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Rejstřík autorů bratrských písní, který zapsal Jan Blahoslav v šedesátých letech 16. století do Akt Jednoty bratrské, je pramenem jedinečné hodnoty. Jeden z předních tvůrců české
předbělohorské kultury a současně nejvýznamnější
náš hymnolog starší etapy tu identifikoval autory většiny písní českobratrských zpěvníků - oněch
kancionálu, jež tvoří osu naší písňové produkce
předbarokní a současně i jednu z ústředních kapitol české hudební tvořivosti starší etapy.
Bratrský repertoár však soustřeďoval písně různé
provenience, najdeme ho i ve zpěvnících ostatních církví a žije také v pozdějších staletích;
proto mají Blahoslavovy zprávy cenu nejen pro
výzkum zpěvu Jednoty, nýbrž i pro celou ohromnou oblast českého lidového kancionálového zpěvu.
Mimořádný však není jen objekt Blahoslavovy
práce. Samo thema - výzkum tvůrců duchovní písně - je námětem ve své době zcela ojedinělým;
a tři století starý soubor zpráv o skladatelích
duchovního zpěvu je skutečnou historickou raritou. Při tom pak má Rejstřík i zcela výjimečnou
hodnotu pramene mimořádně autentického a věrohodného: o bratrském zpěvu nám tu podává zprávu
současník, a to současník nejpovolanější - hlav-
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ní redaktor ústředních edic kancionálů bratrských; člověk, seznámený s bratrským zpěvem doslova do poslední noty a písmenky. Kromě ústřední otázky autorské pak Blahoslavův Rejstřík ve
svém celku přináší i řadu cenných materiálů jiných: jeho dva úvody poučují o vzniku samotného
spisu i o historii prvé z vrcholných edic bratrských - kancionálu šamotulského, a autorské charakteristiky jednotlivých tvůrců obsahují mnoho
důležitých, často zcela unikátních zpráv o celé
řadě spisovatelů předbělohorské epochy.Originální styl těchto partií je posléze i dalším dokreslením literárního profilu Jana Blahoslava -jedné
z největších postav českého písemnictví šestnáctého věku.
Blahoslavův Rejstřík můžeme proto bez váhání označit za nejdůležitější písemný pramen,který vůbec má česká hymnologie vedle přímých zápisů a tisků písní; pramen, který bude vždy patřit
k základním materiálům jak při výzkumu starší
české literatury, tak i při práci hudebně-historické.
Blahoslavův Rejstřík nebyl doposud vydán;
jeho originál je nadto uložen v zahraničí a tak
byl pro naše historiky dostupný jako celek jedině v unikátním a ne zcela přesném rukopisném opise z konce minulého století v Národním museu.
Širšímu okruhu pak prostředkovala spis Blahoslavův do jisté míry pouze Jirečkova Hymnologie,kde
jsou do závěrečného abecedního seznamu písní
15.-18.století začleněny autorské údaje Rejstříku; Hymnologie je však dnes knihou málem stejně
nedostupnou jako Blahoslavův Rejstřík a kromě toho, přebírá jeho údaje se značnými chybami a
nepřesnostmi. Z ostatních částečných otisků Blahoslava pak je možno uvést už jen Otakara Hos-
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tinského studii "Jan Blahoslav a Jan Josquin" mimochodem dnes už také ne zcela snadno dostupnou - která otiskuje z Rejstříku oba historické
úvody, a posléze sto let starou Jirečkovu stať
v Musejníku, v níž jsou spíše formou volné parafráze přetištěny některé Blahoslavovy autorské
charakteristiky.1)
Vydání Rejstříku je tedy už po celá desítiletí věcí velmi potřebnou a naléhavou - na to
upozorňoval ostatně už koncem minulého století
Ot. Hostinský; a naše edice má být alespoň dočasným vyplněním této mezery v naší vydavatelské praxi. - Dočasným především proto, že technické prostředky tohoto tisku bohužel nedovolují užít grafického vybavení, jež je obvyklé při
edicích starších rukopisů; dále pak proto, že
budoucnost možná ještě objeví některé dnes ztracené nebo nedostupné prameny, které edici někde
doplní a rozšíří. - I za těchto okolností však
bylo podle našeho názoru možno už dnes realisovat edici dostatečně přesnou a spolehlivou, jež
by mohla být bezpečnou oporou historické práce:
případné nálezy dalších pramenů nám doplní spíš
jen znalosti o genesi Blahoslavova spisku a o
některých dalších variantách jeho výzkumu v pozdější tradici, sotva však ovlivní hlavni cíl následujících stránek - zpřístupnit definitivní
znění Blahoslavova textu.
Edice textu je opatřena poznámkami a jmenným indexem.Aby však mohl Rejstřík sloužit i jako praktická hymnologická pomůcka,bylo nutno pořídit ještě abecední index v něm obsažených písňových incipitů; Blahoslav totiž řadí písně do
skupin podle autorů a najít jednotlivý konkrétní
text by vyžadovalo pokaždé zdlouhavou prohlídku
celého spisku. Tento soustavný abecední soupis
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písní, obsažených v Blahoslavovi, tvoří třetí
část naší edice. - Když však už byl jednou takovýto rejstřík sestaven, ukázalo se vhodným
rozšířit ho ještě o další materiál. V následujících řádcích je podrobně mluveno o tom, jak Blahoslavovy výzkumy byly často rozepisovány do
různých vydání bratrských kancionálů s většími
či menšími změnami a doplňky. Tím vznikla vlastně celá serie podobných autorských rejstříků
dalších, které v zásadě z Blahoslava vycházejí,
někde ho však opravují nebo doplňují; a každé
zkoumání autorů bratrských písní musí brát zřetel i na tyto prameny. Proto byly do abecedního
indexu připojeny i všechny údaje těchto poblahoslavovských rejstříků. Závěrečný oddíl edice abecední soupis písňových incipitů - je tedy
prakticky souborným vydáním hlavních autorských
rejstříků bratrských písní (konkrétní náplň viz
str. 102); to byly prameny doposud téměř stejně
těžko dostupné jako Blahoslav a každý zájemce
o ně byl vesměs odkázán na pracný soukromý opis
jejich údajů. - Skupinu základních rejstříků,
která je zde soustředěna, bude ovšem v budoucnu
možno rozšiřovat o prameny další; ty však sotva
nějak zásadněji promění závěry,vyplývající z materiálů zde shromážděných, protože všem pozdějším zpracováním blahoslavovského Rejstříku spolehlivosti spíše ubývá. Zde jsou zachyceny hlavní materiály dnes známé a pro praxi důležité poprvé pak soustředěně a ve vzájemné konfrontaci.
Naše edice je posléze uvedena předmluvou,
jež si 2) podrobněji všímá všech zde zpracovaných
pramenů, a doplněna otiskem oněch partií Klejchova Rejstříku, které nebylo možno vtělit do abecedního soupisu incipitů.
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I.

Rejstřík Blahoslavův - jeho vznik, význan a další osudy.
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"Písní duchovních některých, jichž se ode
vší Jednoty bratrské užívá, rejstřík" zapsal Jan
Blahoslav vlastní rukou do IX. svazku Akt Jednoty v roce 1561; tak jsou aspoň datovány obě jeho
předmluvy, psané týmž písmem a tedy zřejmě v téže době jako většina následujícího textu. Dílo
s historickým thematem tak mimořádným a obtížným
nebylo ovšem zřejmě stvořeno během tohoto jediného roku; Rejstřík je součástí Blahoslavových
redakčních prací na přípravě kancionálu šamotulského, jejichž plodem byla i proslulá Musica s hlediska Jednoty vlastně theoretická průprava
pro užívání nového notovaného zpěvníku. Redakcí
kancionálu byl Blahoslav pověřen spolu s Janem
Černým a Adamem Šturmem už roku 1555 za svého
pobytu v Boleslavi; hlavní úsilí v tomto směru
však zřejmě vyvinul až po svém přesídlení do Ivančic ve funkci písaře Jednoty od roku 1558.
Naznačují to už autorovy životní osudy v letech
1555-8, vyplněných různými zahraničními cestami,
a svědčí o tom přímo jeho zmínka na počátku druhého úvodu Rejstříku z roku 156l:zde píše o "nemalé práci těchto tří let" na redakci kancionálu
a souvislosti s tím mluví i o shromažďování autorských zpráv pro Rejstřík.Blahoslav tedy připravoval Rejstřík už o několik let dříve, než ho
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zapsal do Akt - pravděpodobně od roku 1558.
Neméně charakteristickou je pak skutečnost,
že roku 1561 neskončila jeho práce na tomto spisku.V rukopise Rejstříku totiž nalezneme řadu přípisků a oprav, které se většinou zřetelně odlišu—
jí i charakterem písma jako pozdější dodatky autorovy. Přesné jejich chronologické zařazení není
pochopitelně možné - můžeme tu jen odlišit několik typů rukopisu a tedy několikerý autorův návrat k původní versi. Náhodou však jeden takovýto
připiš Blahoslav sám datoval - pravděpodobně právě svůj dodatek poslední: rozsáhlá
marginální
vsuvka u Matěje Červenky je označena "1571 po sv.
Bartoloměji" - tedy po 24. srpnu. 24.XI.1571 Blahoslav umírá; znamená to tedy, že se k úpravám
Rejstříku vrátil - zřejmě už naposledy - ještě
necelé dva měsíce před svou smrtí. Už tato skutečnost svědčí, jak mimořádný zájem poutal Blahoslava právě k tomuto spisku; a v souvislosti
s fakty výše uvedenými nám pak umožňuje označit
Rejstřík nejen za dílo roku 1561, nýbrž za práci
celého Blahoslavova vrcholného tvůrčího období ivančického z let 1558-1571.
Na otázku, jakým způsobem a z jakých pramenů
Rejstřík vznikal, nalezneme nepodrobnější odpověď
v textu samotného díla.V jeho předmluvách tu Blahoslav rozlišuje v podstatě tři hlavní zdroje,
z nichž své zprávy čerpal. Především to byly pochopitelně autorovy vlastní znalosti; je samozřejmé, že právě on "sám dobrou vědomost měl" o mnoha
problémech a faktech, týkajících se bratrského
zpěvu, a že právě jeho osobní vědomosti mu mohly
být hlavní oporou při práci. Jak sám uvádí, měl
především dobrou evidenci o autorech písní, jež
byly do Šamotulského kancionálu nově zařazeny,tedy o bratrské produkci z let čtyřicátých a pade-
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sátých: "však což jich bylo děláno od dvacíti let
(totiž po vytištění již toho kancionálu v Praze u
Severýna), o těch sem dobře věděl". Často pak býval Blahoslav dokonce osobním svědkem zrodu některých pisní; tak tomu bylo podle jeho vlastního
svědectví na př. u mnohých písní Michalcových nebo Wolfových (viz str. 320b druhé předmluvy).
Druhým zdrojem Blahoslavových zpráv byla
sdělení "starcův pobožných některých" - tedy informace starších pamětníků, kterých mu bylo pochopitelně zapotřebí pro zjištění autorů písní
předchozích generací. Poslední a pro nás nejzajímavější pracovní pomůckou pak byla Blahoslavovi
písemná předloha: spisek na podobné thema od jeho
nejbližšího spolupracovníka v oboru historie a
hymnologie - bratra Jana Černého."A potom br. Jan
Černý rejstříček mi dal starý nemalý,v němž drahně bylo toho poznamenáno, která píseň od kterého
z předkův našich skládána byla. " Tento nejstarší
nám známý rejstřík autorů bratrských písní se nedochoval; právem se však můžeme shodně s A.Škarkou domnívat, že se Blahoslavovu dílu "nevyrovnal
ani úplností, ani systematičností,ani kritičností
a že měl podobu spíše náhodnou
a primitivní a jiný podnět vzniku i účel".3) Přesto však mohl být
Blahoslavovi podstatnou oporou při práci; nasvědčují tomu už jeho uznalé formulace o rozsahu a
obsažnosti
Černého
spisku.
Z těchto pramenů tedy zformoval Blahoslav
v šedesátých letech šestnáctého věku svůj Rejstřík.
Jak už název sám říká, jsou centrem jeho obsahu
zprávy o autorech písní "jichž se ode vší Jednoty
Bratrské užívá." To je ovšem thema velmi široké,
a Blahoslav si ho také poněkud konkrétněji vymezil. Písňová produkce v Jednotě byla totiž daleko
bohatší, než nám naznačují dochované tištěné edi-

