/7b/, 1574/6a/,
1590/A.V/.
S výsosti na tento svět otec nejmocnější.E. 1522
/G.III/, 1531/E.IV/ - jako Nebudeš míti
bohův cizích. 1590/B.XI/ - jako Nebudeš
míti bohův jiných. Blahoslav: jakéhosi
kněze Miřínského.
Slušíť nám všem k tomu prohlédati co se vidí. SZ
- "O modlách". Jako: Bratří milí pilně
znamenajme. 1567/H-XI/.
Slyš každý z nás Buoh všemohucí náš.SZ -" O moudrosti tří mládencův". Jako: Jezu Kriste
vykupiteli. 1567/G.VIII/.
Slyšme o sodomských hříšnících. SZ.Jako: Zdrávas
najsvětější královno. 1522/M.VI/, 1531
/M.IX/, 1567/B.VIII/.

87

Slyšme o tom druhém příští velmi hrozném. E. Jako: Vesele zpívejme. 1551/4b/ - též melod. incipit, 1574/3b/, 1590/A.III/.
Slyšme pilně Buoh náš činí divné. SZ - "O Benadabovi králi". Jako: Jezu Kriste vykupiteli. 1567/G.I/.
Slyšmež o Adamovi z něhož jest všecko pokolení .
SZ - "Píseň o stvoření Adama". Jako: Na
počátku Buoh stvořil nebe. 1567/A.XII/.
Slyšmež píseň o Josefovi jenž byl nad jiné bratří
své. SZ. Jako: Zdravas najsvětější. 1522
/L.XX/,1531/M.IV/,1567/C.VI/.
Spasiteli milý pane tys trpěl od Židův mnoho. E.
Jako: Vexilla regis prodeunt. 1574/66b/.
Stala

se na zemi věc divná hvězda se k třem. E.
Jako: Zdravas najsvětější . 1551/34a/,
1574/24a/, 1590/A.XIV/.

Stala se svatba veliká v Kani Galilejské. E. Jako: Kristuov život znamenajme. 1551/41b/
- též melodie, 1574/30a/, 1590/A.XIX/.
Svatý Jan Evangelista o Ježíši Pánu otevřev svá.
E. Jako: Kristuv život znamenajme 1551
/17a/ - též melodie, 1574/14a/,1590/A.X/.
Svatý Lukáš napsal čtení toto kteréž tento čas .
E. Jako: Církev svatá v posledních. 1551
/69b/, 1574/50b/, 1590/D.XIII/.
Svatý Pavel muž boží opustiv světská

zboží. E.
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Jako:Ve jméno nejvyššího otce všemohúcího. 1551/20a/, 1574/16a/ - též rkp.
přípis "aneb jako Nezapomínejž na nás";
1590/A.VII/ .
Svatý Pavel tomu jest chtěl aby lid k boží vuoli.
E. Jako: Jedním hlasem tímto časem.1551
/21b/, 1574/17a/, 1590/A.VIII/.
Svatý Pavel v dnešní epištole kterouž napsal k
obci. E. Jako Zdrávas císařovno. 1551
/236a/, 1574/205b/, 1590/F.XI/.
Svatý Pavel v dnešní epištole oznamuje nám - viz
Svátý Pavel v epištole dnešní
.....
Svatý Pavel v epištole dnešní oznamuje nám. E.
Jako:Zdrávas císařovno vší ctnosti. 1551
/205b/, 1574/180b/, 1590/E.XVII/.
Tato neděle již dvanáctá po Trojici svaté. E.Jako: Zdrávas najsvětější královno. 1551
/187a/, 1574/164a/, 1590/E.X/.
Tato poslední neděle postní zdávna Květná slove.
E. Jako:Ve jméno Boží počněme.1551/89b/,
- melodie, 1574/69a/, 1590/C.II/ - melodie.
Tato svatá dnešní epištola kterouž napsal svatý
Jan. E. Jako: Jezu Kriste vykupiteli.
1551/103a/, 1574/81a/, 1590/C.VII/.
Tato svatá dnešní epištola kterouž svatý Petr napsal. E. Jako: Jezu Kriste vykupiteli .
1551/127a/, 1574/103b/, 1590/C.XIX/.
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Tato svatá neděle po veliké noci šestá. E. Jako:
Církev svatá. 1551/124a/, 1574/101b/ ,
1590/C.XIX/.
Tento čas postní ku pokání oddan jest lidem hříšným. E. Jako: Zdrávas najsvětější královno.1551/71b/, 1574/54a/, 1590/B.XIV/.
Tento čas přeslavný jenž slove adventní pamatujme. E. Jako: Vesele zpívajme Boha otce.
1551/1a/ - též melod. incipit, 1574/1a/,
1590/A.II/.
Tento hod převelmi slavný vší radosti plný. E.
Jako: Kristův život znamenajme. 1551
/120a/, 1574/97b/, 1590/C.XVII/.
Tento hod slavný jest k radosti nám v němž Duch.
E. Jako: Zdrávas císařovno. 1551/132a/,
1574/109b/, 1590/D.I/.
Tento slavný i velebný hod těla a krve Páně. E.
Jako: Jedním hlasem tímto časem. 1551
/142b/, 1574/120b/, 1590/D.VI/.
Teto

svaté neděle čtení o. umučení Pána Krista.
E. Jako: Náš milý Jezu Kriste. 1551/69b/
- melodie, 1574/52a/, 1590/B.XII/.

Teto druhé neděle v počtu po Trojici svaté. E.
Jako: Církev svatá.1551/148b/,1574/127a/,

1590/D.XI/.

Teto neděle dáno čtení kteréžto jest po svaté
Trojici. E. Jako: Zdrávas najsvětější
královno. 1551/144 b/,1574/123a/í1590/D.IX/.
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Teto neděle dvamecítmé po Trojici svaté. E. Jako: Zdrávas najsvětějši královno. 1551
/228a/, 1574/199b/, 1590/F.X/.
Teto neděle osmé po Trojici svaté máme čtení. E.
Jako: Nebudeš míti bohův jiných. 1551
/171a/, 1574/148b/, 1590/E.II/.
Teto neděli desáté po svaté Trojici dáno čtení.
E. Jako: Kristův život znamenajme. 1551
/179b/, 1574/156b/, 1590/E.VI/.
Teto páté neděle kteráž jest po veliké noci. E.
Jako: Nebudej míti Bohův jiných. 1551
/116b/, 1574/93b/, 1590/C.XVI/.
Teto svaté bez jedné dvadcáté neděli dáno čtení.
E. Jako: Jezu Kriste vykupiteli. 1551
/216a/, 1574/189b/, 1590/F.IV/.
Teto svaté neděle čtení o umučení Pána
Krista
/1551/ - viz Tento svaté neděle....
Teto svaté neděli jíž po Trojici deváté dáno jest
čtení. E. Jako: Církev svatá.1551/175a/,
1574/152b/, 1590/E.IV/.
Teto svaté neděli již po Trojici dvadcáté dáno.
E. Jako: Církev svatá v posledních. 1551
/219b/, 1574/193a/, 1590/F.VI/.
Teto svaté neděli po Trojici třimecítmé o jakýchs. E. Jako: Církev svatá. 1551/233a/,
1574/203b/, 1590/F.XII/.
Tomuto adventu prvni dána řeč z epištoly.E.Jako:
Poslán jest archanděl k Marii. 1551/3a/

91
- též melod.incipit;1574/2a/, 1590/A.I/.
Toto svaté čtení jenž jest o semeni čte se o masopustě. E. Jako:Jezu Kriste vykupiteli.
1551/56a/, 1574/41b/, 1590/B.V/.
Toto čtení páté kteréž jest po Trojici svaté. E.
Jako: Církev svatá v posledních. 1551
/160a/, 1574/138a/, 1590/D.XVII/.
Toto svaté čtení napsal svatý Lukáš v kteréžto.
E. 1551/27b/ - jako Čížku ptáčku zelenéhos peří neza...., též melodie; 1574/18b/
- jako Čížku ptáčku; 1590/A.XVI/ - jako:
Majíc v srdci radost utěšení.
Toto svaté čtení o Ježíši Pánu v slovích velmi.
E. 1551/26a/ - jako Zvěstujem vám radost
aneb Depromemus -laudes pie genitrici ;
1574/23a/ - "jako Zvěstujem vám radost
převelmi velikou než že musi někde pospěšně po notách zpivati jako když sou
noty s vocasy"; 1590/A.XII/ - jako Zvěstujem vám.
Toto svaté čtení svatý Lukáš píše nám /1574/ viz Toto svaté čtení napsal svatý Lukáš.
Toto svaté čtení této neděle již patnácté.E. Jako:Církev svatá. 1551/199a/, 1574/175a/,
1590/E.XVI/.
Toto svaté v počtu šesté neděle čtení máme. E.
Jako: Jedním hlasem tímto časem.
1551
/163 b/, 1574/141b/, 1590/D .XIX/.
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Tuto dnešní epištolu svatý Pavel napsal Filipenské obci. E. Jako: Zdrávas císařovno vší
ctnosti. 1551/92b/, 1574/72a/, 1590/C.I/.
Tuto epištolu svatý píše Jan miláček Pána Ježíše
/1590/ - viz Dnešní epištolu svatý píše
Jan....

Tuto neděli svatou po těchto čtyřech pátou. E.
Jako: Náš milý Jezu Kriste. 1551/85b/též melodie, 1574/65a/, 1590/B.XX/ - též
melodie.
Tuto neděli v postě první máme epištolu.E. Jako:
Zdrávas najsvětější královno. 1551/73b/,
1574/55b/, 1590/B.XIV/.
Tuto sedmou neděli máme čtení svaté. E. Jako:
Zdrávas najsvětější královno.155l/167a/,
1574/145b/, 1590/E.I/.
V dnešní epištole Pavel svatý napomíná nás. E.
Jako: Poslán jest archanděl. 1551/13a/,
1574/10a/, 1 5 9 0 / A . V I / .
V

dnešní epištole svatý Pavel píše řeči velmi
divné. E. 1551/29b/ - jako Vesele této
chvíle lidské; 1574/20a/ - jako Zvěstujem vám radost; 1590/A.XV/ - "Až na to
píseň náleží první neděli po B.narození,
ale podlé starého exempláře vytištěná
tím se zprav.Jako:Zvěstujem vám radost."

V dnešní epištole svatý Pavel svatého čteni věrný kazatel. E. Jako: Poslán jest archanděl. 1551/9b/, 1574/7a/, 1590/A.IV/.
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V dnešní epištole svatý píše Pavel milovník Pána
Ježíše /1574,1551/ - viz Dnešní epištolu.....
V dnešním čtení Pán náš milý ukazuje nám.E.Jako:
Jedním hlasem tímto časem. 1551 / 49b /,
1574/36a/, 1590/B.II/.
V epištole této neděle druhé máme napomenutí. E.
Jako:Poslán jest archnaděl k Marii. 1551
/6a/, 1574/4b/, 1590/A.III/.
V tento čas přeslavný jenž slove adventní pamatujme /1551/- viz Ten čas přeslavný....
V této dnešní svaté epištole napomíná nás svatý
Jakub. E. Jako: Jezu Kriste vykupiteli.
1551/116a/, 1574/92a/a 1590/C.XIII/.
V této dnešní svaté epištole připomíná nám /1551/
- V této svaté dnešní epištole....
V této svaté dnešní epištole připomíná nám. E.
Jako: Jezu Kriste vykupiteli.1551/34a/,1574
/154b/, 1590/E.III/.
V této

svaté dnešní epištole svatý Pavel nás
všech prosí. E. Jako: Jezu Kriste vykupiteli. 1551/111b/, 1574/88a/,1590/C.XI/.

V této svaté epištole máme naučení užitečné. E.
Jako: Jezu Kriste vykupiteli. 1551/80a/,
1574/61a/, 1590/B.XVI/.
V tyto časy naše nebezpečné div jest veliký. NZ
- "O nebezpečenství na moři".
1522
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/G.XIII/ - jako Čížku ptáčku zelený; 1531
/K.I/ - dtto; 1567/K.XVI/ - jako Majíc
v srdci radost.
V tyto hody velkonoční máme býti vděční.E.Jako:
Církev svatá. 1551/101a/, 1574/79a/,1590
/C.VIII/.
Velkost Boha našeho konce nemá nižádného. SZ "Píseň v sobotu". Notou obecní.1567/A.XI/
1590/F.XVIII/.
Velmi slušně dnešní epištola ke čtení svátemu.E.
Jako: Bratří milí pilně znamenajme. 1551
/200b/, 1574/201b/, 1590/F.IX/.
Vypsal svatý Lukáš i město i ten čas. E.Jako: Za
císaře Augusta. 1531/L.XIII/, 1551/14b/,
1574/12a/, 1590/A.VIII/.
Z hřichuov smrtelných jest závist veliký velmi.
SH - "O závisti".Jako:Církev svatá.1522
/L.V/,1531/N.VI/, 1567/N.V/.
Z výsosti na tento svět otec nejmocnější /1590/
- viz S výsosti na tento svět...
Znamenajme a sobě považme co Bůh dopouští. SZ "O obležení Ezechiáše".Jako: Jezu Kriste
vykupiteli. 1567/G.V/.
Zželiž se Páně Bože tohoto lidu zavedení jenž nemá. E. 1590/B.VIII/ - "Tato písnička jest
utěšená o všech stavích.Téhož kněze Václava Miřínského k času masopustnímu náležitě složená a tuto podle exempláře starého jest přidaná.Jako: Připravil
jsi
přede mnou stůl".
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P ř í l o h aI I :
Písně doby poděbradské a jagellonské v Miřínského kancionálech .
U těchto písní uvádíme kromě Miřínského edic i ostatní prameny pohusitské do r. 1531 ,
v nichž se vyskytují. Rukopisy cituji signaturami -bližší jejich určení viz v poznámkách /pozn.
č.l./, kancionály opět rokem jejich vydání /1501
- první kancionál bratrský, 1530 - kancionál lilečský, Habr. - kancionál.Habrovanských/. Kancionál lilečský a habrovanský je však uveden jen
tam, kde přichází v úvahu jako předloha edice
1531. - Kromě toho pak připojujeme i příslušné
údaje Blahoslavova rejstříku bratrských písni.
- oOo -

K bližšímu určení některých písní:
- písně, obsažené v rkp.V.Cc.4. /sborník vyšehradský/ pocházejí z poloviny století patnáctého
- písně, které jsou pouze v 1530 a 1531:
z prvých desítiletí 16. st.
- kde údaj Blahoslavova rejstříku: pravděpodobně bratrský původ
- kde není údaj Blahoslavův a píseň je v 1501:
převzata Jednotou z Miřínského rukopisů
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Aby pamatoval na časy poslední každý. Jako: Slušíť znamenati ča... 1522/E.XII/.
Ach jižť se smrt přibližuje mú duši velmi zarmucuje. Jako: Ach muój smutku má. 1522/E.
XII/, 1531/G.IX/.
Aj čas vzáctný přišel v němž Pán slávy vyšel.
1531/A.II/ - jen v rejstříku. 1522/A.II/
- jako: Vesele zpívajme; Habr.
A j noc se již přiblížila světlost slunečná odešla. Jako: Noci milá pročs tak dlúhá.
1522/K.XIII/, 1531/H.I/.
A j nuž važmež všickni nyní co Buoh lidu svému .
1531/I.XI/ - jako: Slušeloby nám to znáti; 1590/F.XVIII/ -"Složená tehdáž když
Turek k Vídni táhl léta 1592. Zpívá se
jako: Ach muoj smutku. Obecní nota. "Za
písní značka "J.T." /Míněm mylně Jan Táborský. Místo 1592 má být 1529/.
A j nyní křesťané z hříchův těžkých.1522/C.I/ "Hympnus".
Aj pán náš milostivý a my lid jeho hříšný. 1522
/H.XV/, 1531/E.XX/ - jako Pánu Bohu mocnému; 1501

97
A j ten silný lev udatný. Jako Fortis ecce leo
ille. 1522/C.XVIII/.
Anděl k čisté panence panně poslán biše. Jako:
Angelus ad virginem Cristi. 1522/A.VI/.
Andělově sú zpívali a pastýřům.Collaudemus Cristum.1522/A.XVII/, 1531/A.XIII/ - též jako: Andělové ti poslové sú zpívali; Franus/270a/ - jako Collaudemus...
Auvech jaké mám trápení jak jsem
"Má svú notu". 1531/M.II/

se

dal ďáblu.

Běda mně co v tom světě učiním. 1522 /F. X/ - "O
bídě stěta zpívá se jako repetici Zdravas najsvětější královno."
Blížíť se čas ku povstání duše zbuď tělo. Jako:
Hyna svítá. 1522/K.XIV/, 1531/H.II/;VI.B.
24/125a/
Boha jenž jest na výsosti chvalmež všickni. "Obecními notami zpívej".1522/F.XI/; 1501.
Blahoslavův rejstřík: Jan Táborský-Vilímek.
Boha se lekají lidé súc hříchy svázáni. 1522/E.
VII/ - "Morní. Na počátku církve svaté
zpívá se. pěkná".
Bohu milému otci nebeskému všickni chválu.
notú. 1522/G.IX/, 1531/E.XVIII/.

Svú

Bohu otci budiž chvála jakož na počátku byla.
1522/H.XVI/, 1531/D.IX/- obecná nota.
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Bože můj dárce všeho dobrého. Má svú notu. 1531

/K.XX/.

Bože otče ty jsi ten vinař z nebe. Jako: O veliká milost syna boži. 1531/L.XIV/.
Bože otče vší jsi chvály hodný.1522/B.III/ - jako: Stvořitel náš, 1531/B.II/ - jako:
Spasitel náš pán Buoh. 1501. Blahoslavův
rejstřík: Lukáš Pražský.
Bratři milí pamatujme a Bohu dar obětujme. "Za
nepřátely. Obecními notami." 1522/G.XIII/,
1531/K.XV/, 1590/H.XI/ - též jako Tělo
tělo bídné tělo.
Bratři milí pilně znamenajte a v svém srdci.Má
svú notu. 1522/K.V/, 1531/D.X/.
Budiž chvála Bohu na výsosti z té převelmi.Jako:
Spasitel náš pán Buoh.1531/L.VIII/. 1530
Složil Kl. Bosák.
Budiž chvála Bohu otci našemu milému tvorci. Jako: V moci múdrosti. 1531/E.II/. 1501 ,
1530, Habr. Blahoslavův rejstřík: Lukáš
Pražský.
Bůh od věčnosti nesmírné múdrosti.Jako: Sebestiáne. 1522/B.X/.
Buoh otec syn i duch svátý jenž jsa na věky. Jako: Ktož chce do nebe přijíti. 1531/ A.
III/.
By srdce mé k tobě stálé a upřímné Pane

Ježíši.
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Má svú notu. 1531/M.II/.
Bychom sobě zpominali coť nás má potkati . 1522
/E.XVII/ - má svú notu Stará.1531/G XIX/
- jako Posluchajte všichni ny...
Byl jest jeden člověk jménem ktožkolivěk. Má svú
notu. 1522/E.XVIII/, 1531/G.XII/.
Byloť by nám zpominati na časy pominulé. Jako :
Pane Ježíši laskavý. 1522/H.VI/, 1531/K.

XVII/.