13
ce: oficiální zpěvníky byly v podstatě už přesně
vymezeným výborem rozsáhlého repertoáru, jenž koloval v řadě menších či větších
neoficiálních
sborníků rukopisných. Blahoslav omezil svá zkoumání na nejnovější oficiální tištěný výbor současné doby - kancionál Šamotulský z roku 1561. Sám
vyslovně v předmluvě uvádí, že do Rejstříku "toliko ty písně položil, kteréž sou v velikém teď
v nově vytištěném toho léta 1561 kancionále, jiných mmohých, kteréž
sou na ten čas v mlčení za4)
nechány, pominuv".
I takto vymezený úkol nebyl
ovšem thematem právě nepatrným: bylo zapotřebí
zjistit autory 735 písní šamotulské edice! Blahoslav také svůjúkolnesplnil beze zbytku: anonymita projevu byla jedním z podstatných znaků hymnografické produkce vůbec a už sám Blahoslav těžko
sháněl zprávy o starší tvorbě bratrské. Autora nezjistil u 208 písní, vesměs asi výtvorů starších
generací.Přestovšak jsou jeho positivní výsledky obdivuhodné: 527 určených autorů je při takto
obtížném thematu úspěchem skutečně jedinečným tím spíš, že leckde je podána i podrobnější historie jednotlivé
písně.
Musíme si ovšem na druhé straně uvědomit, že
pojem autora, "skladatele", znamená pro Blahoslava něco poněkud odlišného než v dnešní terminologii
- pojem v podstatě širší a méně určitý. Starším etapám evropské kultury - především pak umění
rostoucímu z náboženské ideologie - je běžnou věcí
zpracovávání předem daných idejí, cizích námětů,
motivů starších děl; a pouhá nová varianta je
často zcela samozřejmě pociťována jako svéprávné
a samostatné dílo. Tak je tomu i v konkrétním případě B1ahoslavova Rejstříku: skladatel tu může
ve většině případů znamenat jak autora v našem
slova smyslu, tak upravovatele, jenž jenom více
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či méně zpracoval starší výtvor. Na tom nic nemění ani fakt, že Blahoslav v některých případech
písně "originální" a přepracované výslovně rozlišuje (na př. u vlastních výtvorů);můžeme zase totiž najít jiné autory,u nichž je jako originál označena píseň zřejmě už upravená (na př. Lukášova
Kristus příklad pokory), a práce s Rejstříkem musí vždy s takovou eventualitou
počítat.
Další komplikací této otázky pak znamená skutečnost, že duchovní píseň je syntetickým výtvorem - dílem literárním i hudebním současně; a že
"skladatel" může znamenat buď básníka nebo hudebníka.Dobový usus mluví převážně pro prvou eventualitu: ve všem theoretickém uvažování o duchovní
písni byla vždy textová stránka věcí hlavní a
s nápěvem se většinou počítalo jen jako s předem
danou a odjinud převzatou věcí. "Skladatel" skládá především verše; a stvoří-li i melodii, je to
skutečnost mimořádná,na kterou je obyčejně zvlášt
upozorněno (nápisy "má svú zvláštní notu" a pod.
ve starých kancionálech). V tomto smyslu rozumí
pojmu "skladatel" i Blahoslav ve své Musice; a
především autory veršů tedy míní, když mluví o
tvůrcích bratrského zpěvu.Tím není ovšem vyloučena ani možnost druhá, uvedení autora - hudebního
skladatele;
to bude ovšem asi eventualita méně
častá.5)
Souhrnně tedy můžeme říci, že autoři, které
Blahoslav uvádí, jsou z největší části tvůrci textů: někdy původní, jindy pak spíše jen více nebo
méně samostatní upravovatelé cizích předloh.V některých případech pak mohou být i autory nápěvu zase ovšem v onom širším, "středověkém" slova
smyslu. Písně jakožto zcela originální hudební i
básnické produkty jediného autora pak budou posléze případem nejméně častým a spíše výjimečným.
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S těmito všemi možnostmi musí počítat práce s Blahoslavovým Rejstříkem; a upřesnění jeho zpráv
v tomto směru pak bude teprve výsledkem dlouhého
a pracného zkoumání.
Jak už bylo naznačeno v předchozích řádcích,
nejsou autorská zjištění jedinou náplní Blahoslavova spisu.Většina skladatelů je tu uvedena drobnou charakteristikou - někde zcela lakonickou,
jinde obšírnější zmínkou: nejdelší takovouto poznámku připojil Blahoslav ke jménu svého důvěrného přítele b. Matěje Červenky a před seznam výtvoru Jana Pausteníka, detailněji charakterisoval
i Jana Silvana, br. Klimenta, Jiříka Štyrsu, Jana
Táborského; a řadě dalších věnoval aspoň několik
stručných, ale většinou i výstižných slov. Celému
spisu pak Blahoslav,předeslal dvě předmluvy, datované rokem 1561. První z nich, stručnější, nejprve krátce rekapituluje historii vzniku
Šamotul
ského kancionálu - thema, jež obšírněji rozvádí
tištěná předmluva tohoto zpěvníku - a závěrem objasňuje příčiny vzniku Rejstříku.Druhá předmluva,
o něco rozsáhlejší, pak podrobněji jedná o pramenech spisku a současně znovu vysvětluje a zároveň
ospravedlňuje existenci následující práce. - Teprve všechny tyto materiály pohromadě - spolu se
soupisy autorů - pak tvoří konečnou podobu Blahoslavova Rejstříku; v obsahu IX. svazku Akt je
tento komplex vedenpod souborným názvem "Blahoslav
de novo cantionali bohemico 1561", a tak byl
také někdy počínaje Jirečkem Rejstřík se svými úvody citován v hymnologické
literatuře.
Tolik tedy k době a způsobu vzniku i k obsahu Blahoslavova spisu o autorech bratrských písní.
Právě uvedený obsah jeho předmluv nás však převádí k dalšímu thematu - k příčinám vzniku Rejstříku. První podnět, o kterém se autor v předmluvě
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zmiňuje,
byly "řeči některých lidí neupřímných,
kteří nemohše věcí bratrských jinak haněti (nebo
je pravda vůči bodla) aspoň to vymyslili, že se
Bratří jiných učených mužův pracemi chlubí, totiž
sobě připisujíce cizí práce. Písně ty mnohé že sou
ne Bratří skládali,ale kněží kališní a jiní v jejich Jednotě muži učení". Byla tedy jedním z hlavních podnětů Blahoslavova zkoumání snaha vyvrátit
konkrétními argumenty útoky odpůrců,zvláště z řad
utrakvistických.
Tento motiv je jistě charakteristický pro celou literární činnost Blahoslavovu: jeho díla nejsou nikdy záležitosti výlučně theoretickou - vyrůstají vždy z otázek,které klade konkrétní životní praxe. Tento zřetel určil na př. celou koncepci jeho Musiky; a takovýto praktický podnět i
cíl měl mimo jiné i jeho Rejstřík. Že pak byl
Rejstřík skutečně důkladnou a pádnou odpovědí na
výtky nepůvodnosti bratrského zpěvu, nemůže být
jistě pochyb. Současně ovšem musíme přiznat, že
výtky závislosti zpěvu Bratří na utrakvistech nepostrádaly určitého racionálního jádra:souvislost
počátků zpěvu Jednoty se zpěvníky podobojích je
věcí všeobecně známou.Proto se pod některými písněmi, jež Blahoslav uvádí jako původní výtvory
bratrské, budou jistě skrývat i pouhá přepracování
produktů z kruhů utrakvistických; na druhé straně
je však zase pravda, že s hlediska dobového pojímání autorské otázky je Blahoslav často oprávněn
i takovéto výtvory počítat mezi písně bratrské.
Aktuální potřeba polemická však nebyla jediným podnětem vzniku Rejstříku.V předmluvách uvádí
autor i motivy další: výzkum autorů podnikl také
proto, aby "některých těch ctných a šlechtných mužův, zvláště otcův v Kristu milých, památky také,
pokudž by m o h l , poutvrdil a jako nějaký štemflík
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stavení starému podstavil." Toto zachování památkytvůrcůbratrských písní má mít podle Blahoslava především poslání morální - má být vzorem a
podnětem potomkům: "Nebo ti, jenž starých předkův
svých práce v rukou mají, zamilujíce také potom
potěšení připomínáni býti, starých příkladův
v šlechetnosti a v pracovitosti
následují."
Takováto motivace je běžným argumentem v rámci náboženského způsobu myšlení; na jiném místě
však iBlahoslav
ně
"modernější":
uvádí také
Rejstřík
důvody je
obecnější
sepsána vlast"také
i pro budoucí (ač přišla-li by kdy jaká) toho pot ř e b a . " To už je vlastně stanovisko nejen theologické, ale především historické; a není divu, že
takovéto zajištění zpráv o minulosti bratrských
písní "pro budoucí potřeby" podnikl v Jednotě
právě Blahoslav. On byl oficiálním historiografem
Jednoty, správcem a pořadatelem všech písemných
památek; a zájem historický byl jedním z ústředních motivů jeho odborné literární činnosti. Rejstřík pak také není jediným dílem, jež věnoval
historii bratrského z p ě v u : jeho doplňkem a protějškem je úvod k Šamotulskému kancionálu6) - pocházející zřejmě především z pera Blahoslavovakterý je jakousi malou historií bratrských edic
od počátku až do 1561; a posléze i známá polemická
obhajoba zpěvníku proti artinu Žateckému z roku
1564 patří vlastně částečně i do této souvislosti
Blahoslavových
prací
hymnologicko-historických.
Podněty dobově-polemickými a nábožensko-morálními i zájmy historickými však nejsou vyčerpány motivy vzniku Rejstříku: toto dílko psal nejen
Blahoslav - biskup Jednoty a Blahoslav-historik,
nýbrž v neposlední řadě i Blahoslav - tvůrčí umělec. Sám je jedním z nejvýznačnějších básníků i
hudebníků
v
řadách
předbělohorských
skladatelů
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duchovních písní, a cítil proto jistě zvlášt intensivně neoprávněnost dobového usu, který odsuzoval tvůrce církevního umění k naprosté anonymitě a zapomenutí.7) Proto si právě Blahoslav tak
podrobně všímá otázky tvůrců písní: to, co je
v běžné praxi zcela vedlejší, klade si jako ústřédní thema svého
zájmu.
Cítění tvůrce a umělce se však v Rejstříku
neprojevuje jen v thematu práce: i samotné jeho
ztvárnění je zajímavým a charakteristickým projevem literárním,typickým dílem blahoslavovské stylistiky i jeho způsobu myšlení. Příznačný je už
sloh souvislejších textových úseků - obou úvodů a
zvláště oněch obšírnějších osobních charakteristik: styl stále inklinující k obratům a intonacím
mluveného projevu, prokládaný řečnickými otázkami
a zvoláními, oživovaný metaforami, přirovnáními a
příslovími;a současně i sloh, prozrazující po dobovém zvyku autorovu sčetlost a učenost užíváním
citátů i střídáním latiny s češtinou. Zajímavé a
typické jsou pak i osobní charakteristiky autorů.
Blahoslav charakterisuje většinou velmi stručně,
a také velmi různě: někdy jen poznámkou o zaměstnání nebo funkci v Jednotě, jindy zmínkou o hymnologické činnosti nebo charakteristikou osobních
vlastností a povahy, a někdy vším dohromady.Jsou
to však posudky neobyčejně vtipné, lapidární a
plastické - i když často zřejmě velmi subjektivně
zabarvené; jakési literární medailony, jež jsou
předzvěstí essaystického slohu nové doby.8) Podobné charakteristiky byly Blahoslavovou specialitou;najdeme je na př.v jeho Gramatice nebo v bratrské Knize úmrtí z r.1576, psané na základě materiálů Blahoslavových; a jsou po obsahové i stylové stránce typickým výrazem jeho osobnosti oné "pochodně zažžené",jak se kdysi sám charakterisoval.
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Potud tedy k motivům vzniku Rejstříku a k je—
ho postavení v rámci celkové tvorby Blahoslavovy.
Je vidět, že tento rozměrem nevelký spisek není
nějakým okrajovým thematem v díle svého tvůrce,
nýbrž velmi charakteristickým produktem celého
jeho myšlenkového a pracovního zaměření: Blahoslav - biskup Jednoty, Blahoslav - vědec a historik i Blahoslav - umělec se podíleli stejnou
měrou na jeho vzniku. Velké osobnosti však bývají
průsečíkem a zrcadlem,v němž se odráží ideová náplň celé doby, která je zrodila; a tak i Rejstřík
- charakteristický výtvor Jana Blahoslava - je i
typickým projevem myšlenkových proudů svého věku.
Příznačné je už thema, které si tu autor určil. Podle oficiální církevní ideologie má už odedávna všecko nábožensky motivované umění cíl neosobní a nadosobní-"omnia ad maiorem Dei gloriam";
a jakékoli akcentování individuality je v této
oblasti věcí přímo protismyslnou. Systematický
průzkum autorů duchovních písní je proto něčím
mimořádným v době, která žila náboženským světovým názorem; a proto je i pro nás dílem tak výjimečně cenným a vzácným. Sám Blahoslav si byl dobře vědom neobvyklosti a přímo i smělosti svého
thematu: je to vidět už na předmluvě Rejstříku,
která je obšírným ospravedlněním existence celé
práce; a svědčí o tom i skutečnost, že se neodvážil práci vydat tiskem. Stále tu zřejmě hrozila
obava výtek chlubivosti, touhy po slávě - a tedy
"bezbožnosti". Přesto však thema Rejstříku není
nějakou dobovou kuriositou,nýbrž naopak věci velmi charakteristickou; vždyť k tomuto průzkumu autorů dochází v 16. století, v epoše renesance,
v době prvého důsledného prosazování tvůrčí i lidské individuality proti neosobní koncepci středověké.
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Také polemické poslání Rejstříku - díla s náboženskou thematikou,ale konkrétní praktickou dobovou funkcí - pak je charakteristickým symptomem
doby: éry reformace, onoho "praktického křesťanství", jemuž jde vždy víc o konkrétní životní problematiku než o theologickou spekulaci. A posléze
Blahoslavova určení dílka "také i pro budoucí potřeby" je rovněž pojetím dobově mimořádným i typickým současně: to už není vědecká práce jako
"ancilla theologiae", nýbrž svobodné a svéprávné
zkoumání humanistické epochy a v užším rámci svého thematu pak vlastně první velká práce o historii duchovního zpěvu u nás. - Není proto náhodou,
že náš Rejstřík zrodilo právě šestnácté století,
a neméně příznačné je, že spatřil světlo světa
zrovna v prostředí Jednoty: vždyť především v ní
se u nás nejplodněji setkaly nejtypičtější ideové
proudy oné doby - reformace, renesance a h u m a n i s mus.
Tolik k dobové typičnosti a podmíněnosti analysovaného díla. Zbývá nám nyní ještě jedna užší,
ale přesto důležitá otázka - dnešní význam a hodnota tohoto spisku. Že Blahoslavův Rejstřík je dodnes pramenem jedinečné ceny, vyplývá nepochybně
už z předchozích řádek a nepotřebuje jistě dalšího rozvádění.Jinou otázkou ovšem je, do jaké míry
nám mohou být jeho výzkumy oporou skutečně spolehlivou a do jaké míry vyžadují kritického prověřování,Pro věrohodnost jeho údajů svědčí už samotná
osoba autora o bratrském zpěvu tu máme zprávy
od člověka snad nejpovolanějšího, jakého si vůbec
můžeme představit - od redaktora vrcholné edice,
předního hymnografa a největšího hymnologa Jednoty, současně pak člověka s odborným školením a
dlouholetou zkušeností v historické
práci.Spolehlivost shromážděných zpráv pak naznačuje i celý
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výše popsaný postup práce na Rejstříku - dílo po
mnohá léta zdokonalovaném a doplňovaném; a svědčí
o ní i autorovy prameny - přímá osobní zkušenost
jako hlavní zdroj zpráv a z cizích sdělení
jen
ta, na něž se "místně a jistotně uptati mohl".
Z těchto všech důvodů bude vždy Rejstřík
platit za základní a nejvěrohodnější pramen zpráv
o autorech bratrských písní; tím ovšem není řečeno, že další výzkum by nemohl jeho údaje někde
zpřesnit nebo opravit.Vyplývá to především z dobového široce chápaného pojmu autorství, o němž
bylo pojednáno výše; mnoho autorů může být jen
upravovateli starších produktů. Zdá se však, že
výzkum někde může opravit i zjištěné "autory"
i v tomto širokém slova smyslu: naznačuje to už samotný rejstřík, který několik písní uvádí bez
bližší poznámky dvakrát podrůznýmijmény-což
nasvědčuje buď přímému omylu nebo alespoň nejistotě Blahoslavově v tomto směru.- Na jinou takovoutonesrovnalostupozorňujeJ.Th.Müller,4)
který konfrontuje Blahoslavovy údaje se spiskem
"Anweisung und Belehrung für Gläubige Christen"
z r. 11530: zde jsou citovány některé písně z nezvěstného kancionálu 1519, jež Blahoslav připi-

suje Augustovi a Červenkovi; to se pak dá těžko

spojit s historickými fakty (Červenka - 1521, Au-

gusta vstupuje do Jednoty až 1524) a mohlo by také

svědčit

o

omylu

Blahoslavově.

Posléze

pak

na-

jdeme některá odlišná řešení autorů v pozdějších
zpracováních Blahoslavova Rejstříku; často to sice asi budou pouhé chyby, někdy však i skutečné
10)
opravy
a
doplňky.
Definitivní odpověď na otázku spolehlivosti'
Blahoslavova spisu bude ovšem až výsledkem pracného zkoumání celé široké problematiky českobratrského zpěvu. Jisté však je, že přes všechny
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možné naznačené výhrady budou vždy Blahoslavovy
zprávy pramenem rozhodujícím - a často také jediným: ve tvorbě tak neosobní a kolektivní jako
je bratrský chorál (a předbělohorská duchovní píseň vůbec) je totiž individualita autora stylo11)
vým rozborem většinou téměř nerozpoznatelná.
Jak už bylo rečeno, nevydal Blahoslav svůj
Rejstřík zcela záměrně tiskem; dílko mělo zůstat
ukryto v Aktech Jednoty "těm toliko, jimž náleží". Uvědomoval si totiž, že dobová novost a neobvyklost thematu by mohla být spíše jen novým
terčem útoků se strany odpůrců: "Ale já na to sem
nemyslil, aby to mělo býti ven vydáno a všem vůbec zjeveno, nebo nevím na ten čas, by jaká toho
potřeba byla, nýbrž nyní to činiti i já bych téměř za marnou a s mnohé stránky víc škodící než
pomáhající věc soudil, hodné toho příčiny vida."
Přesto však jeho spisek, skrytý v IX. svazku Akt
mezi spustou ostatního
rukopisného materiálu,
nezůstal neznámý: mimořádné thema zřejmě vzbudilo záhy pozornost a zájemcům bylo asi umožněno do
Rejstříku nahlédnout a jeho údaje si dokonce
opsat. Jakou konkrétní cestou a v kolika opisech
se Rejstřík rozšířil do veřejnosti,dnes už přesně zjistit nemůžeme. Víme však alespoň o jednom
dobovém přepisu Blahoslavovy práce z roku 1578 a
víme také, že Rejstřík znal a měl k disposici
12)
proslulý protibratrský
Šturm.
Z následujících
odpůrce
let pak
- jesuita
se zachovaly
Václav
některé exempláře bratrských kancionálů s rozpisy
autorů u jednotlivých písní; jejich údaje zřejmě
vycházejí z výzkumů Blahoslavových a představují
nám tedy další verse Rejstříku. V osmnáctém století pak si z nějakého tatovéhoto exempláře vypsal český exulant Václav Klejch autorské údaje
spolu s incipity písní - a vytvořil tak opět
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drobný samostatný rejstřík, i když už zbavený
oněch souvislých textových partií originálu (úvodů,autorských charakteristik atd.). Ten si pak
přetiskovali čeští evangelící v zahraničí a byl
pak vydán dvakrát i u nás v devatenáctém století;
opsal si ho také první novodobý badatel o dějinách Jednoty
P.J.Šafařík.
Máme tu tedy překvapivou a zcela souvislou
tradici: Blahoslavův Rejstřík - několik desítek
rukopisných stránek z devátého svazku Akt - žije
po tři staletí v povědomí českého národa, předáván z generace na generaci, a stává se nedílnou
součástí velké tradice evangelického zpěvu u nás.
Pozdější verse a opisy Blahoslavova díla,
o nichž byla právě zmínka, však nejsou jen dokumenty podnětnosti a životnosti naší první velké
práce o historii lidové duchovni písně. Všechna
tato znění zřejmě z Blahoslava vycházejí, v některých věcech se však od něho odchylují; někdy
jsou to zřejmé omyly pozdější doby, jindy však
doplňky a připadně snad i opravy. Proto jě většina z těchto pozdějších zpracování Rejstříku
i samostatným hymnologickým pramenem a je nutno
k nim přihlížet při práci s Blahoslavovými údaji;
z toho důvodu pak zde také vyžadují poněkud konkrétnější charakteristiky a zhodnocení.
Za nejstarší z těchto zpracování
Blahoslavova spisu můžeme
považovat rejstřík moravskoslezského šlechtice Šebera Pražmy z Bílkova s titulem "Památka Bratra Jana Blahoslava, kterýž
v Jednotě bratrské biskupem byl, toto poznamenání, kdo kterou píseň od mnoha let udělal, kteréž
sou položeny v nynějším kancionálu bratrským."
Je to v podstatě opis prvé redakce Blahoslavova
Rejstříku, který si Pražma vlastnoručně pořídil
roku 1578 a dal přivázat ke svému opisu bratrské-