Církev svatá v posledních dnech velmi neznamenitá. "Stará. Má svú zvláštní notu". 1522
/I.VII/, 1531/K.XVIII/. Blahoslavův rejstřik a j.: Jana Rokycany.
Co jsú zdávna hlásali a moudří nám napsali. 1531
/A.XVI/ - jako: Ve jméno nejvyššího.
Člověče chceč k Bohu přijíti a horúcího pekla.Má
svú n o t u . 1522/D.XIV/,1531/H.XIII/,1590
/G.XVIII/ - "Píseň stará a vejstraha Ducha svatého. Má svou notu. Ale může se
zpívati jako Bratří milí pilně znamenajme."
Desatero jest Boží veliké přikázanie k němuž.
1522/K.XVI/.
Děkujem tobě Kriste žes nás sobě
Králi nebeský k tobě lid.
1530. Složil Kl. Bosák.
Děkujeme tobě milý

koupil. Jako:
1531/L.VIII/.

pane žeť nikdy nepřestane.
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1522/K.XI/ - Po přijímání. Jako Kyrie
summum; 1531/D.VIII/ - má svú notu.
Díky Bohu vzdajme králi nebeskému. Jako: Kyrie
Genitor alme. 1522/K.XI/, 1531/D.IX/.
Divná se jest milost stala Boží se láska. 1531/ K.
XII/ - má svú notu; 1590/C.VII/. - "Píseň
stará obecná o milosti boží... Zpívá se
všemi obecnými notami a zvlášť jako: O
Sibylle".
Dnešního dne splnilo se slíbení Pána Ježíše. Jako: Dnešního dne vstal.1522/D.III/, 1531
/C.XIV/.
Dočkali jsme se času svítání pravdy Boží prokvítání. Má svú notu. 1531/L.VI/. 1530.Složil Kl. Bosák.
Hlasy svými veselými nyní zpívajme. Jako: Illustratam venustate. 1531/I.IV/.
Hospodině všemohoucí nepřemožené moci. 1522/I.V/
- Kyrie Summum.
Hospodine všemohúcí otče synu duše svatý. 1522/I.
V/ - Proza Benedicta .
Hospodine všemohúcí pane milý přežádúcí. "Jiné
Kyrie. Jako Kyrie magne deus potentiae."
1522/I.V/.1531/D.IV/.
Chcemeli my věrní slúti /býti/ Pánu Bohu svému
/1531,1590/ - viz Chcemeli věrní slúti..
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Chcemeli věrní sluti panu Bohu svému. 1522 /I.
XIII/ - jako o mlynářce nota; 1531/F.
XIX/ - jako Smrt se blíží ukrutná; 1590
/G.I/ - "Jiná píseň stará též na přikázání boží kdež složená byla prve pod tu
notu Kdo chce v dobré naději etc. ale
zpívati se může... jako Křesťané pravdy
Boží." Za písní "J.T." /J. Táborský/.
Chvála buď Bohu na výsosti králi laskavému. Jako: Zdrávas na světě. 1531/A.IV/. 1501.
Í530.Habr. Blahoslavův rejstřík: Jan Táborský-Vilímek.
Chvalmež Boha otce všemohúciho z narození.Má svú
notu.1522/A.XII/, 1531/A.IX/.
Chvalmež nyní Boha svého syna jeho jediného. Má
svú notu. 1522/H.XVII/, 1531/E.III/.
Chvalmež nyní Boha svého z posvěcení města jeho.
1522/F.I/, 1531/F.XX/ - má svú zvláštní
notu. 1501.
Chvalmež všickni krále nebeského. Jako: Otče Bože z velikés. 1522/C.XX/,1531/C.IX/.1501.
Blahoslavův rejstřík: Lukáš Pražský.
Chválu vzdávejme a jemu dobrému. Jako: Nobis est
natus hodie. 1531/A.XIX/.
Já v přesmutném těžkém zpomínání vo práci.Zvláštní nota.
1531/M.III/.
Jak jest velmi nesnadno z tohoto světa jiti. Jako: Vidím ránu z výsosti. 1531/L.XVI/.
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Jakož o tom proroci svatí zvěstovali. Jako:Gaudeamus pariter omnes. 1522/A.IV/, 1531
/A.II/.
Jasná hvězda svítí ctná panna. Jako: Pulcerrima
rosa de spina. 1522/A.VII/.
Jasná pravda zákona božího již nyní trpí. Jako:
Zdrávas císařovno. 1531/L.XVI/.
Jasnost krále nebeského vzkříšení slavného.Jako:
Múdrost krále nebeského. 1522/C.XVII/.
Jazyk lidský i andělský zpívej sladké písničky.
Jako: Crux fidelis inter. 1522/B.XIX/.
.Jeroným svatý byl jest rychle jatý. Jako: Králi
nebeský k tobě lid. 1522/L.XIX/.
Jestiť psáno davnim rokem. Jako: Rex Criste factor. 1522/B.IX/, 1531/B.IV/. 1501
Jezukriste jasné slunce zažeň od nás.
"Veselá.
Má svú notu". 1522 /C.XVII/, 1531/C.V/.
Jezukriste pane boží synu jenž jsi zajisté. 1531
/L.VII/ - jako Sebestyane svatý muče...
Jezukriste tvé zajisté jméno svaté. Vlastní notu
má. 1522/C.VI/.
Jezu Kriste tys zajisté syn svého Boha otce. Jako: Pane Ježíši laskavý.1531/L.V/. 1530.
Složil Kl. Bosák.
Jezukriste vykupiteli jenžs vstal z mrtvých ráno.
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Jako: Collaudemus matrem. 1522/C.VIII/,
1531/B.XIX/. 1501
Jezukriste z panny čisté synu Marie.Jako Všem ohúcí přežádúcí.1522/A.III/.
Ježíš

pán milostivý pro svoj lid velmi hříšný.
"O blahoslavenství osmeru. Jako Ej pán
náš milostivý." 1522/I.XVII/.

Ježíš

pán náš sa Búh mocný od věčnosti. Jako:
Jasná záře vyšla.1522/E.V/, 1531/H.IX/.

Ježíše božího syna každá kteráž jest duše.Jako:
Assunt festa jubilea. 1522./H.IX/, 1531
/K.II/.
Ježíše v paměti míti jest jeho v srdce přijíti.
"Plesání S. Bernartha. Obecnými notami".
1522/H.XVIII/.
Ježíši Kriste od Boha poslaný.1522/C.VII/ - jako Sebestyáne... ; 1590/H.XI/ - "Píseň
stará o životu Krista pána... Zpívá se
jako Carmen Saphicum aneb Šebestiane boží mučedlníče, též Nuž všickni spolu
kleknouc na kolena etc."
Ježíši milý na nás přelaskávy čímť my se odplatíme. Jako: Králi nebeský. 1522/K.III/,
1531/D.XV/.
Ježíši pane nejvyšší nad tě žádný lepší . 1522
/H.XVII/ - "Má svú notu . Pěkná." 1531
/F.I/-jako Chvalmež všickni pána. 1501.
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Ježíši tvá jest památka sladší nad střed všeho .
1522/K.IV/ - "Má svú notu.Neb jak Vivus
panis angelorum"; 1531/D.VIII/ - obecní
notou.
Již kohút zpívá pána svého vzývá. 1522 /K.XV/ Na svítání. Jak Bůh od věčnosti.
Již se blíží smrt Kristova uvaž každý. 1522/C.
II/ - "Jiná hymna".
Již se jest naplnilo což prorokováno od prorokuov. 1531/A.XX/ - Jako Již slunce z
hvězdy vyšlo. Též rkp. přípis "Jakož o
tom proroci".
Již slunce z hvězdy vyšlo radujte se lidé. Jako:
Jam verbum deitatis.1531/A.XVIII/. 1530.
Habr. ..
Jižť jest vyšel paprslek z slunečka pravého. Jako: Elška milá srdečná. 1522/B.II/.
Jižť nesluší tajiti než mluviti i zpěvati. 1531
/M.I./ - jako Jižť nesluší tajiti. Též
rkp. přípis "Syn marnotratný nazván".
1590/H.III/ - "Píseň stará o službě...
Jako Jižť nesluší tajiti, aneb Syn marnotratný nazván."
K chvále Bohu zpívajme jeho vždycky chvalme. Jako: Když měl Kristus zrazen býti.
1522
/K.VI/, 1531/D.XII/.
Každá duše žádostivá žízní. Jako: Pange lingua
gloriosi. 1522/E.XX/, 1531/G.I/.
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Každý se tomu věrný diví že pán
nota. 1531/M.III/.

milý.

Zvláštní

Každý pohleď v tyto časy važ sobě. "O sedmi bratřích. Jako:Smrt se blíží každému." 1522
/D.XVIII/, 1531/H.XVII/.
Když čas přijde dni súdnému.1522/F.V/ - "Obecními notami. Stará".
Když den přehrozný súdu Páně přijde.
queant laxis. 1522/F.IV/.

Jako: Ut

Když měl býti Kristus zrazen na kříži umrtven.
Obecní nota. 1531/D.XI/.
Ke cti chvále Krista krále i Marie matky. Jako:
Ad honorem et decorem. 1522/E.IV/, 1551
/H.IX/.
Komu se mám svěřiti ano všudy mnoho lsti."O marnosti.Má svú notu."1522/G.X/,1531/K.XV/.
Komuž milo spasení časové sú nyní. Jako: Smrt se
blíží ukrutná. 1551/K.XIX/. 1530.
Králi Kriste králs nad králi synu z panny. Jako:
Cuncti nunc assurgentes. 1522/B.IV/.
Králi nebeský tobě lid křesťanský volá. 1522/F.
VI/ - jako Solis previa; 1531/G.XVIII/ jako Kristus syn boží narodil: V. Cc.4.
/7b/.
Kriste králi stvořiteli věřících vykupiteli.1522
/B.VII/ - Rex Criste factor omnium; 1531
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/B.IV/ -

jako Návštěv nás Kriste; 1501.

Kriste nejmilostivější králi zaslíbený nám. Jako: Kriste nejmilostivější králi. 1531
/I.XIV/, 1501.
Kristus příklad pokory pán náš milostivý."Má svú
notu. Dobrá".1522/B.VI/,1531/B.I/. 1501.
Blahoslav: Lukáš Pražský.
Kristus syn Boží narodil se nyní.Jako: Králi nebeský. 1531/A.XI/. 1530. Habr.
Kristus věčné radosti připravuje z milosti. Má
svú notu. 1522/K.VIII/, 1531/D.XV/; Franus/283b/ - jako Christus aeternalia.
Křesťané pravdy boží praví milovníci. "O trpělivosti v čas pokušení. Jako: Salve amicta
sole." 1522/G.XVIII/, 1531/E.X/.
Kterak se jest dobré ptáti těm kdož chtí spaseni
býti. Jako: O veliké jest
potřebí.
1531/C.XX/. 1530. Habr.
Kterýž člověk zde hledá dobrého.
císařovno. 1522/F.I/.

Jako:

Zdrávas

Kto chce do nebe přijíti i křesťanem pravým bytí.
"O trpělivosti. Jako: Buoh otec."
1522
/D.XVI/, 1531/E.XVI/.
Kto chce pamatovati máť také přijímati.
notu. 1531/L.XII/.

Má svú

Kto jste boží služebníci již poslyšte nyní. Jako
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Kristus příklad pokory. 1531/L.IV/.
Kto se líbí Bohu živ sa v šlechetnosti. Jako:
Zvěstujem vám radost. 1531/L.VI/. 1530.
Složil Kl. Bosák.
Ktož

chce bohu milý býti odlučen jeho nebýti.
1522/D.VII/ - obecními notami, 1531 / E.
III/ - jako V moci múdrosti, 1501.

Kto chce milý Bohu býti /L531/
Bohu milý.....

-

viz Ktož chce

Ktokoli mé péči o své spasení. 1522 / F.XX/ - O
pravé službě. Boží. Jako Slušít znamenati
čas i při..; 1531/K.I/ - jako milovníci
pravdy.
Ktožby chtěl do života věčného přijíti. "O přikázání"/. Jako: Nebudeš míti Bohuov. 1522
/H.VI/, 1531/F.XIV/.
Ktožkoli má péči o své spasení/1531/ koli má péči.....
Lásku víru i naději v toběť
svú notu. 1531/F.XI/.

viz Kto-

se věrné duše. Má

Léto chvíle této veselé vydává. Jako: Léto milé
rač nás. 1522/C.XI/, 1531/C.VI/.
Lítost již měj nad sebú o člověče bídný. Jako :
Jakož o tom proroci zdávna.l531/L.XVIII/.
Majíc v srdci radost utěšení.Jako: Čížku ptáčku.
1522/A.X/.
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Máme v pána Boha věřiti kterýž ráčil nebesa.1531
/D.V./ - jako Patrem.
Marnosti sú nad marnosti všecko v tomto světa.
1522/G.XI/ - jako Panno milá. 1590/G.IX/
- "Píseň stará o marnosti světa tohoto.
Zpívá se touž notou jako:Pane Kriste Bože věčný a nebeský králi etc. Též jako:
Panno milá z nebe etc."
Máš to znáti o křesťane věrný co tě učinil Pán.
Jako: O Maria matko milosti. 1531/L.IX/.
1530. Složil Kl. Bosák.
Milost Boha všemohúcího i dobrota jeho.Jako: Imperatrix gloriosa. 1522/A.V./, 1531/A.V/.
Milost krále mocného Boha vždy dobrého.Jako: Jakož o tom proroci. 1531/A.XII/.
Milost se jest divná stala boží se láska."O čtyřech věcech posledních."Obecními notami.
1522/E.XIX/.
Minulo

to a však proto máme zpomínati. 1531/I.
XII/ - jako Pán Búh slovo otci rovné.
1590/H.IV/ - "Píseň o metle boží. Zpívá
se jako: Nyní nesnáz jestiť o nás veliká
o dítky maličké etc., aneb Bychom sobě
zpominali co nás etc."

Mistr náš a osvětitel darův milosti dařitel.Jako:
Hyna svítá. 1531/H.IV/.
Mnohým lidem v neznámosti jest hřích a mnozí .
1522/L.X/ - O těžkosti hříchu. Zpívá se
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jako Zdravas císařovno; 1531 /I.XV/-jako
Kriste nejmilostivější.
Mnozí jsou lidé v světe kteříž v tomto životě.
1522/F.XX/. - "O dvú cestú. Jako Svatý
Jan Evangelista." 1531/K.III/ - má svú
notu .
Mnozíť sú skládali smrt mistra popsali. 1522/L.
XVII/ - O pravém Pastýři mistru Janovi .
Hus. Ave rubens rosa. 1531/H.VII/ - jako
Všemohúcí Bože cos na mne.
Mocný Bože věčný králi jenžs se znášel nad. 1522
/H.II/ - Obecnými notami k libosti kdy
chceš.
Mocný Buoh otec nerozený od věčnosti. Obyčejná
notha. 1522/K.II/, 1531/D.VII/.
Moci múdrosti dobrého chvalmež Boha. Obecní notou. 1522/D.XV/, 1531/H.XIV/.
Mohlotby se poželeti Bohu na výsosti že jeho lid.
Jako: Kto jste boží bojovnici.1531/L.X/.
Múdrost Boha otce pravda pán n á š . J a k o : Crux fidelis inter. 1522/B.XVIII/.
Múdrost krále věčného Boha vždy dobrého. 1522/A.
X/ - jako Jasnost krále věčného.
Múdrost otce nebeského /Kristus/ syn Boha živého.
Jako:Juste iudex Jesucri..;1522/B.VIII/,
1531/B.X/.
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Múdří světa tohoto nemohli srozuměti. (1522 - viz
Mudrci světa... (příl.I.)
Na boží narození radují se andělé. "Obecní pěkná". 1522/A.X/, 1531/A.XV/.
Na čest tobě drahé dítě jemužť není rovné v světě. 1522/A.XV/ - Jako Věčnému tvorci;
1531/A.VIII/ - jako Všickni spolu zpíva jme.
Na počátku církve svaté měli utěšení. 1522 /D.XV/
- jako Pan Buoh slovo,1531/I.VII/ - jako
Ach ach auvech na mé hoře.
Narodil se Kristus Pán veselme se. Jako: En virgo parit filium. 1522/A.XVIII/, 1531/A.
XIV/, Franus/269b/.
Nastal nám čas velmi veselý a nesmírně.
notu. 1522 /B.I/.

Má svú

Nastal nám den veselý z rodu královského. 1522
/A.XI/ - jako Dies est leticie. 1531/A .
VI/ - jako Velebmež vždy s veselím. XII.
F.14/221a/ - s melodií, V.Cc.4./137b/ s melodií.
Nastali časové velmi nebezpeční nebť sú ti již .
Jako: Kdož ste z naší roty. 1522/H.XIV/.
Náš spasitel vykupitel Kristus pán milý.
Všemohúci přežádúcí. 1531/B.XII/.

Jako:

Návštěv nás duše svatý navštěv mistře.
1522/D.
II/ - jako Zavítaj duše. 1531/E.VI/ -má
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svú notu. 1501. Blahoslav: z "graduálu
kostelního.
Nejmocnější Bože otče vždycky svatý. "Sanctus".
1522/K.I/ - Est de monte lapis cessus,
1531/D.VI/.
Nepoznalť jsem na světě nic radostnějšího. Jako:
Již slunce z hvězdy vyšlo.
1531/L.XI/.
1530.
Natolik Kristovy řeči mají nám býti na péči. Jako: Kto chce Bohu milý býti.l531/G.III/.
Nová radost nového krále již čekati. Má zvláštní
notu. 1522/A.III/, 153l/A.III/.
Nuž věrní křesťané pamatujmež snažně. Jako: Veselo zpívajme. 1531/A.XVIII/.
Nuž všickni spolu kleknúc na kolenu modleme se.
1522/L.XIII/ - O modlitbě. Ut queant laxis. 1531/I.VI/ - O Bočkovi Byl jest v
Kunštátě.
Nuž všickni vesele svého stvořitele. Jako:Inventor rutilis. 1522/C.XVIII/, 1501. Blahoslav: Jan Táborský - Vilímek.
O bychom rozjímali v srdce pilně brali. 1522/B.
XV/ - jako Olim te virentibus, 1531/B .
XI/ - jako Chcemeli věrní býti.
O daremné světské utěšení i co brzo. 1522/E.XV/,
1531/G.XII/ - má svú notu.
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O jak hrozné trápení přišlo na lid český. Jako:
Kdož se túlá nebo šůlá. 1531/I.X/.
O křesťané znamenejte pilně v svém srdci. Jako :
Utecme se k Ježíšovi .1522/I.III/,1531/G.
XV/.
O milý Hospodine mocný múdrý nesmírně dobrý. Jako: Congaudent angelorum. 1522/I.IV/,
1531/D.IV/, 1501.
O náš milostivý otče všemohucí a věčný. Jako: O
náš milý tatíčku s nebe. 1531/F.IV/.
O nynější křesťané svobodni manželé. Jako: Kristův život znamenajme. 1531/D.XVIII/.
O pane náš milostivý žádáme tvé pomoci. "Obecná
stará k libosti." Jako: Imperatrix gloriosa, 1522/H.I/, 1531/E.XVIII/, 1501
O přemilostivý Pane myť tebe hříšní žádáme. Jako: Chvalmež nyní Boha svého.1531/F.IX/.
O smiluj se nad věrnými tvými nemocnými. Jako:
Pán buoh všemohúcí. 1531/G.XV/.
O smrti kteraks ukrutná ktož se tebe báti nemá .
Obecnými notami. 1522/H.III/.
O spasiteli Ježíši kterýžs sám ze všeho. 1531/B.
I/ -jako Jezu Kriste štědrý kněže. 1501.
1530.Habr. Blahoslav: Lukáš Pražský.
O svátosti velebná páně Ježíšova těla. Jako: Radost nevýmluvná. 1531/D.XVII/.
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O

veliká slepota lidu křesťanského a přílišná.
Jako: Křesťané pravdy boží praví. "Na
šestero přikázáni". 1522/I.XIV/, 1531/F.
XVI/, 1590/F.XIX/ - "Píseň stará na šestero boží přikázání ač má svou notu jako: Kdo chce k Bohu přijíti plniž
jeho
vůli. Ale muož se zpívati jako: Křestané
pravdy boží praví milovníci". Též rkp.
přípis" nebo Kdo chce v dobré naději".