24

ho "Naučení mládencům". Tento rukopis se dostal
později do knihovny Karla Staršího ze Žerotína
a odtud do Vratislavi; zde byl uschován v Universitní knihovně až do naší doby pod signaturou
M 1372, ale za druhé světové války byl zničen.
Před válkou pořízená a v Brně chovaná fotokopie
13)
rukopisu je pak už po řadu let nezvěstná a tak
nám z celého rejstříku dnes zbývá jen jeho
stručný popis a charakteristika ve studii Ant.
Škurky z roku 1936, z níž 14)
uvádíme celkové hodnocení Pražmova Rejstříku : "Jeho údaje se celkem shodují s Rejstříkem Blahoslavovým. Rozdíly
a kolísání mezi oběma ukazují pak, jak se vyvijely a měnily literárněhistorické vědomosti Blahoslavovy, jak látku kriticky pořádal a upravoval a vůbec jak pracoval. Ukazují nám zkrátka
rozdíl dvojí redakce R e j s t ř í k u . Přesto však má
Pražma něco navíc proti Blahoslavovi: několik
zpráv o skladatelích těch písní, které byly zařaděny do kancionálů po smrti Blahoslavově, takže se o nich Blahoslav ve svém Rejstříku n e z m i ňuje. Pražma je uvádí až na konci seznamu pod
tímto společným záhlavím: "V novém kancionálu,
kterej jest vytištěn a spraven léta 1576, sou některý nový písně přidělány tyto níže poznamenané." Údaje tohoto dodatku jsou však zachyceny
v právě citovaném článku; a tak máme zachováno
aspoň to nejpodstatnější z Pražmova rejstříku.15)
Objeví-li se pak v budoucnu ještě alespoň nezvěstná fotokopie, získáme tím navíc i podrobnější obraz genese původního Blahoslavova spisu.
Jako druhý v chronologickém pořadí dosud
známých pozdějších zpracování Blahoslava pak můžeme zařadit t.zv. rejstřík Krčmův. Jsou to glosy v podobě
autorských monogramů,
které jsoukanciovepsány
do brněnského
exempláře bratrského
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nálu z r. 1576 (Státní archiv v Brně odd. G 21,
II/113). Tento exemplář náležel původně moravskémušlechtici Jan Krčmovi z Koněpas - a je
možné, že on sám byl i autorem oněch pro nás
důležitých přípisků v kancionále. Dobou vzniku
pak spadají tyto glosy do let 1576-1605, a to
nejspíš ještě do XVI. století, do doby blízké
vydání kancionálu.
Krčrmův rejstřík byl - jako doposud jediný
ze všech zde popisovaných pramenů - podrobně rozebrán, zhodnocen a vydán roku 1933 v Listech
filologických Ant. Škarkou; a můžeme proto navá16)
zat na výsledky této studie.
Srovnání s Blahoslavovým rejstříkem ukázalo, že "ve většině
přípádů se údaje seznamu Krčmova naprosto shodují s Blahoslavovými" a jen v některých případech
serůzní.Shrneme-li pak konkrétní výsledky Škarkova srovnání do číselných údajů, můžeme konstatovat následující poměr obou pramenů:
1) U 25 písní se Krčma odlišuje stručnějším
údajem: ze serie autorů některých písní,
uváděných Blahoslavem, jmenuje jen jednoho, obyčejně posledního; jindy zas z různých eventualit Blahoslavových uvádí tvůrce jediného; a jindy posléze pomíjí poznámku Blahoslavovu,že jde o píseň přepracovanou a redaktora uvádí jako původního
autora.
2) U 14 písní Krčma Blahoslavovy údaje upřesňuje: výtvory, jež Blahoslav uvádí jako
původní,jsou tu označeny jako přepracované.
To se pak týká především třinácti písní
Lukášových.
3) Ve třech případech se Krčma od Blahoslava
zásadně liší jmenováním odlišného autora a
u osmi písní v Rejstříku neuvedených cituje
autora zcela nově.
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Do jaké míry jsou tyto odlišnosti Krčmovy
pouhými omyly a do jaké míry skutečně věrohodnými opravami, není ovšem možno v této souvislosti
zjišťovat a vyžadovalo by konkrétní historické
analysy každé jednotlivé písně. Alespoň rámcově
však je možno zhodnotit míru jeho historického
přínosu na základě výše uvedeného rozčlenění jeho doplňků a oprav. První skupina - ono zestručnění zpráv Blahoslavových - není zřejmě jako celek pramenným přínosem; může však přesto někdy znamenat alespoň částečné dotvrzení určité eventuality,naznačené jiným pramenem(ku př.u písní
dle Blahoslava přepracovaných a dle Krčmy původních). Důležitější jsou údaje druhé skupiny nově označená přepracování písně; to už jsou
zprávy, u nichž můžeme předpokládat určitý další
samostatný průzkum a znamenají tedy nepochybně
alespoň zčásti krok nad Blahoslava.17) Zda to
pak můžeme říci i o oněch třech písních poslední
skupiny, v nichž se Krčma zásadně liší od Blahoslava, je sporné18) zato však skupinka osmi písní s novým udáním autora je materiálem velmi cenným,protože to jsou z velké části údaje zcela unikátní,jež
v ostatních rejstřících vůbec nenajdeme.19) - Je tedy vidět, že "soupis Krčmův má
vedle RejstříkuBlahoslavovaa a glosovaného musejního kancionálu z r. 1598 cenu a význam pramene samostatného 20a) dobře poučeného, třebas není
bez poklesků."
Právě uvedený citát nás pak současně převedl
k dalšímu zpracování Blahoslavova Rejstříku tentokrát příbuzného typu: k exempláři bratrského kancionálu 1598_sign.27 A_22 v Národním museu
v Praze. Tento zpěvník je glosován podobným způsobem,jako Krčmův kancionál - pouze s tím rozdílem,že autoři písní tu nejsou uváděni pouhým mo-
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nogramem, nýbrž vypsání celým jménem.Bližší provenienci těchto glos není možno zjistit; v celém
zpěvníku nenajdeme jediné konkrétnější zprávy o
majiteli kancionálu nebo době vzniku ap.; a tak
se musíme spokojit konstatováním, že přípisy byly pořízeny neznámým autorem - podle charakteru
písma pak můžeme soudit, že asi v době nepříliš
vzdálené vydání zpěvníku, tedy někdy na počátku
17. století.
Tento glosovaný exemplář vzbudil pozornost
českých hymnologů už v minulém století: všimnul
si ho už P. J. Šafařík, který podle Jirečka "poznámky tyto přenésti dal v souhlasný exemplář
univ.bibl.pražskéLIV.C.55".Máme ho tedy zachován ve dvou exemplářích kancionálových ; kromě
toho pak jeho údaje začlenil Jireček do své Hymnologie, ovšem zase ne zcela přesně a bez chyb.
Blíže rozebrán a zhodnocen však tento
rejstřík
doposud nebyl; jen Jireček obecně konstatoval,
že "obsahuje jména při jednotlivých písních připsaná, leč ne ve všem
spolehlivá, tak že kritika
21)
se vidí nezbytnou".
Glosy musejního exempláře 1598 navazují podobně jako Krčma - zcela zřetelně na Rejstřík
Blahoslavův. Shodují se s ním v převážné většině
údajů a prozrazují svou předlohu i způsobem citace některých autorů; tak na př. Štyrsa je tu
uváděn jako "Jiřík Štyrsa,impresor boleslavský".
Mikuláš Turnovský jako "Mikuláš písař turnovský,
pius et eruditus homo", Silvanus jako "Johannes
Silvanus,písař pana Popela" atd. - což jsou věrné citace úryvků Blahoslavových autorských charakteristik. Také množstvím svých údajů se pak
glosy 1598 zhruba shodují s předlohou - uvádějí
asi týž počet písní s označeným autorem. Můžeme
tedy tyto glosy bez váhání označit za
pouhou
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další versi Blahoslavova
Rejstříku.
Konkrétní porovnání obou pramenů však na
druhé straně ukazuje i některé odlišnosti; z toho je vidět, že nejde o pouhý mechanický přepis
starší předlohy, nýbrž o novou samostatnou redatci. Tak především glosy 1598 Blahoslavovy údaje někde zestručňují: v několika případech je
jmenován z celé serie autorů jen poslední redaktor a asi u dvou desítek písní je pouhý přepracovatel uváděn jako samostatný autor písně. Takovéto zestručňované údaje jsme konstatovali už
u rejstříku Krčmova - glosy 1598 jdou pak v tomto počínání ještě dále: přebírají většinu oněch
zjednodušených údajů Krčmových, ale připojují
k nim ještě podobná zestručnění další. To je pak
velmi charakteristické i pro celkový osud zpráv
Blahoslavových v pozdější tradici: původní výzkumy o autorech písní - často dost detailní a
obšírné - se během času redukují na jediné jméno,
a většina přepracovatelů cizích výtvorů je později brz bližšího uvažování označována za originálního tvůrce. Větší mírou onoho zestručnění a
zjednodušení Blahoslavových zpráv pak nám proto
glosy 1598 ve srovnání s Krčmou representují další krok od originálu Blahoslavova - i když ovšem
na druhé straně musíme připomenout, že v některých případech jsou zase detailnější než vpisky
moravského šlechtice; to jsou však případy celkem nečetné (cca 13 písní) a naznačují jen skutečnost, že Krčma přes všechny svoje příbuznosti
nemusí být zřejmě přímou předlohou našich glos.
Doposud sledované diference nám pomohly naznačit spíš jen genetické vztahy rozbíraného pramene; nás zajímají ovšem především takové odchylky glos 1598, jež mohou znamenat nový věcný
přínos oproti Blahoslavovi. Jako první skupinu
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takovýchto odchylek bychom mohli označit ty údaje
glos 1598, které Blahoslavovy zprávy rozšiřují a
upřesňují - je to celkem
asi 10 písní s novými
zajímavými detaily.22) Tak na př. u Augustovy
"Hříšnost svou přílišnou" je zde označení "B.J.
Augusta v Boleslavi na zámku",u Michalcovy "Chvaliž Pána" přípis "B. Martin Michalec z Litoměřic
na Košířích", Donátova "Kdo chce v dobré naději"
má nově určeného přepracovatele br. Wolfa, Lukášova "Ó spasiteli Ježíi" je nově označena jako
překlad z původní latinské od J. Husa, u Blahoslavovy parafráze "Žalostné rozmlouvání" je označen Lukáš jako autor předlohy atd. Počtem se tato
skupina asi rovná obdobné hrstce upřesněných Blahoslavových zpráv u Krčmy; zatím co však se Krčmův
přínos v tomto směru omezoval téměř výhradně na
nová zjištění Lukáše jako přepracovatele, jsou
zprávy glos 1598 postřejší a různorodější. Nakolik jsou správné, je jiná otázka, kterou zde nebudeme řešit; za zmínku však stojí aspoň to, že
zmíněná upřesnění glos 1598 přejímají pak většinou i další prameny, zatím co Krčmova zjištění
Lukáše-přepracovatele zůstávají unikátními údaji,
které opouštění už glosy 1598 a po nich všechny
další verse Blahoslava.
Další takovou skupinou zpráv, jež mohou znamenat rozšíření starších znalostí, představují údaje glos 1598, které se od Blahoslava zásadně
liší.Krčma se radikálně rozcházel s původním pramenem jen ve třech případech; glosy 1598 dvě
z těchto tří písní uvádějí opět shodně dle Blahoslava, zato však jmenují nových šestnáct písní
zcela odlišně od dosavadního podání.23) Můžeme zde
tedy opět konstatovat, že tento pramen je ve srovnání s Krčmou už větším odchýlením od blahoslavovské předlohy - přesto, že se v detailech opět
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odvrací od verse Krčmovské zpět k původní zprávě
bratrské. — Věrohodnost těchto odchylek nebude
ovšem nesporná: už obecná úvaha naznažuje, že do
pozdějších rejstříků se dostávaly častěji chyby a
nepřesnosti než výsledky nových samostatných výzkumů. U některých zpráv je pak skutečně zřejmý
omyl už při zběžném přihlédnutí: tak na př.píseň
"Bohu otci nebeskému" - podle Blahoslava od Mikuláše, písaře turnovského - je uvedena v glosách
1598 jménem Jana písaře Turnovského; tím však byla vlastně přisouzena jinému autorovi-Janu Pausteníkovi, jenž byl písařem na Rohozci v Turnově.
Protože však glosy 1598 citují tohoto autora u
ostatních písní jménem Pausteník, nejde zřejmě o
nic víc než o nepřesnou citaci původního autora.
Tím není ovšem řečeno, že všechny odchylky od
Blahoslava v glosách 1598 musí být jen omyly;konkrétní prověření věrohodnosti těchto zpráv je však
až záležitostí širšího průzkumu.
Byla-li právě zmíněná skupina údajů pramenným přínosem více méně sporným, představuje jiný
a početnější komplex zpráv nepochybně rozšíření
našich vědomostí: u několika desítek písní sice
glosy 1598 autora na rozdíl od Blahoslava neuvádějí, zato však přinášejí při 39 písních údaj zcela nový - 24)
Blahoslav ani Krčma autory těchto písní
neznali. To je počet relativně velmi značný a opět podstatně větší než u Krčmy; ten přinesl
zcela nové zprávy jen u osmi, resp. šest písní
(dvě z nich jmenoval už Pražma).Tato skupina údajů je tedy nejcennějším materiálem glos 1598, a
přináší mimo jiné i zprávy o zcela nových autorech, jež starší rejstříky vůbec neuváděly (Mistr
Jacobellus,t.j.Jakoubek ze Stříbra, jako autor
písně Ježíši, tváť jest památka, Mikuláš Biskupec
jako tvůrce Ó Jezukriste, Synu panny čisté, Tůma

31
Přeloučský u textu Buď Bohu chvála čest a snad i
Václav Bílý u Pánu slávy vzdejme čest).Tyto zprávy budou jistě potřebovat kritického prověření,
protože mezi nimi je nepochybně i mnoho mylných
domněnek pozdější tradice (to platí zvl. pro právě uvedené nové autory písní); přesto však budou
i podstatným rozšířením předchozích znalostí.
Tím jsme se dostali k celkovému zhodnocení
glos 1598 jakožto hymnologického pramene. Ze skutečností doposud uvedených vyplývá, že je to pramen, vycházející v podstatě z Rejstříku Blahoslavova, že se však od něho často liší - a to celkově podstatně více, než seznam Krčmův. Representuje nám tedy zřetelně pozdější vývojové stadium
tradice blahoslavovské, rozšířené někdy o nové poznatky, někde o omyly a nepřesnosti. Při tom však
glosy 1598 nenavazují přímo na versi Krčmovu v detailech jeho odlišnosti opouštějí a přiklánějí se naopak zase ke znění Blahoslavovu. I když
pak zůstává v platnosti uvedená již these Jirečkova, že "jejich kritika se vidí nezbytnou", znamenají
v každém případě glosy 1598 významný doplněk Blahoslavova Rejstříku - kvantem svého přínosu vlastně nejobšírnější, jaký doposud známe.
Skutečnost, že glosy 1598 v mnohém pokračují
v Krčmovi, v jiných věcech se však zase navracejí
k Blahoslavovi, naznačuje, že nemůžeme tyto prameny dávat do přímých souvislostí, alesmímenaopak předpokládat určité další, nám neznámé mezičlánky: podobných více nebo méně věrných rozpisů
existovalozřejměvětší množství. Systematický
průzkumvšech dochovaných našich i evropských
exemplářů bratrských zpěvníků pak možná odkryje
ještě další prameny tohoto typu; jeden z nich objevil A. Škarka v exempláři bratrského kancionálu
1615 v knihovně archivu Jednoty v Herrenhutě
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(sign. AB II, R 3, No 21). Zpěvník náležel podle
Škarky původně novoměstskému měšťanu Šimonu Vokáčovi z Chyš a z Špisberku, po Bílé Hoře se dostal
do majetku některého českého exulanta a v 30. letech 17. století si do něj někdo zapsal seznam
autorů jednotlivých písní. Tento kancionál je dnes
nedostupný25)a nezbývá prozatím než odkaz na jeho
existenci.
Smíme-li však klást vznik glos 1598
na samý počátek 17.století a můžeme-li tudíž herrenhutské glosy považovat opět za mladší stadium,
dá se předpokládat i menší spolehlivost a hodnověrnost tohoto pramene; a můžeme tudíž alespoň
prozatím jehorozbora zveřejnění pominout.37/
O tom, jak věrohodnosti a přínosnosti poblahoslavovským rejstříkům v pozdější době rychle
ubývá, svědčí ostatně další pramen, jenž zaslouží
podrobnější pozornosti - totiž rejstřík Klejchův.
Tento
"Rejstřík
starých
písní
bratrských"
sestavil a vydal někdy v prvých desítiletích 18. století žitávský emigrant Václav Klejch; jeho tisk
se nám však v originále nedochoval a známe ho až
z pozdějšího přetisku Jiřího Urbana z r. 1765.
Urban, berlínský exulant, vydal Klejchův spisek
v Halle spolu s některými knihami Komenského; neměl však ke své edici jeho původní vydání, nýbrž
text "pérem psaný i ztištěnéhostarého exempláře
přepsaný", který si pořídil jakýsi český
emigrant
jménem Rychlý, povoláním brusič nožů. 26) Z
tohoto
rukopisu byla tedy pořízena nová edice Klejchova
rejstříkuj; jejím vlastním redaktorem však nebyl
samotný nakladatel J. Urban, jak by se snad mohlo
na prvý
brž
J. th.
pohled
Elsnerzdát
- poslední
z předmluvy
staršínového
Jednoty
vydání,
bra- nýtrské a český kazatel v Berlíně (1717 - 1782). Svědčí o tom dochovaná korespondence mezi Elsnerem a
inspektorem Sirotčí knihtiskárny Šeb. Ondřejem
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Fabriciem, v níž bratrský kazatel dává podrobné
instrukce k tisku a úpravě knížky,kterou
mu Urban
27)
k tomu účelu osobné předal.
Původní rukopis
Rychlého byl podle slov Elsnerových "sehr fehlerhaft... ehedem geschrieben worden"; redaktor ho
proto zkorigoval, porovnal s kanoionálem, připsal
rubriky písní a takto opravený znovu vlastnoručně
28)
přepsal jako definitivní předlohu pro tisk.
Tímto způsobem tedy vznikalo roku 1765 nové
vydání Klejchova rejstříku, které pak nakladatel
opatřil ještě vlastní předmluvou a krátkým dodatkem"Něcomaličko o nových některých písničkách
duchovních" - zprávou o autorech nových exulant29)
ských písní současné doby. Historie Urbanova
vydání svědčí ovšem o tom, že nemusí být naprosto
věrným obrazem Klejchova spisku: bylo vydáno z nepřesného soukromého opisu a opraveno pozdějším redaktorem. Přesto se však můžeme domnívat, že odpovídá alespoň v zásadě původnímu dílu, a že můžeme
na jeho základě zhodnotit spisek
Klejchův.
"Rejstřík starých písní bratrských" od V.
Klejcha je především na rozdíl výše zmíněných
poblahoslavovských seznamů opět samostatným spiskem: předešlé rejstříky byly v podstatě jen glosy
v určitých exemplářích bratrských kancionálů. Není to ovšem dílo zcela původní a samostatné: Urbanova předmluva o rejstříku říká, že autor ho
"z starých spisů byl vytáhl"; a už zběžná prohlídka jasně ukazuje, že zprávy Klejchovy nejsou
v podstatě ničím jiným než další versí výzkumů
Blahoslavových.
Odlišnosti
některých
údajů
a
zvláště jiné rozvržení látky však na první pohled
prozrazují, že Klejchovi nebyl přímou předlohou
spis Blahoslavův:
jeho Rejstřík nemá žádných souvislejších výkladových partií a omezuje se výhradně na incipit písně se signaturou a jméno přísluš-
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ného skladatele. Kromě toho pak neřadí písně do
skupin podle autorů jako Blahoslav, nýbrž uvádí
je v tom pořadí, jak za sebou následují v kancionále. Právě toto seřazení písní nám pak naznačuje,že hlavním pramenem Klejchovým byl asi nějaký
"rejstřík" toho typu, o kterých jsme mluvili
v předchozím - totiž určitý exemplář bratrského
kancionálu s rozpisem autorů při jednotlivých
písních.
Přesnou konkrétní předlohu Klejchovu dnes už
zjistit nemůžeme - už proto, že známe zatím jen
nevelký počet těchto glosovaných kancionálů. Podrobnější prohlídka jeho údajů však ukazuje nápadnou příbuznost s jedním z rejstříků výše popsaných - totiž s musejním glosovaným exemplářem
1598.Klejch se shoduje s glosami 1598 vr velké
většině údajů, navazuje na řadu jejich odlišností,
jimiž se distancují od předchozích pramemů,a přebírá z větší části i ony unikátní údaje musejního
kancionálu; také podobné citace autorských jmen
pak naznačují úzkou souvislost obou pramenů.
Vzájemné souvislosti Klejchova rejstříku a
glos 1598 se všiml už Jireček ve své Hymnologii:
"Klejch podobný, neřku-li týž exemplář, co nyní
jest v Muzeum, měl před rukama, i vypsav odtamtud
počátky i signatury písní,jak v kancionále po sobě jdou, spolu s naznačenými30) jmény skladatelův seznam ten vytisknouti dal." Konkrétní rozbor ovšem ukazuje, že přes všecky příbuznosti tento
kancionál přímým Klejchovým pramenem nebyl: u 42
písní Klejchův Rejstřík na rozdíl od glos 1598
autora vůbec neuvádí, několik údajů zestručňuje
nebo rozšiřuje a asi ve dvou desítkách písní se
od něho zásadně liší nebo uvádí údaj nový, jejž
glosy 1598 neznají. Klejch měl tedy za předlohu
spíše jen nějaký nám neznámý exemplář podobný glo-
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sám 1598 nebo kompiloval z několika pramenů. Dalo
by se ovšem předpokládat, že do rejstříku uložil
také některé výsledky vlastního zkoumání - Klejch
se totiž zabýval otázkou tvůrců duchovních písní
soustavněji a trvaleji, především při práci
na
31)
svém Evangelickém kancionálu 1722-1727. Podrobnější rozbor jeho Rejstříku bratrských písní
však naznažuje, že v tomto případě je to předpoklad spíše jen theoretický a že při sestavování
dílka měl asi Klejchův samostatný výzkum podíl
minimální.
Tak především u tří písní Lukášových uvádí
Klejch oproti glosám 1598 navíc dodatek "z latinské" - tedy konstatování cizí předlohy u písní
zdánlivě původních; podíváme-li se však na rejstříky předchozí, zjistíme, že zdánlivě nový údaj
Klejchův je jen fakt, přebraný z rejstříků starších, jejž glosy 1598 náhodou pominuly. Podobně
pak je tomu i u většiny z desíti písní, které
Klejch na rozdíl od glos 1598 označil zcela novým
autorským údajem; osm z nich znaly už jiné rejstříky starší a jen dva jsou údaje pro nás skutečně unikátní - označení Augusty za autora písní
"Věrná duše radostně" a"Vzkříšeníspasitele svého". Zprávy o autorech těchto dvou písní jsou tedy hlavním novým přínosem Klejchova Rejstříku oproti předchozím pramenům. Zda je pak novým přínosem i skupinka jedenácti písní, u nichž Klejch o značuje32)autora jinak než 98, je však už dost pochybné.
V těchto případech se totiž jeho zprávy rozcházejí s celou dosavadní tradicí Blahoslavem počínaje a je velmi pravděpodobné, že tu jde
už jen o omyly a nepřesnosti pozdějšího podání;
z nich pak může zajímat snad jen nové - a nesporně chybné - označení Jana
Miliče za autora písně
33)
"Velmiť jest potřebí.
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Je tedy vidět, že skutečný pramenný přínos Klejchova spisku je ve srovnání s rejstříky předchozími poměrně velmi nepatrný; nepochybně je to práce nesamostatná, shrnující jen zprávy starších
dob. Tato skutečnost však přsto nesmí svést
k podceňování historického výzkumu Klejchova Rejstřiku: přes všecku nepůvodnost to bylo nepochybně dílko ve své době i v dalších letech neobyčejně cenné a podnětné. Je to především první tištěné vydání zpráv o autorech bratrských písní - onoho Materiálu, který tenkrát už po dvě staletí koloval jen v nečetných unikátních opisech, a jehož
pravzor byl skryt ve foliantech bratrského archivu. Že pak Klejchova knížka vzbudila už ve své době mimořádný ohlas, může naznačovat samotný fakt,
že
několik desítiletí po vydavatelově smrti byla zcela nedostupná. Sám nakladatel Urban - který
ostatně v úvodu své edice připomíná velký zájem
čtenářů o autory bratrských písní - ji už nesehnal jako předlohu pro svůj tisk a musel se spokojit nedokonalým rukopisným opisem.
Klejch znovu oživil a obnovil t-adici velké
průkopnické práce Blahoslavovy; a jeho Rejstřík
ve vydání Urbanově pak tuto tradici prostředkuje
i století následujícímu. Odtud především poznal
dílo Blahoslavovo jeden z prvých našich novodobých badatelů o Jednotě - P.J. Šafařík, který si
Urbanův Rejstřík celý vlastnoručně přepsal.34)
Znovu pak byl vydán tento spisek roku 1864 v evangelickém časopise "Hlasy ze Siona" (roč.IV,str.21
a 42). Je to v podstatě nezměněný otisk edice Urbanovy z roku l765, kde byl jen vynechán dodatek
vydavatelův "O nových některých písničkách duchovních", zkrácená poněkud předmluva, a přidáno něko35)
lik evidentních tiskových chyb a věcných omylů.
Na základě tohoto přetisku vyšel po čty-
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řech letech spisek, který je vlastně posledním
článkem v této více méně souvislé řadě poblahoslavovských rejstříků; drobná knížka Ant. Košuta
"Autorové bratrských písní", kterou vydal autor
v Praze vlastním nákladem roku 1868 (nezměněný
otisk pak vyšel současně v Hlasech ze Siona VIII,
1868). Košut se v uspořádání a pojetí celého
spisku vrací vlastně tam,odkud celé bádání o bratrských skladatelích vyšlo -k Rejstříku Blahoslavovu. Řadí tu totiž písně ne v pořadí kancionálovém jako Klejchr nýbrž do skupin podle autorů;
k jednotlivým jménům pak připojuje stručné historické poznámky a charakteristiky. Tato příbuznost
s Blahoslavem je ovšem už jen vnější; svou pramennou hodnotou je naopak práce Košutova dílkem nejméně cenným ze všech rejstříků zde jmenovaných v podstatě čistou kompilací pro přítomné církevní
potřeby. Autor to ostatně v předmluvě sám přiznává:základem práce mu byl výše zmíněný otisk Urbanovy edice v Hlasech ze Siona roku 1864,který pak
doplnil materiály z ČČM 1847-64, Riegrova naučného slovníku
aj.
Uvedené prameny pak celkem zřetelně naznačují hodnotu Košutovy práce: historické charakteristiky autorů, jimiž rozšiřuje svou
předlohu,
jsou spíš jen popularisací známých faktů - často
ostatně ne zcela správnou - a nepřinášejí dnešnímu výzkumu nic nového a zajímavého . Totéž pak
platí z největší části i pro jádro spisku - údaje
o autorech písn. Ty jsou převážně mechanicky přebrány ze zmíněného ročníku Hlasů ze Sionu, což je
nepřesný otisk Urbanovy edice Klejcha; jde tedy o
zprávy nejen z druhé, ale - můžeme-li tak říci ze třetí, čtvrté i páté ruky. Svou předlohu Košut
sice v některých jednotlivostech doplnil nebo opravil - vesměs to však jsou fakta, známá nám už
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z rejstříků dřivějších:přisoudil na př. tři písně
znovu Adamu Šturmovi tak, jak to učinil již Blahoslav, podle Blahoslava několikrát znovu připojil poznámku o přepracování písně ap. Tři případy, v nichž se Košut od předchozí tradice zásadně
odchyluje,budou zřejmě jen chyby a přehlédnutí36);
a tak konkrétním přínosem Košutova rejstříku oproti předchozím zůstávají jen odkazy na Komenského "Historii o protivenstvích církve české" u několika písní, hypothetické označení V. Bílého jako autora "Kristus Bůh a člověk pravý" a "Budiž
chvála Pánu Bohu věčnému" a posléze rozšíření
rejstříku o některé písně z Cithary sanctorum (7
překladů z Luthera, l píseň Mik. Herrmanna,
2 Klejchovy, 1 Sperátova; kromě toho jedna označená jako překlad z polštiny, l z francouzštiny
a 4 bez udání autora s drobnou poznámkou). Tyto
písně však už do vlastního rámce bratrského zpěvu
vlastně nepatří, a kromě toho jsou zprávy o nich
vesměs zase přebrány z literatury; a tak se nám
jeví Rejstřík Košutův celkově jako pramen už zcela nepůvodní a nesamostatný, který už není v podstatě žádným přínosem hymnologickému b á d á n í .
Spiskem Ant. Košuta vlastně končí dlouhá a
komplikovaná tradice průkopnického díla Blahoslavova; deset let nato jsou sice zprávy Blahoslavovy a glos 1598 ještě vtěleny do Jirečkovy Hymnologie - to už je ale práce zcela jiného zaměření
a charakteru, které slouží výzkumy Blahbslavovy jen jako doplněk ostatního materiálu.-Vylíčené
osudy Blahoslavova díla jsou pak nejlepším důkazem jeho významu i podnětnosti; předávání z generace na generaci sice postupně ubíralo mnoha jeho
údajům na přesnosti a podrobnosti, na druhé straně však znovu a znovu probouzelo zájem o autory
bratrského zpěvu: proto jsou Blahoslavovy údaje
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zase naopak doplňovány a rozšiřovány. Tak se vytváří velký a nedocenitelný komplex historických
zpráv, jenž se stává nedílnou součástí obrovité
tradice lidové protestantské zpěvní kultury našeho národa. Následující stránky pak mají celý tento komplex pramenů shrnout a dát k disposici soudobé historické
práci.

Poznámky k úvodní stati.

1) Rukopisný přepis IX. svazku Aktů s Blahoslavovým Rejstříkem, pořízený J. Cvrčkem roku 1896,
je uložen v Národním museu v Praze - oddělení
rukopisů sign. II B 3. Byl pořízen v rámci přepisu celých Aktů bratrských nákladem České matice (srv. ČČM 1907, 457-8); devátý svazek kolacinoval J. Bidlo.
Dosavadní publikované úryvky z Blahoslavova
Rejstříků: otisk obou úvodů Ot. Hostinský: Jan
Blahoslav a Jan Josquin, V Praze 1896, na str.
XVII-XVIIIaXXXVI-XXXVII;volný přepis autorských charakteristik Jos. Jireček: Kancionál
bratrský, ČČM 1862, na str. 38-41 a částečně i
v úvodních řádcích na str. 24 a dále; údaje o
skladatelích Jos. Jireček:Hymnologia bohemica,
Praha 1878, v abecedním soupisu na str. 39-88.
2) Ze všech zde rozebíraných pramenů byl zatím podrobně zhodnocen a vydán pouze jediný - totiž
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Krčmův seznam bratrských písní; zpracoval ho
Ant. Škarka ve své studii Několik poznámek
k staré české hymnologii(Listy filologické 60,
1933, str. 320-348). O ostatních rejstřících
existují jen stručné zmínky v článcích a studiích širší thematiky. O Blahoslavově Rejstříku se doposud nejpodrobněji zmínil A. Škarka
ve své synthetické studii o Janů Blahoslavovi
(Českáliteratura VI, 1958, str. 150 n; o Rejstříku zde na str. 167), též v úvodu výše citovaného vydání Krčmova rejstříku(LF1933 str.
320-l); různé poznámky kBlahoslavovuspisku
pak též u Ot. Hostinského: Jan Blahoslav a Jan
Josquin (na str. XXXVIII-IX, XLIII aj.).
O některých dalších seznamech autorů bratrských
písní pak zmínky ve studii Ant. Škarky Neznámí
skladatelé bratrských písní, Listy filologické
63,1936,str.289na 396n (o rejstřících str.
291-2 a 415); dále v Jirečkově Hymnologii na
str. 38.
3) Listy filologické 1933, str. 320, pozn.1.
4) Za zmínku ovšem stojí, že Blahoslav toto své
vymezení thematu několikrát překročil. V Rejstříku je především zmínka o dvou písních, jež
v kancionálech vůbec uveřejněny nebyly - Štyrsova Pomíjiť chlouba tvárnosti a Křižákova-Blahoslavova Požehnání a díky Pánu Bohu izrahelskámu;dále je tu několik textů, jež jsou otištěny až v ivančické edici z roku 1564 (Michalcova Ó blahoslavený každý ten, Rokytova Neděstež se všickni toho. Solínova Pánu slávy dejme
čest, Lukášova Tohoť jest nejvíc potřebí).
V této souvislosti je také třeba upozornit, že
některé citace incipitu odpovídají zněním pís-

41

ní v edici 1564 a nikoli 1561 (např. Augustova
Aj mládeneček moudrý má v 1561 incipit Aj pacholík moudrý, v Rejstříku však citována prvým
způsobem). Všechny tyto skutečnosti naznačují,
jak Blahoslav pracoval na Rejstříku i po roce
1561, a to ne výhradně na základě tištěné edice
šamotulské.
5) K obsahu pojmu "skladatel" U Blahoslava viz
též Hostinský, Jan Blahoslav a Jan Josquin,

str.

XLV-VII.

6) Vydán v Miscellanea Musicologica XIII, str. 49n.
7) Na to upozorňuje už A. Škarka ve výše citované
studii o Blahoslavovi (viz pozn.2) na str.l67.
8) Tak hpdnotí Škarka v citované studii o Blahoslavovi jeho charakteristiky autorů v Gramatice; stejně dobře je však možno těchto slov použít i pro analogické partie Rejstříku.
9) J.Th. Müller: Geschichte der Böhmischen Brüder,
Herrenhut 1931, Band II, str. 361.
10) O hodnověrnosti Blahoslavových zpráv o husitském zpěvu viz též Z. Nejedlý: Dějiny husitského zpěvu za válek husitských, Praha 1913, str,
191-3a jeho Počátky husitského zpěvu, Praha
1907,
str.
188-9.
11) Viz A. Škarka v Listech filologických 1933 str.

320.

12) Václav Šturm ve spise "Rozsouzení a bedlivé uvážení velkého kancionálu.. L.P.1576 vytisknu-
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nutého" z roku 1588 dokazuje citáty z Rejstříku Blahoslavova, jak "Bratří písně svých předkův proměnili" a v souvislosti s tím na str.
76 píše: "Věz tehdy, čtenáři milý, že Bratří
učinili jeden spis pod tímto titulem: Písní
duchovních některých, jichž se ode vší Jednoty užívá,registřík, v němž se pokládá, od koho by která složená aneb udělaná byla, pokud
se vyhledati mohlo. Ten registřík ač toliko
sami mezi sebou Bratří mají, však i toho jsem
já skrze dobré přátely dostal." Tento úryvek
i podrobné Šturmovy citace z Rejstříku pak
jasně dokazují, že měl Blahoslavův spisek ve
svém majetku.
13) Skutečnost, že originál Pražmova rejstříku
byl zničen, jsem si zjistil osobní prolídkou
katalogů rukopisného oddělení vratislavské universitní knihovny v roce 1959 ; signatura
M 1372 je tu vedena mezi válečnými ztrátami a
podle slov vedoucího oddělení není naděje, že
se může ještě dodatečně objevit. Po fotokopii rukopisu, která byla uložena v knihovně
Slovanského semináře Brněnské university pod
sign. S 12432, jsem se zde dotazoval poprvé
roku 1958, naposled 1962; pokaždé marně - dosud stále je nezvěstná.
14) Listy filologické 63, 1936, str.291-2.
15) Pokud ukazuje studie Škarkova, jsou to písně:
Cibulkova Ach jižť se smrt přibližuje, Svatoňova Rána boží morová, Jana Staršího ze Žerotína Jáť sem hotov Bože můj a Štefanovo přepracování Jezukriste spasiteli
náš.

43

16) Viz studii, citovanou v pozn. 2. K této Škarkově práci vydal T. Kalina obšírnou recensi
Na okraj Škarkových poznámek k staré české
hymnologii (Časopis matice moravské 59,1935,
str. 177-188); nepřináší však v ní nic nového
a důležitého. Několik drobných doplňků k původní edici však obsahuje Škarkova odpověď na
tuto recensi v Listech filologických 1936,
str. 328-336, také jeho nová studie v tomto
ročníku Listů filologických "Neznámí skladatelé bratrských písní" (viz pozn. 2).
17) Jsou to písně: Ó Bože žádoucí, Ó Kriste dobrotivý, ó Pane Ježíši nejmilostivější, Ó Pane
všemohoucí, Ó pravdo mocná nebeská, Ó přenejlepší stvořiteli, Ó přeslavný Jezukriste, Ó
srdcem nábožným věrní, Ó světlo Trojice svatá,
Ó uslyš svůj lid žádostivý, Ó všickni věrní
nyní, Od smrti Otec nebeský, Otec nebeský jediného maje Syna, Jezukriste spasiteli náš.
18) Jsou to: Obětovánť jest dnešního dne, Pán Bůh
velebný buď od nás chválen, Vší cti chvály
nade vše hodný. - V přisouzení prvních dvou
textů Augustovi se rozchází Krčma se všemi
ostatními prameny, které je přičítají Blajoslavovi.
19) Jsou to písně: Ach jižť se smrt přibližuje,
Jáť sem hotov Bože můj, Krista pána vstoupení,Láska věčná Bůh jediný, Narození páně tento čas, Ó milosti velebná, Rána boží morová,
Zpívejmež všickni vesele. Autory těchto písní
zná jen Pražma u prvých dvou textů, a glosy
1598 u šesté a sedmé písně.
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20) Škarka v cit. studii o Krčmovi str. 329
21) Tento a předchozí citát z
gie
str.

Jirečkovy Hymnolo38.