O velikéť jest potřebí ptáti se o své spáse. Obecními notami. 1522/F.XII/, 1531/D.I/.
O zoufalý nemoudrý člověče v zlostech zatvrzelý.
Jako: Bratři milí pilně zna...
1522/F.
VII/, 1531/C.XX/, 1590/G.XX/ - "Píseň
stará s vejstrahou a zpomínání na budoucí věci."
Obrať se na vše strany a viz všecky křesťany.Jako: Smrt se blíží každému. 1522/I.XI/,
1531/F.XVII/.
Oné neděle desáté po Trojici svaté dáno.
Jako:
Kristóv život znamenajme. 1522/I.VIII/,
1531/K.XVIII/.
Oné páté neděle kteráž jest poslední. Jako: Nebudeš míti bohuov. 1531/K.VII/.
Otce Boha všemohúcího stvořitele
1522/I.XVIII/ - Patrem.

nebe

i země.

Otce nebeského pochvalmež z milosti. Jako: Všemohúcí bože cos. 1531/A.XVII/. Habr.
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Otče

Bože sešliž nám nyní ducha svatého. Jako:
Pane Bože buď při nás. 1531/B.VII/.

Otče Bože z velikés milosti učinils nám. - Jako:
Modulemur die hodierna. 1522/D.VIII/,
1531/C.XVIII/.
Otče náš nebeský králi nejmocnější uslyš nás.Jako: Všemohucí pane najmocnější. 1531/L.
X/.
Otče náš všemohúcí důstojný přežádúcí.1522/K.XV/
- "Na Otčenáš, na víru a přikázání boží
výklad. Jako: Věřmež v Boha jednoho."
Otče nebeský rač pomoc dáti bychom se mohli.1522.
/H.X/ - "O S. Maří Mag. Přešťa..."
Otče synu duše svatý pomož a daj z hříchů povstati. "Sanctus". 1522/K.I/ - jako: Angeli
et archngeli. 1531/D.VI/ - jako: Sanctus.
Otče všemohúcí rač slyšeti věrné.Jako: Ave maris
Stella dei. 1522/I.VI/, 1531/E. XVIII/.
1501
Otec nebeský jediného maje syna. 1522/C.V/ - Lamentací obyčejná. 1531/B.VI/ - jako:Pán
Ježíš maje se s to...
Pán Bůh slovo otci rovné v moci bytu.1522/F.XIX/.
1531/K.XII/ - má svú notu.
Pán Bůh všemohúcí nedá člověku na zemi.Jako: Pán
Bůh všemohúcí nyní. 1531/C.XVIII/. 1501
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Pán Bůh všemohúcí nyní lid sobě vybírá. 1522/G .
IV/ - svú notú; 1531/C.XIX/ - jako Pán
Buoh všemohúcí nedá /?/.
Pan Jezukrist jenž stvořil vše nás zamilovav.Jako: V moci múdrosti dobrého. 1531/E.I/
Pan Ježíš kristus pokorný svého otce poslušný.
Jako: Stvořitel nebe i země. 1522/B.V/,
1531/E.XVII/.
Pán Ježíš milostivý pro svůj lid velmi hříšný .
1531/H.V./ - jako Aj panna porodila. Též
rkp. přípis "Muže se zpívati tou norou
jako Aj pán náš milostivý ale bez repetici" .
Pán Ježíš přirovnal volené své kteříž dobré skutky. Jako:Kriste nejmilostivější. 1531/I.

XVIII/.

Pán náš milý rozličné věci dopouští."O nemocech".
Jako: Církev svatá. 1522/G.XX/.
Pán nebeský král andělský plný dobroty. Jako: O
regina lux divina. 1522/A.VII/.
Pána Boha otce svého chvalmež všickni. 1531/K.V/jako Andělé i
archandělé.
Pána našeho Jezu Krista vzkříšení žádejmež. Jako:
Otče všemohúcí rač slyšeti. 1531/B.XX/,

1501.

Panebože vší moci otče milosrdný. Jako: Narození
Božího. 1522/D. IV/, 1531/C.XIV/.
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Pane Jezukriste synu panny čisté. 1531/A.XVIII/
jako Mittit ad virginem.
Pane Ježíši králi náš který všech darův. Jako:
V moci múdrosti dobrého. 1531/F.VIII/.
Pane Ježíši laskavý na svój lid vyvolený. Jako:
Bylotby nám znamenati. 1522/G.VIII/,1531
/E.XIV/.
Pane Kriste Bože věčný a nebeský králi. Jako :
Panno milá z nebeské radosti. 1531/L.X/.
1530. Složil Kl. Bosák.
Pane Kriste chvála tobě miluješ ty kteříž tebe.
Obecnými notami. 1522/H.XI/.
Pane Kriste milý Kriste z nebeské radosti. Jako:
Panno milá z nebeské radosti.1522/B.VII/,
1531/B.IX/.
Pane Kriste milý vší slavnosti králi. Jako: Pulcerrima rosa. 1522/G.V/, 1531/I.IX/.
Pane Kriste rač nám dáti k sobě silnú víru míti.
Jako: Pane Bože buď při nás. 1531/B.VII/.
Pane Kriste rač povstati a své dílo dokonati. "V
čas pokušení". Svú notu. 1522/I.VII/,
1531/B.XI/. 1501
Pane mocný Bože věčný náš nejmilostivější otče.
Jako: Králi slavný Kriste.1531/G.XVII/.
Pane všemohúci žádáme tebe.
1522/ F. X/ - jako
Chval Boha kohúte. 1531/I.IX/ - jako Mi-
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lovníci pravdy.

1501.

Pánu Bohu mocnému nevýmluvně dobrému. Jako: A j
pán náš milostivý.1531/B.XIV/.1530. Habr.
Poďmež padněm a to s pláčem velíť David. Jako :
Ježíš Kristus milosti. 1522/K.VII/.
Pastýři nebeský Pane náš Ježíši. Jako: Za císaře
Augusta. 1522/L.XVI/.
Poděkujmež Pánu Bohu všickni nyní vážně spolu.
Jako: Patřmež k Bohu přemúdrému. 1531/K.
IV/.
Podobno království nebeské a věčné. "O pannách".
1522/E.VI/ - jako Kateřino. 1531/H.XIX/
- dtto.
Pokloňme se s vochotností králi se vší poctivostí. Má svú notu. 1531/D.X/, Habr.
Pomsta hrozná ruka těžká boží spuštěna. 1522/E.
XI/ - jako Divné věci divnú mocí. Dobrá
o smrti.
Poslán jest archanděl k Marii panně. Jako: Poděkujmež otci nebeskému. 1531/A.II/. IV.B.
24/141b/ -melod. incipit. 1522/A.II/ jako: Mittitur archangelus fidelis.
Poslúchajte smutná slova umučení Jezu Krista.Jako: Pangue lingua gloriosi. 1531/B.IV/.
Poslúchajte všickni lidé coť nám svati mluví.
1522/L.XV/ - O bídě ž i v o t a . Bychom so-
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bě. 1531/G.IV/ - má svú notu.
Poslúchajte žaloby nebeského otce. "Žaloba v veliký Pátek". 1522/C.III/.
Povstaniž duše věrná přišlať již noční hodina .
Jako: Tohoto času. 1522 /K.XIII/, 1531/H.
II/.
Pozorujme všickni lidé blížiť se k nám věci divné. "V mor o smrti". Jako: Ach máj smutku má žalosti. 1522/E.IX/, 1531/G.V/.
Pravé boží dopuštění děje se nad námi nyní.
notu má. 1522/I.ii/.

Svú

Pro hřích prvních roditelův vyhnáni sme. Jako:
Kto chce Pánu bohu svému. 1531/A.XVI/.
Probuď se již duše věrná přišlať půlnoční hodina.
Jako: V moci múdrosti. 1531/H.III/. 1530.
Habr.
Prosmež Ježíše milého na nás velmi laskavého.Jako: Návštěv nás duše svatý. 1531/E.VII/.
1501. 1530. Habr.
Prosmež všickni žádajíce milosti slitováni.Jako :
O pane náš milostivý. 1531/E.XIX/.
Prozpěvujmeš všickni nyní na den božího vzkříšení. 1522/C.XIII/ - veselá a pěkná. 1531
/C.IV/ - obecní notou.
Přešťastní jsú to všickni hříšníci kteříž mají.
Jako: Felici pecatrici. 1531/F.VI/.
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Při

tomto pohřebováni těla pochování patřmež.
1531/G.XIV/ - jako Zpominajmež všickni
věrní /?/.

Přijavše snu oudum našim posilnění."Na svítáni".
Jako: Otče všemohúcí. 1522 /K. XV/, 1531
/H.IV/.
Připravil jsi přede mnou Pane Ježíši stůl nebeský. "V čas přijímání". Má svú notu. 1522
/K.III/, 1531/D.XIV/.
Připravme se ku přijetí ducha svátého.Jako:Chvalmež všickni. 1531/E.V/. 1522/M.XVI/.
Přistupmež k přijímání k dokonalému požívání.Jako: Připravil si přede. 1522/K.VIII/.
Přišel čas utěšený převelmi
notu. 1522/A.XIII/,
Radost

veselý. Vlastní má
1531/A.XIV/.

i utěšení světského veselení. 1522/H.XX/.