22) Jsouto zvláště : Hříšnost svou
přílišnou,
Chvaliž Pána, Chvalmež všickni krále nebeského, Kdo chce v dobré naději, Mocný všech věkův králi, Ó spasiteli Ježíši, Velmiť jest
potřebí, Vypravujtež nebeští, Zpívej jazyk o
přeslavném, Žalostné rozmlouvání.
23) Aleluja zpívejme s radostí, Blud se zhusta
rozšel, Bohu Otci nebeskému, Buď Bohu chvála
čest, Buď od nás slaven, Budiž chvála tobě
Pane Bože, Hlasy svými veselými, Mocný Bože
věčný králi, Očí víry pozdvihnouce, Připravmež
se věrní k modlení, Prozpěvujmež v tomto veselí, Raduj se každý člověk, Rána boží morová, S výsosti na tento svět, Srdcí čistých
choti, V svědomí svém r o z v l a ž e n í .
24) Aleluja radujme se všichni, Hospodine, kterýž
všecko znáš, Chvaliž Boha každý člověk, Chvalmež nyní Boha svého z posvěcení, Chválu vzdávejte Pánu bohu mosnému, Jáť vstupuji dí Pán,
Ježíš Kristus božská moudrost , Ježíši tváť
jestpamátka,Kristeknězepodstatného,Kriste
jenž si světlo, Kristus kněz chtě své
oběti,
Kristus Syn Boží, Křesťané pravdy boží, Mládenec blahoslavený,Nastal nám den přeutěšený,
Nejslavnější králi Kriste, Ó Jezukriste synu
panny čisté, ˇo nebeský milostivý otče, Ó nejmilostivější otče náš, Ó přeblahoslavené blahoslavených, Ó předrahý Kriste, Ó spasiteli
náš, Ó svatý přijdiž duše, OSmý den po naro-
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zení, Otče mocný Kriste moudrý, Pamatujmež my
vesele, Pozorujtež věrní milosti, Radujtež se
v Pánu znovu zrození, Slyš jak ten muž blažený, Slyšmež Krista ve čtení, Snažujmež se
v tomto světě, Tě Boha chválíme, V moci
v moudrosti dobrého, Važmež jak mnohá dobrota, Ve jméno boží počněme, Věřím v Boha otce
všemohoucího,Vesele zpívejme Boha Otce chvalme, Vizmež nynější čas nebezpečný, Vzdejmež
chválu nebeskému pánu.
25) Škarka o tomto pramenu v Listech filologických
1936 v citované studii na str.415. Zde je citován i jeden konkrétní údaj rejstříku - přisouzení písně Žádný jiný než čert sám Janu
Jafetovi.
26) O Rychlém se zmiňuje Urban v úvodu knížky (otištěn zde v příloze); povolání Rychlého uvádí ve svém dopise J.T. Elsner (viz následující
poznámku).
27) Korespondenci Elsnerovu k tomuto thematu vydal v úryvcích J. Volf pod titulem Účast J.
Th. Elsnera při vydání Klejchova rejstříku
1765 (ČČM 1922, str. 286n)
28) Srv. dopis Elsnerův, datovaný "Berlin, den 9.
Julii 1765":"Ich corrigirte es erstlich, fand
aber, dass es dem Setzer zu viel Mühe kosten
würde, nach dem corrigirten alles accurat zu
setzen, dahers habe ich michs nicht verdriessen lassen, dasselbe ganz abzuschreiben , so
mich viel Mühe gekostet, weil ich auch die
lieder selbst im alten Gesangbuche nachgeschlagen und verbessert, auch jedesmahl die
rubriquen beigefüget habe." (ČČM 1922str.286 ).
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29) Oboje otištěno zde v příloze.
30) Strana 38 Jirečkovy Hymnologie.
31) Srv. Miscellanea Musicologica XIII str.84n.
32) Ach ach auvech na mé hoře, Čas žalostný přísný hrozný,Na čest narozenému Pánu, Ó přeslavný Jezukriste, Osmý den po narození, Pastýři
nebeský,Sláva Bohu na výsosti, Těš se Jeruzaléme, Ukřižovaného krále, Velmiť jest potřebí, Veseliž se již nyní.
K tomu viz též Jireček v ČČM 1862 str.41-2.
33) Viz Nejedlý, Dějiny husitského zpěvu za válek
husitských, Praha 1913,str.191.
34) Šafaříkovy výpisky z bratrských materiálů uloženy v rukopisech Národního musea pod sign.
III A 30. Urbanův rejstřík je tu přepsán v úplnosti hned na prvých listech.
35) Rozdíly oproti Urbanovi: vynechána signatura
D 6. "Tobě kterýžs s nebe sstoupil" - Jan Augusta; sign. F 7 "Otec nebeský jediného maje
syna, připsána mylně Blahoslavovi (v předloze
Lukáš); signatura A 5,6 jsou písně Lukášovy ,
ale ne přeložené, jak se zdá z grafické úpravy. -Kromě toho řada drobných tiskových chyb.
36) Aj Pane můj, Kriste ty si smrt podstoupil ,
Sláva na výsostech Bohu.
37) Ve Sborníku filologickém XII, 1940, str. 43
se zmiňuje A. Škarka ještě o bratrs. kancionále 1564 a archivu Jednoty v Herrenhutě sign.
AB II, R 3, No 17c s autorskými glosami z 18.
stol.
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II.
Jan Blahoslav:
"Písní duchovních některých,
jichž se ode vší Jednoty bratrské užívá,
rejstřík."

(edice

textu)
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(fol.318a)

Léta Páně

1561.1)

Když Bratří starší, obmýšlejíce
dobré Jednoty,spatřili po zbožích nemalý nedostatek kancionálů velikých- tak
již byly sešly, nam et ferreus assiduo
consumitur annulus usu, jakož snadně
ve dvacíti letech kniha papírová, když
často v rukou bývá, posjíti může - a
ponoukáni jsouce od mnohých pobožných
a šlechetných lidí, aby ty Písně2) dali znovu tisknouti,kteříž jim předkládali mnohé a slušné toho příčiny. I
takž se stalo,že Bratří starší po mnohém o těch věcech promlouvání skutečně
se k tomu přičinili, aby se žádosti
mnohých dobrých a pobožných duší dosti
stalo. A pamatujíce na způsob předkův
svých,kterak oni i při těch písničkách
duchovních a jich vůbec vydávání se
chovali, i uložili jich následovati a
to v tom, že netoliko prvnější Písně
bedlivě a pilně zkorigovati severiori
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addita lima,někde něco proměniti, přidati, ujíti etc., jakž by se potřeba
toho uznala: ale také i nových pro doplnění toho kancionálu něco přidati za
věc náležitou a spravedlivou usoudili.
I poručili některým z sebe tu věc, aby
již oni se vši pilností v to se dali a
ten kancionál bedlivě korigovali, též
i ty nové písně, kterýchž drahně bylo
již od3) některých pobožných mužův naděláno. I stalo se tak, totiž že z toho obého, to jest i starých i nových
písní, tuto knihu, kteráž nyní jest v
užívání,shromáždili a ji k přehlédnutí
nejpřednějším z starších podali, od
(fol.318b) nichž/jest do Polsky k tištění poslána. Mezi tím pak písni korigováním
(poněvadž i já jeden z korektorův byl
sem) s zvláštní pilností i toho sem
šetřil, abych místně vyzvěděl těch
všech písní authores, totiž od koho
by která složena byla, měv k tomu nemalou příčinu z nedostatečných řečí
některých lidí neupřímných, kteří nemohše věcí bratrských jinak haněti(nebo je pravda vůči bodla) aspoň to vymyslili, že se Bratří jiných učených mužův pracemi chlubí, totiž sobě připisujíce cizí práce. Písně ty mnohé že
sou ne Bratří skládali,ale kněží kališní a jiní v jejich Jednotě muži učení.
I protož tak jakž sem se místně a jistotně uptati mohl a něčeho sám dobrou
vědomost měl, věrně a upřímně tento
Rejstřík sem sepsal, i pro přítomnou
potřebu,aby těm lstivým anebo od lsti-
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vých svedeným lidem mohla býti slušná
odpověď dána a ukázáno, že to pravda
není, bychom my se pracemi cizími pochloubati měli etc.s Ano také i pro
budoucí (ač přišla-li by kdy jaká) toho potřeba. Neboť někdy to může i někomu z potomků našich jakož vděčné
tak i užitečné
býti.
(fol.320a)

Písní duchovních některých, jichž
se ode vší Jednoty bratrské užívá, rejstřík. V němž se pokládá,

od koho by která složena neb
udělána byla, pokud se to vyhledati mohlo.

Firma gressus meos in orbitis
tuis,
ne pedes mei nutent.
Psal.16.
Cantabiles mihi erant iustificationes tuse in terra peregrinationis mese. Psal 119
(fol.320b)IoannesBlahoslausPřerovinuslectori
piu salutem dicit.
Když spolu s jinými a zvláště s nejmilejším v Kristu otcem bratrem Janem
Černým etc. těchto tří let
nemalou práci sem vedl při napravování a korigování exempláře Písní Kancionálu velikého před lety 20 od Jednoty všechněm zborům Páně vydaného, mezi jinými věcmi také i o to sem péči
měl, abych vyzvěděl, kterého sklada-
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(fol.321a)

V

tele která píseň jest. Jakož pak
s strany těch nových písní, kteréž
sou k prvnějším přidány, dobře mi se
zdařilo, takže nevím,aby jedna byla,
o kteréž bych, čí by byla, nevěděl;
než o prvních sem o mnohých doptati
se nemohl, od koho by které byly skládány. Však což jich bylo děláno od dvacíti let (totiž) po vytištění
již toho kancionálu v Praze u Severýna), o těch sem dobře věděl, ano
některým sám, když dělány byly,přítomen býval u br. Martina Michalce,
kterýž drahně jich skládal. Nýbrž i
prvé za mládenectví, ano i za dětinství svého, což jich k o l i br. Wolf
skládával v Přerově, o těch sem též
dobrou měl vědomost. K tomu o některých mi oznámeno od staroů v pobožných některých. A potom br. Jan Černý rejstříček mi dal starý nemalý
v němž drahně bylo toho poznamenáno,
která píseň od kterého z předkův našich skládána byla, I takž z toho ze
všeho, pokudž sem mohl jistotě vyrozuměti, sebral sem a sepsal ten
Rejstřík, v němž sem ty toliko // písně položil, kteréž sou v velikém teď
nově vytištěném tohoto léta 1561 kancionálu, jiných mnohých, kteréž sou
na ten čas vmlčenízanechány,pominuv.
To pak sem učinil z té příčiny,
abych některých těch ctných a šlechetných mužův, zvláště otcův v Kristu milých, památky také, pokudž bych
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mohl, poutvrdi a jako nějaký stemflík
stavení starému podstavil. Jistě jestliť každému z oudův Jednoty tak milá
památka mužův i věcí v Jednotě bylých
jako mně, tedyť by tato knížka těm,
kteříž by jikdyuzřeli,velmivděčná
a milá býti měla. U světa takové

věci, monumenta veterum, velice jsou
vzácné a i užitečné rei publicae. Nebo ti, jenž starých předkův svých
práce v rukou svých mají, zamilujíce

také potom potěšeně připomínáni býti,
starých příkladův v šlechetnosti a
v pracovitosti následují. Pročež i to
povědění některým (zvláště těm, qui

alioqui fugiunt laboren emendandi)
ostrohou k nesnadným prácem bývá. Vivitur ingenio aetera mortis erunt.
Proč tedy má nám býti odporné?

Dí-li kdo: není ten obyček a nebýval
V Jednotě, aby se měli tím chlubiti,

když kdo co udělá, Jednota hlas má
míti a ne osoba neb osoby etc. ten,
prosím,

považ

teké

tohoto:

Jednota-li

Písmy svatými čili Písma svatá Jednotou se zpravovati mají? Jistě nebo
pravdu vyznáš, anebo nestydatý blu-

dař budeš:
tiviti
pravdě?
ale akdo protož,
by se směl
kdyžť proto
v Písních nalézáme, nemáť a nemůžť to-

(fol. 321b) ho haněti Jednota, byť i obličej ně//-

jaký přejinačiti se někde v něčem musil.Zdaž nevíme, kdo které knihy napsal, který prorok, evangelista neb apoštol? Item kdo kterou téměř písničku
složil,proč žalmových titulův nevyma-
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zala stará církev? An někde jméno Davidovo, někde Asafovo etc., ba proč i
těch synův Choré jména položena jsou
nad některými žalmy? A tak tedy jaká
neslušnost a jaká škoda jest, kdybychom i věděli i jiným pověděli , která čí píseň jest v tom kancionálu?
Ale já na to sem nemyslil, aby to mělo býti ven vydáno a všem vůbec zjeveno , nebo nevím na ten čas, by jaká
toho potřeba byla, nýbrž nyní to činiti i
já bych téměř za marnou a s mnohé
stránky víc škodící než pomáhající
věc soudil, hodné toho příčiny vida.
Protož jiné jest toto, což sem
já učinil, nebo ne ven na světlo sem
to vydal aneb vydati myslil, ale těm
toliko, jimž náleží, aby to bylo vědomé pro budoucí potřeby, kteréž by
někdy nastati mohly; jinam aby se to
nevynášelo nikam. Příčin obého vykládati na ten čas není potřebí, a také
ne nesnadné jest bez mého o tom vypisovaní rozuměti; nebo komu jest neznámé ono povědění: Pascitur in vivis
livor, post fata quiescit. A s tím
mějž se dobře ty, kdožkoli a kdykoli
toto by uzřel.
Amen.
Psáno

1561.
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(fol.322a)

Mistr Jan

Hus,

slavný kazatel pražský, mučedlnickou korunou
ozdobený v Konstancii in concilio léta 1415.
Tyto písničky za času svého zde putování složil.
Jezukriste,štědrý kněže,s Otcem s Duchem E 3
Vivus panis angelorum etc.aneb Živý chle- N 4
be.
Praví tak, že by on i latinskou
i českou udělal.
Bratr M a t ě j Konvaldský,
nejprvnější biskup v Jednotě bratrské.
Chvalmež nyní Boha svého, Syna jeho50/ L 6
Jiní praví, že by z graduálu kostelního vzata byla.
Radujme se vždy společně, chválu
O
Licet hano cantilenam multi tribuant alio cuidam bono viro, qui
vocabatur Gabriel Komarovský.4/

19

Radostně Boha chvalme a moc jeho

7

Raduj se každý člověk v tento
Radujme se v Pánu Kristu

G

nynější H 19
H

19
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(fol.322b)

Radujme se v našem srdci z dobrých

Velebmež Boha

mocného,

H

chváléce

Z dobrých věcí Boha chvalme

5/

3
B 10
10

G

Z té milosti nesmírné, od Boha v

H 15

Bratr Lukáš,
rodič a bakalář pražský, muž mocný v slovu i v
skutku.
Buďmež vděčni nyní toho dobrodiní A 8
Boha Otce všickni chvalme a jemu
Bůh Otec pro hříchy lidu svého
Bůh k večeři své
Budiž chvála

veliké,

Bohu

Otci

ač

11

E

zůve E 19

našemu

Bůh Otec nebeský přede všemi

15

A

N

4

O

Bože Otče, vší si chvály hodný

A

18

Chtě Bůh sliby své plniti
Chvalmež

Boha

Chválu

Bohu

Chvalmež

Otce

Otce

14

B1

B 15

všemohoucího

B

vzdávejme
nebeského

i

jeho

19
C

2
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J

Církev svatou poznávati

18
6/

Chvalmež všickni Otce

nebeského

N 15

Chvaliž nyní, každý věrný, krále
(fol.323a)

Chvalmež všickni

F 12

našeho

2

R

Díky již nyní vzdávejme Pánu

B 10

Díkyjiž všickni vzdávejme

R 18

Ej,

S 8

všickni spolu zpívejme

Ježíš k Pilátovi ráno

veden7/

E

13

Pán

E

16

Ježíš Kristus, náš milý

Jestiť každému potřebí pro rozličná

M 8

Ježíši Kriste, tebeť čistá panna

N 20

Ježíš Kristus, král nejvyšší
Hospodine, studnice

U

dobroty,

Hlasy svými prozpěvujme

2

Otče

B 8

N

14

Hlasy svými veselými nyní

O2

Kristus jediný a náš Ježiš milý
Kristus příklad pokory , Bůh náš
Kristus, zrno to obilné ve

Čtení

B

14
D
E

8
13

57
Kristus z mrtvých
Když Syn boží v

vstal,

kterýž8/

G

vstal 9/

neděli

K chvále Bohu sezpívejme

F

N

Kriste všemohúcí, Ježíši 1 0 /

N

Kristus v jednotu víry své

19
H

M

M4

(fol.323b)

Kriste, zvolila sobě pannu ctnou

Kriste spasiteli, vykupiteli

N

19

T

19

Kdyžto přijde přehrozný Páně den

U 2

Lide, jenž znáš svého Boha, písničku

O

Mesiáši, náš milý Ježíši

Nábožnou myslí a

C

2

vděčnou

Nábožnými srdci nyní prosby

všemohúcí,

C
K

v své

Ó věrní, srdcem povstaňme a

10
10

zpívejme

předivnýs

11
M6

Nastal jest nám den veselý

Otče

18
3

Ke cti Boha nejvyššího

Na čest Bohu vždy

18
4

jeho11/

Ke cti Otce nebeského i

6

L

8

A

17

N

6

58
Ó otče laskavý, milosti i dobroty

N

Ó Kriste, všís chvály hodný
Ó spasiteli Ježíši,

6
T 20

kterýžs

D

13

Otec nebeský jediného

maje

F

6

Od smrti

jako

Otec

nebeský,

Ó světlo, Trojice svatá

lev
J

K 13

Ó Bože žádúcí, Otče věčný náš
Ó uslyš svůj lid žádostivý

L
L

Ó Pravdo mocná nebeská
M

N 8

věrní

Ó Pane Ježíši nejmilostivější

N 15
O

Ó přeslavný Jezukriste

Pro tu milost Boha Otce
Pán Ježíš po svém pokřtění

l

5

čiňmež

nábožným,

Ó Pane všemohúcí,předivnýs

1

L 2

Ó přenejlepší Stvořiteli

(fol.324a)
Ó srdcez

12
5

Ó Kriste dobrotivý, na své

Ó všickni věrní, nyní

G

5
O 12

T
pamatujmež
D

17
B 17
8

59
Pán Ježíš k smrti hrozné bera se
Povstaň, Pane, ó

povstaň,

E

10

navštěviž

K 12

Pane věčný králi, ať tě
Pán Bůh figurami

K

12

dávno

K

17

Pastýři, zprávce nejvyšší

K 19

Pane Bože, dej poznati těm

L

15

Pane všemohúcí, Otče přežádúcí

O

18

Při tomto posluhování
Pane mocný, Bože

N 9
věčný

T

11

Při tomto pochovávání, těla

U 2

Předivnýs, Otče, v milosti a hodný
Přikázal se modliti Kristus
Probuď se již, duše věrná
Rozžehnejmež se s tím tělem

E
Q

Spasiteli, Pane

Jezukriste

Svatého všech svatých a

14

U

11

U

Stvořiteli svému, dítky jeho jsouce
(fol.324b)
Šel přes potok Gedron k hoře

18

1
Q

E
G

16
11
2
J 15

60
Svaté boží požehnání

buď

N

13

Tajné rady uložení nevzalo jest

A

5

Tento přeslavný den poctivosti

G

2

Těš se, Jeruzalémej, chval Boha

M

7

Tohoť jest nejvíc potřeba

M9

Tentoť jest, jehož neseme
Umučení i

T
važmež12/

trýznění

19
E

Vesele Bohu zpívejme, jemu
G
Hanc quidam putant Benedictum13/
composuisse. Ita et ego sentio.

13
9

Vzbuď nás, Pane, ať povstaneme

K 11

Všemu světu zlořečení, všemu lidu

L 16

Všickni, jenžto kajícího došli

L

Všickni věrní, povstaňme
Veseliž se jiš nyní,
Věřmež všickni v

18
L 20

všeliký

M6

našeho

R

1

Otci

R

19

Vzdejmež chválu Boha

Veseliž se již nyní,všecko lidské

S5

Zpívejmež my nyní v tomto

K 13

61
(fol.325a)
Zpívej, jazyk, v potěšení

Kristovo

N

T

Zpivej, věrný , přeradostně

3
11

Zpívej s pláčem přežalostně

T 14

Tyto z latinských české udělal:
Aj, poněvadž my dobré věci zdejší

T 16

Bože náš, myť prosíme, dej

Q 19

ať

Chvalmež všickni krále nebeského
Kristus z mrtvých

vstal8/

Ke cti Otce nebeského i jeho

H3
G

syna11/

Ó stvořiteli všemohúcí, Otče
Ó Bože nebeský, Otče náš a

6
H 18
A4

Pane

T 14

Světlo nejtajnější s stolice vyšlo

A6

Svrchovaného krále

H 1

pochvalmež

Těš se, srdce člověka z hříchův
Vizmež příklad smrtedlnosti

G

8
T 16

62
(fol.325b)
Tyto pak z starých prvnějších předělával:
Beránek Kristus nevinný, jsa od

E

9

Ó vysvobodiž ty nás, milý

T

20

Vypravujtež,

nebeští,

Zdráv buĎ, králi nebeský,

Pane
slávu
zemský

K 14
D

15

Bratr Jan Roh,
kterýž velikou práci za několik let vedl (nemocen jsa) při korigování Kancionálu po b.Lukášovi pozůstalého, kterýž potom pan Pavel Severýn,
měštěnín pražský, v Praze vytiskl léta Páně 1541.
23/
Otče náš, jenž jsi na nebesích
Tak mi pravil b.Martin Michalec.

Q

Někteří jemu také připisují tu
Bože věkův
všemohůcí.
[U
Ale ta jest potom všecka téměř předělávaná po třikrát. Nejprv ji složil
doktor Pavel Sperát německy, potom
poně b.Urban ji do češtiny přéložil, a b, JanRohji korigoval pilně, a tak jest vytištěna v kancionálu Bratří 1541 v Praze. Potom znovu
opravována od b. Adama Šturma, potom od b. Jana Augusty, a naposledy
od nás, kteříž sme byli korektoři etc.

15

19]
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A tak jest vytištěna v Polště léta
14/

1561.

(fol.326a)

B.

Ondřej Giklovský.

Ó Kriste, naděje přežádúcí

G 8

Pane Jezukriste, králi slavný

F 20

B. Vavřinec Starý.
Srdcí čistých choti, Kriste jediný

P

7

B. Jan Táborský
(ne onen pochlebník, kterýž jest nyní v Praze a
kolika písniček udělal, kterýmiž svět na chvíli
jako mlátem se pokrmil a potom je povrhl, jako
někdo věchet, utřev boty;) ale onen Táborský ,
muž moudrý, kterýž byl v Jednotě za svého věku,
slovutný a vzácný, a prvé byl na Táboře farářem
a sloul kněz Jan Vilímek; umřel dávno před 70
lety, totiž léta Páně 1490.
Boha, jenž jest na výsosti, chvalmež N 5
Bůh dobrý dobroty své v sobě nemoha
(fol.326b)
Chvála buď Bohu na výsosti

D

R

15
9

64

Nužvšickni vesele svého Stvořitele22/ G 4
Radost nevýmluvná dnešní den
Velebmež vždy s veselím

B

16

Stvořitele15/

C 12

B Johannes Augusta.
A j , jak sou milí tvoji příbytkové

K2

Aj, církví křesťanská, choti Kristova

K3

Aj, dnešní den stalo se svědectví

C7

Aj, mudrci od východu obětovali
Aj, dnes prvorozený syn panny
Aj,

mládenček

moudrý,

Aj, nuž cirkvi Kristova,

C
C

ovce, pastýře svého

Aj, Kristus z mrtvých vstal

16

Kristus 16/

D l

velebiž

H 12

Aj, král slávy jsa Bůh pravý
Aj,

11

C 18
znejtež

F 19

G

14

Aj, Kristus slavně vyzdvižen

H8

Aleluja, Duch svatý přišel

H 11

Budiž veleben Pán Bůh náš, pochválen

K4

65
(fol.327a)
Biskupa

nejvyššího

moc

budiž

Boha Otci budiž věčná chvála

H

M

16

Boha v bytu jediného, ale v osobách
Bože Otče, budiž s

námi,

Boží Syn a náš milý

osvěť

Pán,

Q
se

jenž

M
D

Chvála tobě, Bože, z tvého dobrodiní
Cesta k nebi nová, živá, od Boha

Ctěmež posla nebeského

Chvalmež všickni

15

A

19

D

12

Hospodina17/

Chvalmež všickni věrní

J

8

Pána

Chvála budiž Hospodinu i v

S5

U

Dík a chvála budiž Bohu

12

Otci

M 16

Dobrořečtež Otce svého, synové
Dítky boží, tělesné i
Díka Bohu

Otci,

K 14

duchovní
Synu,

6

7

L

Chvála budiž vzdávána

1

3

H

Chvála věčná buď Bohu na

6

X 6
D

Chválu hodnou Bohu vzdávejme

19

též

O

5

P

2

66
Dejž nám se, Bože, chváliti, v

R

4

Dobrodiní Boha Otce nebeského

R

6

Dobrotivýť jest Pán Bůh náš, věřiti

P

(fol.327b)

Ej nuž lační, žízniví, sytosti božské
Ej, nuž všickni věrní, spolu

13

N

N

11
12

Ej, Bože, rač se ozvati , nechtějž déle O 14
Ježíše Pána nového rození
Jenžs sám svatý,

C

spravedlivý18/

6
P

16

Jižť jest čas vzhůru vstáti, tělu nedati U 12
Hříšnost svou
Hospodine,

přílišnou
proč

L 11

odmítáš19/

Hod přeslavný nám nastal

Q

G

18
1

Hněv Boha všemohúcího

M 14

Jazyk lidský neměře vypraviti

toho

B l

Jakž první člověk uvěřil

ďáblu

S

7

Jakožto jelen k vodám, k

toběť

P

17

Jáť v Pánu Bohu svém doufám
Jáť sem volal vším hlasem

P 14
20/

kř

G

18

67
Komuž milo spasení času nynějšího
Ke cti Krista krále prozpěvuji
Kristus hříšných naděje,
toť

M
R

Kriste, ty si smrt podstoupil
(fol. 328a)
Kristus Pán náš, kterýž za nás

R

12
O 18
10
13
H 1

Kristus choť svou církev svatou

K1

Ke cti svého Spasitele zpívejmež

C 13

Kristus všemohúcí vstoupil

H

9

Každý věrný budiž vděčen

K 20

Lásku Syna božího, Pána Jezukrista
Muky přetěžké i smrt Pána Ježíše

E

Matku svého Pána Ježíše
N
Milost Bohem zaslíbená, v tajemství

L

21/

Muže plného bolesti

slavme
22/

(Nuž všickni vesele svého

)

ctíti,

20
5
D 17

G

4
4
O 20

Ne nám, Pane, ne nám chvála
P
Národe český, chváliž Boha, neb
O té praví, že jest b. Michalcova
Nejvyšší moc boží

6
D 19

nejvíce

O7

Nebeského Otce chvalme, jemu

M4

Na čest krále nebeského, slouhy

M 15

Nejvyšší kníže pastýřův
Nuž všickni znovu

K 19
M 10

Nuž

všickni

zrození

křesťané

věrní

S

16

68
(fol.

328b)

Ó pastýři izrahelaký, Synu

Boha31/

Ó nebeský Otče náš, jenžs v

Q

Q

7
15

23/

(Otče náš jenž jsinanebesích,nakloň Q15
Ó radujtež se věrní, pro hříchy

G

Otec, Syn i Duch svatý, Pán

L

Ó předivná a převelebná

12

J

Ótče, Synu i Duše svatý
Ó otče náš, jenž jsi

8

J

19

v nebesích

K 18

Ótče, jenž si nám Syna dal
Otcovství věčné Otce

M8
věčného

Očí víry pozdvihnouce

5
12
14

U

Prozpěvujmež všickni vesele
Pročež se vzdaluješ a

R

N

Ó Bože milostivý, Otče náš

A

1

kryješ

Q 8

Přišel jest k nám obr silný, Mesiáš
Poslyš, dcerko

11

žalostivá,

A 20

protřiž

Prozpěvujž vesele, stádce Páně

G

F

1
5

Plesejž Bohu, vzdávejž mu chválu

G

18

Pozorujtěž mne, dí Pán Bůh, lide

D

11

Pán Ježíš pokušení ráčil trpěti
Prozpěvujme a zvěstujme

D
F

Pane, jenž přebýváš v nebi
Požehnaný budiž Ježíš

16
L

Pán

7
1
M 7

(fol. 329a)
Předivný Pán Bůh v skutcích svých
Prozpěvujmež v tomto veselí

M 12
O

3

Přikazateli Ježíši, ty máš slovo

S 10

Pán Ježíš lidu svému, k pravdě

S 15

Příchod Kristův ohlašujme

U3

Připravujž se, věrná říše, k přijeti

U4

Pane Ježíši Kriste, tys Syn boží

R

12

Radujme se všickni, jsouce toho

G

14

Raduj se matko, synův božích rodičko

J

20

Radujmež se všickni věrní, velebíc

M 11

Stvořiteli Duše svatý, božské

H 12

Slyštež všickni a znejte hrozná

O

9

Smiluj se nade mnou, Bože

L 16

Srdce mé skládáť píseň, píseň

S 10

Slavmež krále věčného

C

5

Syna prvorozeného, panně

C 18

Syn z panny narozený, Boha

D

1

Slávu království nebeského

K5

Slyšiž hříšnice, boží protivnice
Smrt divnou Boha v těle

přišlého

P
24/

Slovo Boží věčné velebme
Stvořitele svého ctěme, řečem

15
D

16
L4

R

5

(fol.329b)
Toho, jenž dí já sem jenž sem, znejme R 3

70

Ty, jenž sám to umění máš všech

C

Tobě, kterýžs s nebe sstoupil,

sám

Trojici blahoslavenou, slávy

20
D

6

J

5

Trůj v osobách Bůh jeden

M 11

Tys, Pane náš Ježíši, hoden

S 19

Ukřižovaného krále

zpívejme

E

9

Ve jméno Krista doufáme
G
Tu píseň pan Kundrát zKrajku,pan
Jan Prostibořský , pan Václav Tým
spolu s bratrem Janem Augustou skládali, jedouce do Vídně s konfesí na
cestě léta 1535.25/
Vítej, Jezukriste, s nebeské

4

Vyznávejmež se Pánu Bohu
Velebmež Syna

L

božího

12

C

9

Vypravujmež všickni slávu

D

Vizmežctitelebožího

E

Vstoupil Kristus vzhůru

5
17
H 8

Vizmež věrní, Bohu milí

N

17

Všickni hříšní k vodám poďte

L 13

Velebiž, ó duše má, Pána Boha
V tebeť, Bože, věříme,

R

dějž

Velebmež dnešní den Boha

ať

účastný

Zkřikniž hlasem radostně, těš se

6
S 11

J

2

Zpívej, jazyk křesťanský, ke cti
Zpívej, věrný, jsa

A 17

E
G

2
10

K 6

71
Zprávce domu Božího, Syna

(fol.

M 15

330a)

Život Kristův zvelebujme

D

2

Život chudý Pána Krista
S 19
Jest ještě i více od něho složených písní, o
nichž dobrá jest vědomost, nebo všecky souobláštně
sepsány et servantur. Z nichž kterékoli přivzaty sou do velikého kancionálu, ty všecky
téměř netoliko znovu pilně zkorigovány, ale
hned jako přelity a v jinou formu obráceny býti musily s velikou prací, a to z potřeb nevyhnutedlných. Jakož pobožný, rozumný a opatrný
čtenář, jedny s druhými srovnaje, ne nesnadně
spatří.26/
B. Mart in
Aleluia, prozpěvujž,

Michalec.
církvi,

králi

Budiž Bože mé silné ufání a zažeň
Paní Bohunce podle liter.

G 19
Q

6

Chvalmež všickni Spasitele, zpívajíc

B 19

Chvaliž Pána, ó duše má, v sobě sama

Q 10

Chvaltež Pána, andělé, všickni

S 6

Duše svatý, jenžs Pán a Bůh

H 17

(fol.330b)

Jižť pán nad pány, Kristus Bůh pravý

F 13

Ježíši Kriste, přeslavný králi

L 10

Jméno tvé, Jezukriste Pane
Hod radostný pamatujme, Syna

Q 14
B 15

72
Jáť sem v tom rozveselen, když

K3

Kristus ozdobil církev svou dary

M 9

Kristus

Ježíš

Nazaretský,

kterýžto G 9

Kdož pod obranou nejvyššiho

Q

Milosrdný Otče všemohúcí, tvorče

27/

3
V

11

Milý Otče nejdobrotivější, vzhlédniž R 12
Po literách veršů Martin Michalec
ke cti Kristu.
Modlmež se dověrně Bohu, znajíce

Q

15

Ó blahoslavený každý ten,

M

1

číž

T

Ó Pane, hněv svůj odvratiž, na
Otčenáš

nejmocnější,

13

tebúť

U 14

Pán Bůh Otec nebeský k Synu svému

H 10

Přikázání svá Pán Bůh vydal

S8

Prokřikněmež všickni k chvále
Ač někteří praví, že ji b.Adam
Šturm složil

28/

Těš se, dcerko szonská, ty církvi

B 13
A

16

Těšiteli Duše svatý, ty si od

H 17

(fol.331a)
Všickni věrní křesťané, veselme se

A 15

Velmiť jest potřebí každému

člověku

R

Vzdejmež čest Bohu svému z jeho dobrodiní
Věčný syn jednorozený, Bůh pravý
Vzdejmež chválu Bohu spolu
Zpívejmež, věrní, společně chválu

C

10
U 15
3
M9
N 18

73
Bratr Wolf
vir pietate et innocentia vitae insignis.

4/

Bože od věčnosti, nestihlýs v moudrosti

Q 18

Čas žalostný, přísný, hrozný, opět

T 4

Když Alžběta matku Páně k sobě
Kněz Beneš Optát udělal ji nejprv,
b.Wolf potom předělal, a naposledy
také i opravena jest ještě a velmi
změněna. Léta 1561.
Kdo chce žalosti ujíti a v svědomí
Q

A9

Každý věrný prozpěvuj, Bohu
Ó Kriste, hříšným
žádúcí

S 4
13

M

(fol.331b)
Pán Bůh shlédl s nebe na lidské

T

1

Pozorujte a suďte, mládenci

T 7

Proč se pneš, ó člověče, k nebi

T

Stvořiteli věčný, myť k tobě voláme

Všickni věrní prosmež Boha

hodný)

3
Q

Veselme se spolu, křesťané milí
(Vší cti, chvály nade vše

2

18
O 2

29/

S 1

30/

Vizmež člověka nedávno živého

T[1]8

Bratr Jan Černý
Chval Hospodina, Sione, bezpečný

P3

Nejvyšší Moudrost Kristus Pán

P 9

74

Composuerat et plura cantica optimus vir iste
ac prorsus alter Chrisostomus quantum ad copiam
purissimi sermonis in nostra lingua, verum illae
cantiones seorsum habentur nec sunt insertae
huic volumini.32/
B. Matěj Červenka
Aj, jak jest to milé a utěšené, duchem K 7
(fol. 332a)
Lidé boží Izraheli, zpívej o svém
Q
10
Zavítej k nám, Duše
svatý, s Otcem
H 16
Z latinské.33/
Excellenti eruditione et pietate vir hic et collega venerandus, cui parem haec Unitas vix unquam
habuit, composuerat aliquot hymnos sane elegantes, sed non habentur in hoc volumine praeter
haec tria cantica, ex quibus facile lector raram
eruditionem et magnum lumen mentis viri huius
cognoscere poterit.
Složil i nemálo více písniček ten muž, ale nechtěl jich nijakž ven vydati ani nám ukázati. Intellexeram tandemlimamnostram eum
timuisse,
graviter enim ferre solebat se reprehendi; protož raději cum multis bonis rebus latuit. Ježto
mnohé věci kdyby byl včas se s nimi zjevil, výborně se hoditi mohly. Dobře dí duch Páně: Melior
est homo, qui stulticiam suam prodit, quam qui
abscondit sapientiam suam. A k čemu jest světlo
pod kbelec stavěti, proč svým bližním daruo božích záviděti? Mardocheus dobře řekl: Jestliže ty
nebudeš chtíti se přičiniti, jinudyť Pán Bůh vyprostí lid svůj, ty pak a duom otce tvého zahyne-

75
te. Koho pak Bůh k čemu strojí a on se potom zejhrá, anebo drah se Bohu činí etc., ve psí toho dobře zažive. Ut multa exempla testantur: multos enim dispersit inanes superbos, et exaltavit humiles. Budiž mu chvála na věky amen. J.B. 1571
po
sv.
Bartoloměji.34/
Bratr Jan Blahoslav.

Aj, již přišel vykupitel Siona
C
Aj, světlo světa k osvěcování
C
Aj, kterak umírá spravedlivý
Aj, přeslavný vítěz pravý
Aj, prvorozený, ctí a slávou
G
35/
Aj, Pane můj, já ač jsem
tvůj
Q
Aj, zdávna žádaný vysvoboditel
Budiž chvála velebné Trojici
J
(fol.332b)
Chvaltež Hospodina, všecka rodino
Chvály radostné nebeskému
Otci
Jezukriste, Synu boží, plný
Jezukriste Spasiteli náš
Hospodine, ó nevzdalujž se
E
Hospodine, uslyš hlas můj
U
Hospodine, útěcho má, velebnost
T
Obětován jest dnešního dne
C
Ó Bože Duše svatý, s Otcem i

11
16
F 1
F 15
20
9
A7
9
J 1
J 13
L9
U6
14
13
13
15
H 16
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Ó Pane, jenž v smrtedlnosti
Ó předivné a neslýchané navštívení
Ó Jezukriste, králi přeslavný

U 1
A
11
J 11

Ó ušlechtilé přirození, v němž
R
Probuďtež se spravedliví bydlitelé
A

9
2

Probudiž se, ó Jeruzaléme, neb
C 10
Potěšen buď, Jeruzaléme a rozveseltež se E 4
Pane, jenžs předivný v svatých
J 13
Přišliť sou dnové zarmoucení
P 10
Patř každý, jak na světě příčin
Q 3
Posilňtež se v Kristu, všickni
O 1
Práci denní vykonavše
U 16
Přeblahoslavený člověk

S 17

(fol.333a)

Posel Otce nebeského, Syn jednorozený O 8

Přílišná ouzkosti srdce ctného

P 16

Ihtroitové čtyři k nedělím adventním,
kteříž slovou Rorate etc.36/
Světlo zastkvělo se dnešní

37/

den

B 6

Sláva na výsostech Hospodinu

B8

Slovo, Syn boží jediný, bez počátku

B 12

Světlo zastkvělo se předivné nad

C7

Svatý Duch s nebe přišlý naplnil

H 12

Slavně ctěna buď svatá důstojná

J 2

Sešliž, Hospodine, svatého

J

Ducha

1

77

Tělo mrtvé v hrob kladouce
Vzdejmež chválu po všecky
věky
Z staré latinské. 38/

Ul
B 4

Vesele v hojném potěšení
C8
Važmež život smrtedlnosti
T 7
Ve dnech bídných, pokušení plných
Q
11
Věčný králi, Pane náš, jenž dědictví P 18
Volámeť z hlubokosti žaláře temného39/ M 1
Z vítězství Ježíše Pána převelmi
H5
Z hlubokosti v své ouzkosti
tebeť
L 17
(fol.333b)
Z starých předělané a jako do nové formy přelité per J.B.
Dítě překrásné narodilo se nám
Dobrořečmež Spasiteli, drahému
Králi Kriste
přebohatý40/
Mocný Bože věčný králi, jenžs
Milosrdenství velebme, z něho
Nesmírně k nám lítostivý Spasitel
Ó předivné za nás a předrahé
Otče, Bože náš velebný, v
Pilát všeds Ježíšem do rathouzu

F

Pán Ježíš maje se z tohoto světa
E
Reliqui in ea paradoxon illud de
locione pedum inter coenandum,ježto již jest usitatum in ecclesia.