Radostně Boha chvalme a moc jeho vyznávejme. Jako: Veselýť nám den.1522/C.XV/.1501.Blahoslav: Matěj Konvaldský.
Raduj se každý člověk v tento nynější věk. Jako:
Všickni my se radujme. 1531/C.XVI/.
Raduj se srdce člověka z hříchů již
Jako: Vstalť jest Kristus.
1531/B.XVI/. 1501.

povstalého.
1522/C.XIV/,

Radujme se s anděly všickni spolu nyní.
Jako :
Gaudeamus pariter. 1522/A.XVIII/.
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Radujme se společně chválu vzdajme ochotně.Jako:
Slavný vždy od věčnosti. 1531 / I. XIX/.
1501. 1530. Habr. Blahoslav: G. Komarovský neb M. Konvaldský.
Radujme se v pánu Kristu chváléc pána Boha otce.
Jako: V těchto časich nebezpeč.. 1531/C.
XIII/. 1501.1530. Blahoslav: M. Konvaldský.
Radujmež se svatými chváléc Boha s nimi. Vlastní
notu má. 1531/E.I/.
Rozkoš i utěšení světského obveselení.1531/E.XX/
- má svú zvláštní notu. Habr. 1530.
Rozpomeň se člověče proč tě pán Buoh na svět dal.
15311/L.II./-zvláštní má notu. Habr.
Rozpomeň se lide na to, že si popel také bláto.
"Stará.Másvúnotu". 1522/E.VIII/,1531/G.
VIII./, 1590/H.II/.
Rozžehnejmež se s tím tělem pohřebmež je.1531/G.
XIV/ - jako Zpomínejmež všickni věrni/?/.
S vysokosti nebeské od otce světlosti poslán.Jako: Anděl k panně Marii. 1531/A.VI/.Habr.
Se vší poctivostí s velikú pilností stvořitele.
Jako: Buoh od věčnosti. 1522/I.II/.
Seslání ducha svatého slavíce hod dnešní. Jako:
Vzkříšení spasitele svého. 1522/D.IV/ ,
1531/C .XII/. Franus /280a/ - jako Vzkříšení spasitele svého.
Sladkú písničku zpívejme tělem i duší.Jako : Dulces odas resonemus. 1522/A.XIX/.
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Slavně

budem zpívati co se stalo v světě. 1522
/A.VI/ - má světskú notu.

Slavné zmrtvýchvstání buď obveselení. Jako: Buoh
všemohúcí. 1531/B.XV/.
Slušelo by nám to znáti i pilně se vyptávati.Jako: Ach muoj smutku má žalosti.1531/I.X/.
1530. Složil Kl. Bosák.
Slušíť se nám v tom vopatřiti kterak bychom.Jako:
Zdrávas nejsvětějši. 1531/D.XVIII/.
Slušíť

nám to před se bráti co nás má potkati.
Jako: Salve amicta sole. 1522/G.XX/.

Slušíť

nám všem na to pomysliti co se s námi.
1522/E.XVIII/-jakc o Panno milá z nebeské.
1590/G.VIII/ - "Píseň stará o zatracení
hříšné duše, zpívá se jako Pane Kriste
milý Kriste z nebeské radosti".

Slyš každý co se bude zpívati o lásce.Jako: Smrt
se blíží každému.1522/F.XIII/,1531/F.X/.
Slyšme řeč Pána Boha samého kterýž takto."O slovu božím".Jako: Bratří milí pilně znamenaj.1522/G.II/,1531/K.XIII/,1590/G.XIX/.
Slyžmež o víře obecné kterůž světí apoštolé.1531
/N.XI/ - jako O mlynářce Vímť já jeden
ml.én.
Slyžmež píseň o panně Marii. Jako:
řovno. 1522/D.XIX/.

Zdrávas císa-
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Slyštež o těch lidech zlých bludných příliš zlostných. Jako: Smrt se blíží každému, 1531
/K.VI/.
Smrt se blíží každému starému i mladému. Vlastní
nota. 1531/D.II/, 1501
Smrt se blíží ukrutná k soudu se připravujme.
1522/F.XVI/ - jako Chcemeli věrní býti,
1531/G.XI/ - dtto, 1590/H.I/ - "Píseň a
o smrti vejstraha zpívá se aneb co bychom
v srdci pilně etc".
Spasitel nám všem z mrtvých vstal. 1522/C. XII/,
1531/C.VII/ - obecní notou.
Spasitel náš Kristus milý obveselil jest. "Sanctus''.Jako: Angeli et archangeli.1522/C.
XV/ - času velikonočního. 1531/C.VII/.
1501.
Spasitel náš pán Búh všemohúcí."Stará má svú notu." 1522/C.XVIII/, 1531/C.II/.
Spomoziž

z smutku mého mocný milý Bože.
1531
/N .X/ - jako Z smutku mého mocný milý Bože. 1530.

Spomoziž nám nejmilejší náš Pane.
svú notú.

1522/H.XIX/ -

Spravedlivost hojnější vydal pán nejmocnější.Jako: Věřmež v Boha jednoho.1522/K.XVII/ "Na šestero přikázání".
Stalo se veliké zavedení křesťanského lidu.

"O
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přimluvání".
1522/D.XX/.

Jako:

Zdrávas císařovno.

Stvořitele pána svého chval každý z srdce pravého. Jako: Stvořiteli duše svatý. 1531

/C.XV/.

Stvořiteli duše svatý s otcem synem též podstaty . "0 sedmi dařích". Nota obecná. 1522
/D.VI/, 1531/C.XIII/.
Stvořiteli otče vší dobrotivosti a náš milý tvorče . Jako: Otče náš vzhlédniž na. 1522/H.

II/.

Svaté Trojici jasné Marii... panně slavné.Jako: Cedit hiems. 1522/D.X./, 1531/H.XI/.
Svatý Bože otče všemohúci na nás laskavý. Jako :
Gaude quam magnificat. 1522/K.II./Sanctus

/?/.

Svatý Jan Evangelista milovník Jesukrista.Má s vú
notu. 1522/L.XVI/.
Svatý Jan v božím zjevení viděl všech skonání.Jako: Pán Ježíš pokorný. 1531/G.III/.
Svatý Lukáš o tom píše člověk jeden bohatý.Jako:
Králi křiste králs. 1522/H.IV/.
Svatý náš pane zprávce nebe i země otčenáš.Jako:
Svatý Václave. 1531/L.XVI/.
Svatých apoštolů božích mučedníků páně. Jako:Ave
rubens rosa. 1522/D.XII/,1531/H.XII/.
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Svrchovaného otce nebeského stvořitele nebe i země. 1531/N.XX/ -"o těch poutnících k sv.
Jakubu."
Šel přes potok Cedron k hoře Kristus. Jako: Crux
fidelis inter. 1522/B.XX/.
Tohoto času zlého všem lidem přenebezpečného."O
vožralcích". Jako: Povstaniž duše věrná.
1522/H.XIII/, 1531/L.I/.
Toť nám praví křesťané žet Buoh svých neostane.
Jako:O svolání konstantské.1531/F.XIII/.
Třetího dne vstal stvořitel z mrtvých.Svú má notu, 1522/C.XI/, 1531/C.V/.
Tuto svatu epištolu svatý Pavel napsal. Jako :
Kriste nejmilostivější. 1531/K.XI/.
Tvář boží překrásná boží milost jasná. Jako: Vesele zpívajme Boha. 1531/I.IV/, 1501
Umučení našeho pána Jezu Krista jakož popsal.Jako: Patris sapientia veritas. 1531 /B.
VIII/, 1501, Habr.
Umučení našeho pána milostného.Má svú notu. 1522

/B.IX/, 1531/B.VIII/.

Utěšený nám den /hod/ nastal v němž Pán Jezukrist.
1522/C.XVI/, 1531/C.VI/ - má svú notu;
X.E.2/19a/ - melod.incipit,Franus /277b/
melodie, XIII.A.2/190b/ - melodie.
V milosti boží mistr

Hus Jan z české země/1531/
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- viz V naději boží....
V milosti prospívati a ji nepotracovati. Zvláštní má notu. 1522/G.V/, 1531/K.XIV/.
V naději boží mistr Hus Jan z české země svatý
vydán. 1522/L.XVIII/, 1531/H.VI/ - obecní nota.
V otce všemohúcího stvořitele nebe i země. 1522
/I.XX/ - "Patrem. Jako nadivané".
V sjití tomto pravme sobě jaká hojnost. Obecními
notami. 1522/F.III/, 1531/G.II/.
V tento čas nebezpečný kterýž jest již poslední.
"O pokání". Jako: Smrt se blíží každému.
1522/L.XII/, 1531/E.V/.
Važtež všickni lidé práci Ježíšovu. Jako:Pán Ježíš maje se s toho. 1531./B.V/.
Ve jménu nejvyššího otce všemohúcího.Jako: Slavný vždy od věčnosti.1531/I.XVIII/. 1530.
Habr.
Velebmež Boha mocného chválíce vždy jméno jeho.
Jako: Sladkú písničku. 1522/A.XI/, 1531
/A.XIII/.
Velebmež vždy s veselím stvořitele svého. Jako:
Nastal nám den veselí z rodu. 1531/A.VII/,
1501. Blahoslav: Jan Táborský-Vilímek.
Veliká tvá láska Bože neobsáhlý že nám dáváš.Jako: Všemohúcí Bože nejmocnější.
1522
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/H.VIII/, 1531/K.XVI/.
Věřmež Boha otce všeho stvořitele. 1522/I.XX/ Patrem. Jako Stvořiteli otče.
Věřmež v Boha jednoho otce všemohúcího.
Jako:
Smrt se blíží každému. 1531/D.II/.
Vesel se této chvíle lidské pokolení. 1522/C.XX/
- jako Všemohúcí bože náš. 1531/C.I/ jako Zvěstujem vásm radost.
Vesele zpívajme Boha otce chvalme. 1531/A.I/ jen v r e j s t ř í k u , 1501. Blahoslav: Lukáš
Pražský. 1522/A.I/.
Veselým

hlasem zpívajme narození pamatujme.
svú notu. 1522/A.XV/.

Má

Vítej sladký těšiteli temnosti osvětiteli. Jako:
Veni dulcis consolator. 1522/D.VII/.
Volám k tobě ve dne v noci pane. Jako: Múdrost
otce nebeského.1531/L.VII/.1530. Složil
Kl. Bosák.
Vstalť jest Kristus z hrobu svého.Jako: Surrexit
Christus hodie. 1522/C.XIV/.
Vstalť jest této chvíle ctný
vykupitel.
Jako:
Surgit in hac de Cristus.
1522/C. IX/,
1531/C.III/. Franus/273b/ - jako Surgit...., V.Cc.4./25b/.
Vstoupení Kristovo pamatujme s cest jeho. Jako
Kriste nejmilostivější králi.1531/C.IX/.
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Vstoupil pán Kristus na nebe alleluia vysvobodil
vězně. Jako:Surrexit Cristus. 1522/D.I/.
Vstoupení boží pamatujme Krista pána svého. Jako:
Vzkříšení spasitele. 1531/C.X/.
Vstoupil jest Ježíš na vysoků horu. Jako:Ut gueant laxis. 1522/I .XV/.
Vstoupil jest Kristus na nebe dokonav zde práci.
Jako: Ad honorem infantuli. 1531/C.X/.
Všemohúcí Bože rač na nás vzhlédnout. 1531/D.XX/
- jako: Všemohúcí Bože cos na. Též rkp .
přípis melod. incipitu.
Všemohúcí náš nebeský stvořiteli.
hrozná ruka. 1522/E.II/.

Jako:

Pomsta

Všemohucí otče náš ušlyšiž nás v tento čas.Jako:
Veni sancte spiritus. 1522/G.VII/, 1531
/E.XII/.
Všemohúcí Pane cos na mne dopustil. "V zármutku".
Jako: Ave rubens rosa. 1522/F.VIII/.
Všemohúcí přežádúcí náš milý Pane. Jako: Ad honorem et decorem.1522/I.VI/.153L/E.XIX/.
1501.
Všemohúcí stvořiteli nebe země slavný králi. Má
svú notu. 1522/G.X/, 1531/B.XI/.
Všickni jenžto kajícího došlyste zamúceného. Jako: Poďmež padněm s pravým srdcem. 1531
/F.II/.
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Všickni máme vážiti a sobě pilně rozjímati. "O
pláči P.K." Jako: Připravil jsi přede mnou. 1522/G.XIV/, 1531/H.XX/.
Všickni radujme se v tento slavný den.Má svú notu. 1531/I.VIII/.
Všickni věrní křesťané na počátek zpominajme.Nota zvláštní neb obecná. 1531/F.I/.
Všickni věrni povstaňme z sna tvrdého prociťme.
Jako: A j pán náš milostivý.
1531/F.III/.
1530. Habr.
Všickni ze všeho srdce věřme všemohúcího otce .
"Patrem". 1522/I.XIX/ -zpívá se jako Comune. 1531/D.IV/.
Vzdajmež chválu pánu Bohu našemu nebeskému.Jako:
Pane všemohúcí. 1531/A.XVII/. 1501. 1530
Habr.
Vzdajmež my Bohu chválu srdci pokornými. Jako:
Této chvíle všickni mile. 1531/E.IV/.
Vzhledniž na nás Pane v tento čas poslední.Jako:
Stvořiteli otče. 1522/K.IX/,1531/D.XVI/.
Vzkříšení
spasitele svého chval každý
člověk. 1522/C.IX/ - obyčejná pěkná. 1531
/B.XIX/. Franus/277a/ - melodie, V.Cc.4.
/133a/.

Z hvězdy vyšlo slunce nebeské změněni. Vlastní má
notu. 1522/A.II/.
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Z narození Božího slušíť se radovati. 1522 / A.
XIII/ - světská nota Takli
těžko.
Z té milosti nesmírné od Boha v Kristu dané. Jako: Zavítaj duše svatý. 1522/D.I/.1531/C.
XI/, 1501. Blahoslav: Matěj Konvaldský.
Zavítaj k nám drahý hosti mistře lásky.
mi notami. 1522/D.VI/.

Obecní-

Zavítaj svatý duše k nám alleluia osvěžiž srdce.
Jako:Surrexit Cristus hodie.1522/D.III/
Zdrávas jenž si pozdravena andělem poslem. Má svú
notu. 1522/E.IV/, VI.B.24/127a/.
Zdrávas najsvětější královno milostí Trojice svaté.Jako: Ave sanctissima regina. 1522/E.
III/ - Starodávní pěkná. 1531/H.VIII/.
XII.F.14/218a/ - melodie, V.Cc.4/8a/.
Zdrávas panno Maria tebe sobě zvolila.Jako: Smrt
se blíží každému. 1531/D.II/.
Zdrávas panno vší dobroty Bohem vyvolená.
Salve amicta sole. 1522/E.III/.

Jako:

Zdrávas plná milosti pozdravenás z výsosti.Jako:
Věřmež v boha jednoho. 1522/K.XVI/.
Zdrávas svatá Trojice přeslavná jenžs Buoh.Jako:
Zdrávas císařovno. 1522/D.VIII/.
Znamenaj křesťan věrný Kristovo vtělení. "Obecná
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pěkná". 1522/A.XX/. 1531/A.X/, XIII.A.2
/178a/.
Znamenaj světe bludný nepravý žeť se blíží. 1522
/F.IX/ - jako Nech s pokojem do r...,1531
/G.VII/ - vlastní notou.
Znamenajž každý člověk starý mladý všeliký věk.
Jako: Pán Ježíš Kristus pokorný. 1531/F.
XII/, 1501, 1530.
Znamenajmež všickni věrní nyní v tomto složení.
Jako: Poděkujmež Pánu bohu. 1531/E.II/.
Zpívaj jazyk křesťanský vítězství velebného. Jako: Pangue lingua gloriosi.1522/B.XVIII/.
Zpívaj jazyk přeslavného tajemství těla svatého.
Jako: Pangue lingua gloriosi. 1522./K.X/.
Zpívaj píseň zákona nového vybránať jest. Jako:
Zdrávas císařovno. 1522/H.VI/,
1531/F.
XIV/.
Zpívajmež všickni vesele chvaltež svého stvořitele. Má svú notu. 1522/A.XIV/, 1531/A.
XII/.
Zpívaj věrný přeradostně jenž byl v víře. Jako:
Ach muoj smutku má žalosti. 1531/G.XVI./
Zpívati budu o sobě sama že jsem Maria.1531/H.X/
Jako Mittitur archangelus Ga...,též rkp.
přípis Poslán jest archanděl k Marii.
1530.
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Zpominajmež všickni věrní v tomto provázení. Jako: Bychom sobě zpominali. 1531/G.XIII/.
Zpuosobmež se vsickni k tomu. Jako:
Kristus. 1522/O.XIII/.

Vstalť

Zželiž se tobě Pane tohoto lidu zavedení.
Připravil si.. 1522/F.XVIII/.

jest
Jako:

Žádajíc prosíme za to se modlíme by temnosti.Jako: Králi nebeský k toběť lid.
1531/.F.
XIII/.
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P ř í l oh a

III.

Předhusitské a husitské písně v Miřínského
kancionálech.
Uvádíme zde písně, které přešly do Miřínského z období předchozího. Kromě celých textů
jsou tu zachyceny i ty písně husitské a předhusitské, které se objevují v Miřínském jenom jako
melodický odkaz u nového textu; pro přehlednost
jsou označeny: před incipitem písně.
V určování předhusitských a husitských písní vycházíme z výsledků Zd. Nejedlého Dějin husitského zpěvu.
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Aťbychom hodně pamatovali večeře boží. "Zvláštní
svú notú". 1522/K.X/, 1531/D.XI/.
:Benedicta semper sit sancta Trinitas
Buoh všemohúci vstal z mrtvých žádúcí. "Má svú
notu". 1531/B.XV/. 1530. Též jako melod.
odkaz.
:Cedit hiems eminus
:Dies est leticiae
:Est de monte lapis cessus
:Felici peccatrici
Chval svého stvořitele všecko pokolení. 1522/C.
XIX/, 1531/C.VIII/ - obecní nota; 1501
Jedním hlasem tímto časem. "Obecná starodávní".
1522/A.XX/, 1531/A.VIII/.Též jako melod.
odkaz.
:Jezu Kriste štědrý kněže
:Králi slavný Kriste
Kriste jenž jsi světlo
/K.XII/.

i den všeho světa. 1522
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Kriste jenž jsi světlo i den zažeň od nás. "Na
noc. Jako Criste qui lux est et dies " .
1522./K.XII/, 1531/H.I/.
Kristův život znamenajme než nás smrt zachvátí.
"Má svú notu". 1531/E.VII/. Též jako melod. odkaz.
:Kto jste boží bojovníci
:Mittitur archangelus fidelis
Narozený od věčnosti z otce před počátkem. "Má
svú notu". 1522/A.XIX/.
:Náš milý Jezu Kriste
Navštěv nás Kriste žádúcí pane světa.
xilla regia. 1531/B.X/.