B7
X 3
S 20
A 16
S 19
X5
F5
U 20
5
17

78

Požehnáni a díky Pánu Bohu Izrahelskému41/
Z Křižákovy. Quam totam transfundere
oportebat,quia fuit valde incompta,
imo adhuc redolet authorem.
Pane, panující králi, Jezukriste

X2

Stvořiteli, Pane nejvyšší

O3

Temnosti staly sou se po
Utecme se k Ježíšovi,

F

2

ať

L9

Všickni spolu shromáždění

X 1

(fol.334a)
Žalostné rozmlouvání slyšme
Bratr

Havel

U

7

Dřevínek

někdy kněz kališný, potom v Jednotě bratrské
i kněz i jeden z starších.
Budiž slavně veleben Pán Bůh
Blaze každému člověku
Děkujemeť,

U 15
T

obránce náš, že

1
U

17

Dej pokoj, Hospodine, své církvi
Ej, lide právě kající, Pána
Jižť Babylon velmi klesá
Jeruzaléme, město nebeského

K8
M
P

2
1

P

4
.

Lítost měj nad námi, náš Pane

K

8

Milosrdný Bože, račiž shladiti

Q

17

Nuž všickni, kdož ste žízniví

M

2

79

(fol.

334b)

Národové zpohanilí, v pejše
Ó Kriste, králi nejslavnější

O8
N

18

Otče náš všemohúcí, jenž

U 14

Pane, kdo bude přebývati v stánku

S 18

Přesilný Hospodine, drž ruku nad
Poníženou myslí a srdečnou vroucí

K8
L 3

Uslyšiž nás, Hospodine, neboť nepostihlé K 7
V svědomí svém rozvlažení i v

B. Pavel

Paulín.

Prozpěvujmež vesele, žeť nám Bůh dal

(fol.335a)

B.

Matouš

X3

X 5

Tatíček.

zprávce někdy a po mnohá léta zboru lanškrounského.
Dítky, Pána našeho myslí veselou

O6

Vítěze slavného, Pána našeho

G6

Br. Jiřík Chřenovský.
Nuže, milí tovaryši, pomněmež každý

T 10

80

B . Jan Načeradský
Již sluší srdce svého k Bohu pozdvihnouti Q 11
Ó člověče povstaniž, z marnosti

T

2

Br.Jiřík Ciklovský
Immatura morte abreptus, homo pius et vehemens
atque austerus.
Ej, nuž my dítky, spolu křtem posvěcené

(fol.355b)

Otče, Bože, jenž přebýváš na nebesích
Z německé.
Proč se, Pane, zapomínáš na mne

P

O 6
Q 16
19

B. Adam Šturm bakalář.
Homo nobilis, pius, ingeniosus et doctus, sed
laborem emendandi fugiens. Rysového přirození,
kterýž poně třmi skoky jen lapá.4/
Aleluia, zpívejme s radostí v Kristově

F 12

Aleluia, nejsvětější a předobrotivý etc. P 2
42/
s žalmem tím
Aj, Pán andělský, Kristus z Panny

B 2

Buď od nás slaven věčný král

B 3

Bohu otci nebeskému, v milosti

S 4

Dítky lidu židovského slavily

E 16

Jeden Bůh v bytu, trůj v osobách

J 7

81

Kriste nebeský, slavný králi andělský
Kristus běh svého poselství dokonav
(fol.336a)
Ke cti a k chvále Boha věčného
Křesťané věrní bezpečně doufejme
M
Králi přeslavný, věčný biskupe
K chvále Pána Boha
svého
Na čest narozenému Pánu
O Kristovu životu mámeť v Písních
Ó oslavujtež, věrní, Hospodina
Ó Beránku boží, jenž si obětován
Obřezání Pána Ješíže slav, věrná
28/
Pokřikněmž všickni k
chvále
Tu někteří připisují b.Michalcovi.

E

15
H5
J 8
13
L2
S 4
C 14
C 19
M 17
C 17
C8
B 13

Před ukrutnou moci světa s matkou
C
20
Přijav od Otce poselství i v něm
D
8
Pán Kristus, Syn boží věčný, přišel
D
14
Pán Bůh velebný buď od nás
M 18
Poslu nebeskému a králi našemu
D
5
Pán Jezukrist,
milý spasitel
.
E
18
43/
(z staré)
Prozpěvujmež v utěšení, pamatujíce
G
7
Radujmež se spolu v Pánu, všickni
D 5
(fol.336b)
Stvořiteli věčnému buď chvála
J 12
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Slavmež

my

krále

svého

C

14

Tobě buď čest, Pane, Spasiteli náš

E 15

Tvář laskavou obrať,
Pane
43/
(z
staré)

L 14

Třetího dne vstal z mrtvých Pán
G3
Tento čas nynější veselé vydává
G
15
44/
Tobě, předobrý Bože náš, buď chvála [K 2]
V pracech byl Pán od mladosti
D
5
Vstalť jest z mrtvých za nás
F 14
Veseliž se, srdce každého věrného
F 16
Zpívejmež na čest našeho spasitele
D
4
Et plurimas
alias composuit, quae non sunt impressae.4/

B. Jan Jelecký.
A j , nyníť Pán Bůh přichází
zborův
Slyštež ze Čtení svatého 43/
(z německé přeložil)
Taktoť smutně naříká choť Kristova

P

17
U 10
P 20

(fol.
337a) Bratr Urban Němec.
Přeložil na česko z německých písní novokřtěnských; ale b. Jan Roh o p r a v o v a l .
Lidé všickni pozorujte, jak
T 6
Taktoť volá sám Syn boží
Q 1
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B.Kliment
Homo musices studiosisimus et ad eam rem natus si ars acceississet, sed idiota fuit - plurimas
cantiones composuit, sed habentur seorsim; reddent enim ingenium non exultum et quiddam
aggreste sonant. Victurus genium debet habere liber , a tolikéž píseň. Jediná toliko45/tato položena jest do kancionálu velikého.
Chválu čiňme Bohu Otci i Synu

D

14

B. Jan Rokyta
Neděstež se všdckni toho, boží služebníci Q 1
(fol.

337b)

Bratr Václav Solín

Aj, všickni křesťané milí, rozvažujmež
Jezukriste, náš přeslavný králi
Ó všickni lidé, kdožkoli touto cestou
Pánu slávy dejme čest, neb
R
Važmež, věrní, nábožně smrt Kristovu

F4
G 13
F3
9
F9

B. Martin Abdon.
Mocný všech věkův

králi,

nejvyšší

X4
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Mistr Martin Lupač.
Buď Bohu chvála čest , buď jméno

N

11

Jan někdy Pausteník,
potom písař na Rohožci i v Turnově, příjmím
Jestřebský neb Ostrský neb Turnovský.Ten ač
(fol.338a) veliký kancionál písní českých po//
božných za čašu života svého složil, však z toho jeho kancionálu toliko některé písně vybrány sou a v kancionál, jehož se obecně užívá, vloženy poopravené, totiž zejména tyto ,
kteréž níže poznamenány sou. Fuit probus iste
vir ac valte pius, nec índoctus, multis in rebus antagonista fratris Lucae, cui etiam cum
cantionale suum exhibuisset, cupiens ut integrum sine omni lima aut delectu pro recepto
haberetur; durius tractatus ab eo, cantiones
suas recepit. Frater vero Lucas alius cantionale cudebat, sed imperfectum opus morte praeventus reliquit sua manu quidem scriptum:quod
adhuc est premanibus in bibliotheca Carmelitana, cum aliis eiusdem chirographis.
Byl jest jeden člověk jménem kdožkolivěk T 9
Budiž chvála tobě Pane Bože
Chtějmež my poslouchati, také
Chvalmež všickni

Hospodina17/

U 18
Q l
J 8

Jak nesnadné přijíti nemocnému

L 19

Kristus zaslíbil učedlníkům

H 20
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Otce nebeského pochvalmež
(fol.338b)
Pochvalmež Pána Boha, Otce
Prozpěvujmež všickni k chvále
Ruka tvá, mocný Bože, všecko učinila

C4
N 10
J 17
L 19

Mikuláš písař turnovský,
pius et eruditus homo.
Bohu Otci nebeskému vzdávejme
B.J.Blahoslav předělal ji.
Ej nuž chválu vděčnou vzdávejme
Jsa Bůh v bytu vždy jediný od
B.J. Augusta ji opravoval.
Spasiteli Kriste jediný, spasiž nás

E5
R 17
R 19
E6

Simeon Kocourek,

písař města Boleslavě. Homo propter pietatem,
prudentiam, affabilitatem et non vulgarem eruditionem plurimis valde charus.
Kristus náš milý spasitel, s nebe
(fol.339a)

Jiřík

F4

Štyrsa,

impresor boleslavský. Homo ingenio prestanti,
uberrima vena poetica, ut apparet ex quisbus-
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dam cantilenis, quae non habentur in volumine
impresso, sed seorsim (jako: Pomíjíť chlouba
tvárnosti etc. et, nonnullae
similes, velmi
mistrovsky složené.)46/
Bůh věčný a všemohúcí Stvořitel
L 11
Chvaliž Boha, duše věrná, vážíc
M 3
Komuž Bůh rajské
svedení
U 20
Morní rána běží, řeč smutná
T 8
Probuď se v mysli věrný, patř
S 1
Sláva Bohu na výsosti
L7
Všemohúcí Stvořiteli, nebe
R
20
29/
Vší cti, chvály nade vše
hodný
S1
Vesele Bohu zpívejme, čest
S2
A jiných drahně skládal.
Pan Bukůvka.
Blud se zhusta rozsel posledního věku
B.Jan Roh ji potom zpravil lépe.
(fol. 339b)
Pan
Donát.
Bože můj, dárce dobrého, uslyš
Kdo chce v dobré naději smrti

P 11

Q5
T 6
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Jakýs truhlář pražský
Ježíši králi milostivý jediný
(Ale potom jest od B.J. Roha pozpravena), jako i jiné mnohé.47/

S 13

Vilím Truhlář, svá hlava
Bože Otče, Synu, také Duše svatý
Q
9
Množství jiných písní nadělal; ale ty se lépe
hodí řemeslníkům do verkštatu anebo za konvičky nežli kantorům do kůru.
Jan

Silvanus,

písař pana Popela,nejvyššího purkrabě pražského. Musicus quidem clarus et eruditus ac plane poeticum ingenium, sed ebriosus et furio//
(fol.340a) sus subinde. Bratřím mnohým dobře jest
známý jako i mně: ale Bratrem nikdy nebyl a býti nemůže pro opilství a marnosti et propter
furorem.
Spomoziž mi z hoře mého věčný milý
L 18
Předělával ji potom b. Jan Pausteník,
vězeň Páně, o čež se on hněval, že jméno jeho
po literách zmateno bylo. Jiných písní rozličných mnoho složil, ale ty se lépe světu trefují než Jednotě. Ano i tato jest velmi opravená od b. J. Roha naposledy, prvé než do kancionálu mezi jiné vložena.
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Rachtaba nožíř pražský
světský člověk, (čistá hodina praví že byl,
ale veliký frejíř,) slovutný
ty časy et ad
musicam plane
natus.48/
O daremné světské utěšení
T 9

Táborských.
Ať bychom hodně pamatovali večeře
Pastýři nebeský, Pane náš Ježíši
Pán Bůh, Slovo Otce rovné v moci
Připravmež se, věrní, k modlení
(fol.340b)

Rokycan

N
O
Q

1
K 11
17
13

Apostata

Církev svatá v posledních dnech
Věřmež v Boha jednoho, v Otce

O 16
R 1

Jakýsi Mistr Martin Rokycanský
49/

z Prahy.

Ach, ach auvech na mé hoře, co sobě
Latině se počíná Heu heu vae mihi
misero Amari luctus etc.

O 10
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Z kostelního graduálu.
Chvalmež všickni svatou důstojnou
Chvalmež nyní Boha svého,
Syna50/
Chvalmež, věrní, Spasitele, chvalmež
Ducha svatého milost rač býti s námi
Návštěv nás, Duše svatý , návštěv

J 3
L6
M 20
H 13
H 14

Přijdiž těšiteli, Duše svatý, a věrných H 16
(fol.341a)

Sláva na výsostech Bohu, a na zemi
Velebmež vždy s veselím Stvořitele51/
Zpívej, jazyk, o přeslavném boji
P

R 14
C 12
1

Jakéhosi kněze Miřínského
S výsosti na tento svět Otec nejmocnější L 5
Ta píseň
Ó Kriste paměť tvá
R9
jest udělána s latinské ex iubilo divi Bernhardi. Nevím, kdo ji česky udělal,5 2nejspíš
b.Lukáš
/
anebo někdo ex coetaneis eius.
Kvasických píseň
ta, jenž se počíná:
Ke cti k chvále Tvorci svému všickni
X 1
Nevím, kdo ji udělal a jaké příčiny byly
takového53/
zpořádání těch liter s počátku
veršův.
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Poznámky k textové edici.

Blahoslavův Rejstřík je zapsán v IX. svazku
Akt Jednoty bratrské na fol.318a-341a; v současné době je uložen v archivu Jednoty v Herrenhutě
pod sign. AB II, R 1, No 1, sv. 9. Naše edice je
pořízena na základě fotokopie autorova rukopisu,
která mi byla laskavě zapůjčena Kabinetem filologické dokumentace Ústavu pro českou literaturu při Čs.akademii věd. Fotokopie, schovaná zde
pod signaturou Arch. fot. inv. č. 534, je zcela zřetelná a není v ní sporných míst, jež by volaly
po kontrole s originálem. Rovněž vlastní rukopis
Blahoslavův je pak psán velmi jasně a pěčlivě,
takže až na několik detailů je jeho čtení téměř
bez problémů. Přesto jsem však svůj přepis porovnával i s dosavadními úplnými nebo částečnými
transkripcemi: především s rukopisným opisem
J. Cvrčka, dále s vydáním obou úvodů Rejstříku u
Ot. Hostinského a posléze s Jirečkovými otisky
autorskýchcharakteristikvČČM1862 (přesné citace těchto pramenů viz v poznámkách k úvodní
stati č. 1). Na některé podstatnější odchylky uvedených starších transkripcí - ostatně ani
v jednom případě ne zcela přesných - je upozorněno v následujících poznámkách.
Rejstřík Blahoslavův je zde vydán ve své
konečné a definitivní versi, jak ji zformovaly
autorovy neustálé opravy a dodatky do původního
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rukopisu v průběhu let 1561-1571;na všechny tyto
přípisy - pokud jsou rozpoznatelné paleograficky,
bez pomoci dnes ztraceného Pražmova opisu prvého
znění díla - je zvlášť upozorňováno poznámkami.
Text je přetištěn v původní podobě přesně podle
originálu; byl jen převeden do moderního pravopisu podle soudobých zásad pro vydávání starých
textů. Blahoslavovy citace incipitů a signatur
byly rovněž ponechány v původním znění pouze tam,
kdekončícitát incipitu uprostřed slova , byly
zbývající hlásky doplněny podle textů v edici
1561 a 1564. Kde však jsou Blahoslavovy citace
nepřesné nebo odlišné od kancionálu, je na to upozorněno poznámkami.
Oproti běžným edičním zvyklostem nejsou zde
z technických důvodů zvlášť rozlišeny obsahové
vysvětlivky textu a poznámky,týkající se problémů transkripčních;u stati nepříliš rozsáhlé, jako je Blahoslavův Rejstřík, to však snad nebude
větším ohrožením přehlednosti a praktické použivatelnosti poznámkového aparátu.
1/ Původní letopočet 1560 opraven v Blahoslavově
rukopise na 1561.
2/ Míněn Rohův kancionál 1541.
3/ Srv. Dekrety Jednoty bratrské k roku 1555
(vyd.A. Gindely, Praha 1865, str. 178): "Item.
Zůstáno
na tom, aby kancionál náš byl přehlédnut pilně (k čemuž i osoby voleny sou
B. Jan Černý, B. Jan Blahoslav, B. Adam Šturm)
a aby přidány byly písničky B. Jana Augusty i
některé jiné,a tak zpravený aby dán byl k tištění."
4/ Tato poznámka psánašikmýmpísmem,poněkud odlišným od okolního; vzhledem ke grafickému
rozvržení textu se však zdá, že nejde o dodatečný vpisek.
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5/ V 1561 a 1564 má píseň signaturu B 17, nikoli B 10.
6/ V rukopise původně"Chvalmežvšicknikrále
nebeského." To je však zřejmá chyba - pod
sign. N 15 je v kancionálech píseň "Chvalmež všickni otce nebeského, chvalme i jeho
Syna"; v rukopise je pak také skutečně původní "krále" opraven na "otce" - zdá se, že
rukou nějakého pozdějšího badatele nové doby
(tužkový přípis?). Chybná původní citace
vznikla zřejmě záměnou s podobně začínající
písní "Chvalmež všickni krále nebeského, kterýž vstoupil v radost otce svého" (v Rejstříku mezi Lukášovými z
latiny).
7/ V 1561 a 1564 začíná "Ježíš Pilátovi ráno
vydán."
8/ Tuto píseň uvádí Blahoslav jednak mezi Lukášovými původními, jednak mezi
Lukášovými
z latiny předělanými.
9/ V 1561 a 1564 signatura F 17.
10/V 1561 a 1564 signatura N 10. Opraveno už
v rukopise - zřejmě touž rukou, jež zde uváděna v předchozí poznámce č. 6.
11/ Tato píseň v Rejstříku jednak mezi Lukášovými původními, jednak mezi Lukášovými z latiny.
12/ V 1561 a 1564 je incipit "Umučení i trýznění
vněmžjest."