Jako: Ve-

Nebudeš míti bohuv jiných přede mnú. 1531/F.XX/
- Jako Z výsosti na tento svět. Též jako melod. odkaz. Habr.
Nuž křesťané víry právé co sme znamenajme. Jako:
Panebože daj svobodu. 1522/L.XV/, 1531
/K.XVI/.
:O regina lux divina.
O svolání Konstantské jenž se nazýváš. 1522/L.
XVIII/ - O quam per con..., 1531/H.VII/má svú notu. Též jako melod. odkaz.
Od smrti otec nebeský jako lev velmi udatný.1531.
/C.I/ - jako En morte pater.
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Otče bože všemohoucí, jenž jsi nám dal. "Svú notú". 1522/K.XI/, 1531/L.XIII/.
Panebože daj svobodu všem kdož tě milují. Má
svou notu. 1531 /E.VII/, 1531/251a/. Též
jako melod. odkaz.
Patřmež k Bohu tak múdrému /přemúdrému/ pro nás
zde. Jako: Utecme se k Ježíšovi. 1522/I.
IX/, 1531/I.XVII/, 1567/L.XIII/ - "O dítkách... Nota její vuobec známa jest z
dvou veršuov posledních, kterýchž obecně
všudy užívají" (t.j.Utecmež se k Ježíšovi). Též jako melod. odkaz.
:Poslán jest archanděl k Marii
Poslúchajte znamenajte co se bude zpívati. Jako:
Jedním hlasem. 1522 /I.X/, 1531/E,XII/.
1501
Pravdo milá tiži tebe pročs od nás. 1531/L.III/
- obecnými notami. Též rkp. přípis "Ach
muoj smutku" Radujme se všickni nyní činíc nábožná /pokorná/
zpívání. "Má svú notu". 1522/C.IX/, 1531
/B.XX/. 1501
Stala se jest věc divná panna synu. "Má svú notu". 1522/A.IX/, 1531/A.XV/.
:Stvořitel nebe i země
:Surrexit Cristus hodie
:Svatý Václave
Toť jest boží přikázáni bež něhož nenie spasenie.
Obecními notami.1522/I.XIV/,1531/F.XV/.
Utecmež se k Ježíšovi ku pánu bohu otci jeho.
1531/E.VI/. 1530. Habr. Též jako melod.
odkaz. /Srv.Patřmež k Bohu tak múdrému/.
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P ř í l o h a IV.:
Nápěvy doby poděbradské a jagellonské.
Zde uvádíme seznam písní, o nichž můžeme na
základě Miřínského kancionálů soudit, že měly
vlastní melodii,vzniklou v době pohusitské. Jsou
to v podstatě jednak texty Miřínského kancionálů,
které patří do doby pohusitské a mají označení
"svú notú",příp. vlastní vypsanou melodii (označeny jsou zde -/, jednak melodické odkazy v
těchto kancionálech k písním, náležejícím době
poděbradské a jagellonské. Jak jsme již uváděli
v předchozím,nepřináší tato příloha výsledky definitivní, nýbrž má sloužit jen jako pomůcka při
dalším, podrobnějším zjišťování nápěvů pohusitských.
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Ad honorem et decorem
Ad honorem infantuli
Ach muoj smutku má žalosti
Aj pán náš milostivý
Aj Panna porodila
Anděl k panně Marii
Andělé i archandělé
Andělové ti poslové sú zpívali
Angeli et archangeli
Angelus ad virginem Cristi
Assunt festa jubilea
- Auvech jaké mám trápení
Ave rubena rosa
Ave sanctissima regina
-Bohu milému otci nebeskému
-Bože můj dárce všeho dobrého
- Bratři milí pilně znamenajte
Buoh od věčnosti
Buoh otec
- By srdce mé k tobě stálé
Bychom sobě zpominali
-Byl jest jeden člověk
Byl jest v Kunštátě
Bylotby nám znamenati
-Církev svatá v posledních dnech
Collaudemus Cristum
Collaudemus matrem
Congaudent angelorum
Crux fidelis inter
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Cuncti nunc assurgentes
Čížku ptáčku
- Člověče chceš k Bohu přijíti.
-Děkujeme tobě milý Pane
-Divná se jest milost stala
Divné věci divnů mocí
Dnešního dne vstal
- Dočkali jsme času svítání
Dulces odas resonemus
Ej pán náš milostivý
Elška milá srdečná
En virgo parit filium
Fortis ecce leo ille
Gaude quam magnificat
Gaudeamus pariter omnes
Hyna svítá

Chcemeli věrní býti
Chval Boha kohúte
-Chvalmež Boha otce všemohúcího z narození
-Chvalmež nyní Boha svého syna jeho
- Chvalmež nyní Boha svého z posvěcení města
Chvalmež nyní pána Boha svého
Chvalmež všickni
lam verbum deitatis
Illustratam venustate socia..
Imperatrix gloriosa
Inventor rutilis
- Já v přesmutném těžkém zpomínání
Jakož o tom proroci
Jasná záře vyšla
Jasnost krále věčného
Ježíš Kristus milosti
- Jezukriste jasné slunce
-Jezukriste tvé zajisté jméno
Jezu Kriste vykupiteli
- Ježíši pane nejvyšší nad tě
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-Ježíši tvá jest památka
Již slunce z hvězdy vyšlo
-Jižť nesluší tajiti než mluviti
Juste iudex Jesu Criste
Kateřino krásná tys denice
-Každý se tomu věrný diví že Pán
Když měl Kristus zrazen býti
-Komu se mám svěřiti ano všudy
Králi křiste králs
Králi nebeský k tobě lid křesťanský
Kriste nejmilostivější králi
-Kristus příklad pokory
Kristus syn boží narodil
-Kristus věčné radosti připravuje
Křesťané pravdy boží praví
Kto chce bohu milý býti
-Kto chce pamatovati máť také přijímati
Kto chce pánu bohu svému
Ktož chce do nebe přijíti
Ktož se túlá nebo šůlá
Ktož ste z naší roty
-Lásku víru i naději v toběť
Léto milé rač nás
Milovníci pravdy
Mitit ad virginem
- Mnozí sou lidé v světě kteříž
Modulemur die hodierna
Múdrost krále nebeského
Múdrost otce nebeského
-Na počátku Buoh stvořil
Na počátku církve svaté
Narození božího
- Nastal nám čas velmi veselý
Nastal nám den veselý z rodu
- Návštěv nás duše svatý navštěv
Navštěv nás Kriste
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Nobis est natus hodie
Noci milá pročs tak dlúhá
-Nová radost nového krále
-Nyní nesnáz jestiť o nás
O Sibylle
-O daremné světské utěšení
O Maria matko milosti
O náš milý tatíčku s nebe
O pane náš milostivý
O veliká milost syna božího
O veliké jest potřebí
Olim té virentibus
Otče všemohuci rač slyšeti
Otče bože z velikés
Otče náš vzhlédniž na nás
Otče všemohúcí
-Pan buóh slovo otci rovné v moci
- Pan buoh všemohúcí nyní lid sobě
Pán Ježíš Kristus pokorný
Pán Ježíš maje se s to..
Pán Ježíš pokorný
Pane Bože buď při nás
Pane Ježíši laskavý
- Pane Kriste rač povstati
Pane všemohúcí
Panno milá z nebeské radosti
Pánu Bohu mocnému
Patris sapientia veritas
Poděkujmež otci nebeskému
Poděkujmež pánu Bohu
Poďmež padněm s pravým srdcem
-Pokloňme se s vochotností králi
Pomsta hrozná ruka
- Posluchajte všickni lidé coť nám svatí
Povstaniž duše věrná
-Pravé boží dopuštění děje se
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- Připravil si přede mnou pane
- Přišel čas utěšený převelmi veselý
Pulcerrima rosa de spina
Radost nevymluvná
-Radujmež se svatými chváléc Boha
-Rozkoš i utěšení světské obveselení
- Rozpomeň se člověče proč tě Pán Buoh
Rozpomeň se lidé na to
Salve amicta sole
Sebestiane svatý muče...
Sladkú písničku
Slavný vždy od věčnosti
Slušeloby nám to znáti
Slušíť znamenati časy
- Smrt se blíží každému
Smrt se blíží ukrutná
Solis praevia
Spasitel náš pán Buoh
- Spasitel náš pán Búh všemohúcí
- Spomoziž nám nejmilejší náš Pane
Stvořiteli duše svatý
Stvořiteli otče
Surgit in hac die Cristus
- Svatý Jan evangelista milovník
Syn marnotratný nazván /?/
Synu čisté děvice Pane

Takli těžko
Této chvíle všickni mile
Tohoto času
- Třetího dne vstal stvořitel z mrtvých

- Umučení našeho Pána milostného
- Utěšený nám den nastal v němž Pán
- V milosti prospívati a ji nepotracovati
V moci mudrosti dobrého
V těchto časech nebezpečných
Ve jméno nejvyššího
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Velebmež vždy s veselím
Věčnému tvorci
Vesele zpívajme boha otce
-Veselým hlasem zpívajme narození pamatujme
Vidím ránu z výsosti
Vímť já jeden mlen
Vstupení spasitele svého
Všemohucí Bože cos na
Všemohúcí Bože nejmocnější
Všemohúcí přežádúcí
-Všemohúcí stvořiteli nebe země
Všickni my se radujme
-Všickni radujme se v tento slavný
Všickni spolu zpívajme
- Všickni věrní křesťané na počátek
Vzdajmež chválu Bohu Izrahelskému
Vzkříšení
spasitelé své..
- Z hvězdy vyšlo slunce nebeské
Z smutku mého mocný milý Bože
Zdravas císařovno
- Zdrávas jenž si pozdravena
Zdrávas na světa
Zdrávas najsvětější královno
Zdravas panno vší dobroty
- Znamenej světe bludný a nepravý
-Zpívejmež všickni vesele chval tež
Zpomínejmež všickni věrní
Zvěstujem vám radost
-oOo-
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