13/ Přípis týmž písmem jako v pozn.4.
14/ Od slov "Nejprv ji složil"je text psán týmž(?)
šikmým písmem, jež zde uváděno v pozn. 13, 10
a
6.
.
15/ Tato píseň je uvedena jednak u Táborského ,
jednak mezí písněmi "z kostelního graduálu."
16/ Tímto incipitem začíná píseň v kancionále
1564 a později; v 1561 "Aj pacholík moudrý
Kristus."
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17/ Tato píseň v Rejstříku jednak mezi Augustovými, jednak mezi Pausteníkovými.
18/ V 1561 a 1564 incipit "Jenž sán svatý pravdomluvný."
19/ V kancionálech, signatura Q 8.
20/ V edicích kancionálu do 1598 incipit "Jáť sem
volal, vším srdcem žádal."
21/ V 1561 a 1564 incipit "Muže bolesti plného
slavme."
22/ Píseň "Nuž všickni vesele" je
v rukopise
jednak mezi Augustovými,kde je přeškrtnuta,a
jednak u Táborského nepřeškrtnuta;platí zřejmě Táborský.
23/ Tato píseň je v Rejstříku jednak mezi Augustovými, kde je přeškrtnuta a na okraji připsána poznámka "i mezi B. Roh." (cizí rukou?),
jednak neškrtnutá mezi Rohovými.
24/ V 1561 incipit "Smrt drahou.."; v dalších
vydáních jako zde v
Rejstříku.
25/ Tato poznámka připsána na okraji , zřejmě
později něž původní rukopis.
26/ Tato poznámka je reakcí na napjatou situaci
mezi Blahoslavem a Augustou, který se cítil
dotčen redakčními úpravami svých písní i
celkovým opomíjením vlastní písňové tvorby.
Srv. Hostinský - Jan Blahoslav a Jan Josquin
str. X
I
X
X
X
.

27/ V 1561 a 1564 signatura K 9.

28/ V rejstříku zapsána jednak mezi Michalcovými,
jednak mezi Šturmovými.
29/ Uvedena jednak mezi Wolfovými, kde škrtnuta,
jednak mezi
Štyrsovými.
30/ Tato píseň není zařazena do tištěných bratrských kancionálů.
31/ V kancionálech incipit "Pastýři izrahelský".
32/ Glosa psaná šikmým rukopisem (viz pozn. 4,
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6, 10, 13, 14). Slovo "cantica" připsáno do
ní později - zběžným písmem, zřejmě týmž,
kterým i druhá část velké glosy u M. Červenky.
33/ Poznámka na okraji.
34/ Nejobsáhlejší autorská charakteristika - Červenka byl blízkým osobním přítelem Blahoslavovým (viz Jirečkovu Rukověť). První odstavec
psán oním již zde několikrát zmíněným šikmým
písmem /viz pozn.32/. Druhý odstavec od slov
"Složil i nemálo..") , Je pozdější přípis zřejmě z posledních, psaný dva měsíce před
Blahoslavovou smrtí; je vtěsnán do zbývající
mezery a na okraj, a psán zběžným, nepříliš
dobře čitelným rukopisem. Zde je jedno z mála míst Blahoslavova rukopisu, jehož rozluštění je určitým problémem.V naší transkripci
zůstalo nejistým čtení a smysl předposlední
věty ("Koho pak Bůh k čemu...") - konkrétně
zvl. slova "ve psí" (tak čte Jireček). Transkripce J. Cvrčka čte tuto větu odlišně - a
zřejmě nepřesně (vynechává některá slova):
"Koho Pán Bůh k čemu stanoví a on se potom
zehrá, anebo trvale se Bohu činí, toho dobře
zaživa." Dále je nejisté i čtení Blahoslavova podpisu před letopočtem 1571 - jsou to
přeškrtaná písmena, která čte Jireček "J.B.
vl. rukou."
Pozn.: zejhráti se = zpříčiti se (Šimek:
Slovníček staré češtiny).
Sv. Bartoloměje = 24. srpna.
35/ V 1561 incipit "Ej pane můj".
36/ Jsou to texty: Izaiáš prorok svatý prorokoval, Ó nebesa rosu dejte, Prorocký slyšme žádosti plný ten hlas, Rosu dejte nebesa s hůry.
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37/ V 1561 a 1564 incipit "Světlo zastkvělo se
jest dnešní den."
38/ Pozdější přípisek Blahoslavův na
okraji
(písmo jako v druhé části poznámky o Červenkovi?).
39/ V 1561 incipit "..z žaláře temného". Incipit
Rejstříku podle 1564 a dalších vyd.
40/ V rukopise Blahoslavově opravena signatura
z A 16 na správné S 20, současně pak škrtnuto slovo "jenž" za zde uvedeným incipitem
(chybná citace).
41/ Píseň nevyšla v bratrských kancionálech a
nám neznámá (viz LF 1936, str.414, pozn.1.)
42/ V kancionálech signatura P
5.
43/ Přípisek pozdější než základní text rukopisu? Duktus písma se poněkud odlišuje od okolního.
44/ Připsána zřejmě později drobnějším písmem.
45/ Text Blahoslavem dodatečně doplňovaný: vsuvkou jsou připojena do původního textu slova
"si árs accessisset, sed idiota fuit";na okraj - asi ještě později - zběžným,hůře čitelným písmem (podobným jako v pozn.34.) doplněna partie "reddent enim...a tolikéž píseň." V naší transkripci nejisté rozluštění
slov "si ars aceessisset"; čtu shodně s Jirečkem, ve Cvrčkově přepisu "si artem scisset."
46/ Věta, daná zde do
závorky,
je dodatečný okrajový přípisek Blahoslavův zběžným písmem
(viz pozn.č.45 a 34).Píseň "Pomíjiť chlouba
tvárnosti" v kancionálech nevyšla a je nám
neznámá (srv. LF 1936, str.414, pozn.1)
47/ Věta, daná zde do z á v o r k y , je v rukopise
škrtnuta.
48/ Věta, daná v našem přepisu do z á v o r k y ,je
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49/

50/
51/
52/

pozdější přípisek Blahoslavův zběžným písmem (srv. pozn. 46, 34 aj.). Slovo "hodina"
čte Jireček "hrdina".
Slovo "Rokycanský" připsáno do jména bezpochyby dodatečně. Rovněž tak incipit "Heu
heu vae mihi misero" (původní poznámka u
písně zněla: "Latině se počíná Amari luctus
etc."). Podle Škarky (Sborník filolog. XII,
str.81) tyto přípisky,až po smrti Blahoslavově po r.1574. Srv. též LF 1936, str.335.
Blahoslav ji uvádí mezi písněmi "z kostelního graduálu" i mezi písněmi Konvaldského.
Blahoslav uvádí též mezi písněmi Táborského.
Na to upozorňuje i rukopisná okrajová poznámka u této písně (cizí rukou?).
Za slovy "kdo ji česky udělal" v rukopise
ještě přeškrtnutá slova "a jaké příčiny by-

ly".

53/ Píseň má akrostich "Kvasických".
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Jmenný index k __Blahoslavovu textu.
/odkazováno je k foliaci pův. rukopisu/
Abdon Martin

337b

Augusta Jan
Benedictus

325,326b,329b,338b
324b

Beneš

viz Optát Beneš

Blahoslav Jan

332a,

338b

Bukůvka

339a

Ciklovský Jiřík

335a

Ciklovský Ondřej

325b

Černý Jan

320b,

331b

Červenka Matěj

331b

Donát

339b

Dřevínek Havel
Hus Jan

334a
322a

Chřenovský Jiřík
Jelecký Jan
Jestřebský
Kliment
Kocourek Simeon

335a
336b
viz Pausteník
337a
338b
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Komarovský Gabriel

322a

Konvaldský Matěj

322a

Křižák

333b

Kundrát z Krajku
Klasických

329b
341a

Lukáš
Lupač Martin

322b,325b,338a,341a
337b

Martin

340b

/Rokycanský/

Matouš

viz Matouš Tatíček

Michalec
Martin
320b,325b,328a,330a,336a
Mikuláš písař turnovský 338b
Miřínský
Načeradský Jan

341a
335a

Němec Urban
Optat
Beneš

325b,337a
331a

Ostrský

viz

Pausteník

Paulín Pavel
Pausteník Jan

334b
337b,

340a

Popel

339b

Prostibořský Jan

329b

Rachtaba nožíř

340a

Roh Jan
Rokycana Jan

325b,337a,338a,339b,340a
340b
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Rokycanský

viz Martin Rokycanský

Rokyta Jan
Severýn
Silvanus Jan
Solín Václav
Sperát Pavel
Starý
Šturm Adam

337a
320b ,325b
339b
337b
325b
viz Vavřinec Starý
325b,330b,335b

Štyrsa Jiřík
Táborský /Vilímek/Jan
Táborských
Tatíček Matouš
truhlář pražský
Truhlář Vilém
Turnovský
Tým Václav
Urban
Vavřinec Starý
Vilím

339a
326a
340a
335a
339b
339b
viz Mikuláš písař turnovský
Pausteník Jan
329b
víz Němec Urban
326a
viz Truhlář Vilím

Vilímek
viz Táborský Jan
Wolf
320b,331a
z kostelního graduálu 322a,340b
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z latinské
z německé
z staré

325a,332a,333a,340b,341a
335b,336b,337a
325b,333a,333b,336a,336b
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III.
Abecední soupis pisní blahoslavovských rejstříků
se zprávami o autorech.

102

Blahoslavův Rejstřík byl zde otištěn z pochopitelných důvodů přesně v původní podobě, tak
jak je zapsán v Aktech. Autorovo řazení písní do
skupin podle jednotlivých skladatelů není ovšem
pro praxi nejvýhodnější. Proto byl sestaven následující abecední Index jeho písňových incipitů
s připojenými jmény autorů;z něho je možno zjistit bez dlouhého hledání v původním Blahoslavově
textu, zda uržitou píseň Rejstřík uvádí a kterému autoru ji přisuzuje (je-li u Blahoslava k písni nějaká obšírnější poznámka, je to označeno odkazem "též pozn.", "viz pozn." a pod.)
Vedle Blahoslava však byly začleněny do tohotoindexui materiály další -totižvšechna
dostupná pozdější zpracování Blahoslavovských
zpráv, o nichž bylo pojednáno v úvodní stati:
t.zv. rejstřík Krčmův, glosy musejního exempláře
kancionálu 1598, rejstřík Klejchův ve vydání Urbanově; kromě toho pak některé podstatnější údaje rejstříku Košutova a posléze výsledky Škarkovy studie
"Neznámí
skladatelé bratrských písní"
(Listy filologické1936,str.289n,396),která zachytila m.j. právě ony unikátní údaje dnes už ne-
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dostupného rejstříku Pražmova. Je tedy následující index nejen abecedním rejstříkem k Blahoslavovu spisku, ale v podstatě i souborným vydáním
rejstříku Blahoslavova, Krčmova, glos 1598, Klejcha ve vydání Urbanově, částečně pak i Pražmy a
Košuta.
V Krčmově rejstříku jsou autoři písní označováni pouhými monogramy, které přesně rozluštil
a určil ve své edici rejstříku A. Škarka;při vydání Krčmy jsem přebral výsledky této práce,
zkontroloval jsem je však znovu podle originálu.
Materiál rejstříku Krčmova i glos 1598 bylo možno začlenit do následujícího indexu v úplnosti jsou to v podstatě jen přípisy autorských jmen u
písní kancionálu. Klejchův rejstřík ve vydání Urbanově je samostatná knížka: jádro tvoří seznam
incipitů s autorskými jmény, který bylo rovněž
možno beze zbytku začlenit do našeho seznamu.
Kromě toho má však vydavatelův úvod a důležitý
dodatek s některými zajímavými historickými detaily a zprávami o písních;všechny tyto zbývající partie jsou v úplnosti otištěny v příloze.Naše edice tedy podává nejen úplný obraz Blahoslava, ale i Krčmy, glos 1598 a Klejcha. - Z nedostupného rejstříku Pražmova zde bylo naproti tomu možno zachytit jen údaje z citovaného článku
Škarkova - naštěstí však jsou to právě ony údaje
pro nás nejdůležitější, které Blahoslav neznal:
dodatek o nově přidaných písních v kancionálu
1576. Z Košutova rejstříku pak byly v následujícím indexu zaznamenány jen některé jednotlivosti,
jež znamenají rozšíření předchozích pramenů;
ostatek - včetně všech historických exkursů - bylo možno pominout, protože jde o údaje vesměs nepřesné a kompilované. (Konkrétně jsou zde zachyceny ony zprávy o nových písních Cithary sancto-

104

rum, odkazy na Komenského Historii o protivenstvích, domnělé písně Bílého a zásadní odlišnosti od předchozích materiálů.)
Několik poznámek k technice následujícího seznamu: Incipity jsou tu citovány delší než u Blahoslava, aby nedošlo k záměně písní podobných úvodních veršů. Některé písně se vyskytují v různých vydáních bratrských kancionálů s částečně pozměněnými incipity nebo jsou v uvedených rejstřících nepřesně citovány;aby nedošlo k záměnám,
jsou tyto odlišné incipity zařazeny na příslušná,
místa abecedního seznamu s odkazem na původní
text. Rejstříky poblahoslavovské citují často
jednoho a téhož skladatele poněkud odchylným jménem (na př. Adam Šturm - Adam
Bakalář
ap.);
kde jde o nepochybnou totožnost a
kde se nejedná o rozšíření našich znalostí, nejsou tyto odlišnosti zvlášť zachycovány a citováno je jen vžité jméno příslušného autora. U písní
jsou uvedeny všechny autorské údaje výše zmíněných rejstříků; není-li tedy některý z rejstříků
citován,znamená to, že autora dotyčné písně neuvádí. (V tom tvoří výjimku jen Košut a Pražma,
z nichž je citováno jen ve výše uvedených případech.) Použité zkratky při citaci pramenů:
Blh - Jana Blahoslava Písní duchovních některých
.... rejstřík. (archiv Jednoty Herrenhut
sign.AB I I , s v . 9 na fol. 318-341a).
Zkratka "viz. pozn." u Blahoslava znamená,
že píseň má v rejstříku kromě autorského
jména ještě nějakou podrobnější poznámku.
Praž - opis prvé verse Blahoslavova Rejstříku rukou Šebora Pražmy z Bílkova z r.1578 (pův.
v universit. knihovně Vratislavské sign.
M. 1372 - dnes zničen).
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Krč - glosy v exempláři bratrského kancionálu
vydání 1576 z majetku Jana Krčmy z Koněpas
(Státni archiv v Brně odd G 21, II/113)
Zkratka "př." u Krčmy je nerozvedená poznámka , kterou glosy označují přepracované
písně (ať už přeložené nebo jinak proměněné).
98 - glosy v exempláři bratrského kancionálu
vydání 1598 (Nár. museum Praha, staré tisky sign. 27 A 22)
Urb - rejstřík Václava Klejcha, vydaný Jiříkem
Urbanem roku 1765 v Halle pod názvem "Rejstřík starých písní bratrských, s přidanými jmény autorů aneb skladatelů i také některých překladatelů jejich".
(Většinou
jako přívazek J. Lasického Historie o původu a činech bratří českých,kniha 8. Praha Univ. knih. 54 K 10593, Musejní knih.
50 F 55 a m n . j . )
Koš - Ant.Košut: Autorové bratrských písní. Praha 1868. (Univ. knih.Praha sign.54 G 2643
aj.)
Odkaz na "Hist.o prot." u Košuta značí odkaz na J. A. Komenského "Historii o těžkých protivenstvích církve české" (vyšlo
naposled v Praze 1952 v nakladatelství Blahoslav péči prof. F. Šimka).
Při práci s autorskými údaji následujícího
seznamu je nutno si uvědomit, že jde o prameny
různého stupně spolehlivosti - pozdější zprávy
ztrácejí čím dále tím více na věrohodnosti. Pořadí, v němž zde byly tyto prameny právě uvedeny
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v soupisu zkratek, tvoři proto současně přibližnou hierarchii jejich hodnoty a spolehlivosti:
nejvíce je pochopitelně možno vycházet ze zpráv
Blahoslavových, nejmenší oporou jsou údaje Klejchovy a zvl. Košutovy, jehož odlišnosti budou
asi většinou pouhými omyly (proto jsou zde vesměs uváděny v závorkách).
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Ach,ach, auvech na mé hoře, co sobě mám vzdíti.
Blh: Mistr Martin Rokycanský z Prahy
(též pozn.); Krč: Mistr Martin z Rokycan (pak mylně opraveno na Jan - srv.
LF33, str.331, pozn.1); 98: Mistrovská.
B. Martin Michalec z Litoměřic opravil;
Urb: Mistr. pražských, již Mart. Michálek opravil; (Koš: Jan z Rokycan.)
Ach, jižť se smrt přibližuje a hříšného zarmucuje.
Krč, Praž: Br.Izajáš Cibulka.
Aj,církvi křesťanská, choti Kristova.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta
Aj, dnes prvorozený syn panny v chrám jest vnesený.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta
Aj, dnešní den stalo se svědectví milosti
Blh,Krč,98,Urb:Jan Augusta.
Aj, jak jestoto milé a utěšené.
Blh,Krč, 98, Urb: Matěj Červenka

boží.
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Aj, jak sou milí tvoji příbytkové.
Blh,Krč, 98, Urb: Jan Augusta.
Aj, jak umírá spravedlivý (Urb) - viz Aj kterak umírá...
Aj, již přišel vykupitel Siona.
Blh, Krč, 98, Urb: Blahoslav.
Aj, král slávy jsa Bůh pravý.
Blh,Krč, 98, Urb: Jan Augusta
Aj,Kristua slavně vyzdvižen v nebe.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Aj,Kristus z mrtvých vstal,jenž naše tělo vzal.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta
Aj,kterak umírá spravedlivý považiž.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Aj, mládeneček moudrý Kristus prostřed doktorův
sedí.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta
Aj,

mudrci od východu obětovali dary své.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta

Aj,nuž církvi Kristova, velebiž dnešní den.
Blh,Krč,98: Jan Augusta.
Aj,nuž lační žízniví (Urb) - viz Ej, nuž lační
žízniví
Aj, nyníť Pán Bůh přichází zborův k navšívení.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Jelecký.
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Aj, ovce, pastýře svého znejtež.
Blb.,Krč,98,Urb: Jan Augusta
Aj, pacholík moudrý Kristus (1561) - viz Aj mládeneček moudrý...
Aj, Pán andělský, Kristus z panny Marie
den narodil se.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.

dnešní

Aj, Pane můj, já ač sem tvůj.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav; (Koš: Blahoslav, Vilím Truhlář)
Aj, poněvadž my dobré věci zdejší časné.
Blh: Lukáš z latinské; Krč: Lukáš př.;
98: Lukáš; Urb: Lukáš z latinské.
Aj, prvorozený, ctí a slávou ozdobený.
Blh, Krč, 98, Urb: Blahoslav
Aj, přeslavný vítěz pravý, Syn boží vstal jest.
Blh, Krč, 98,
Urb:
Blahoslav.
Aj, přinesenť jest dnešního dne Pán (1615) - viz
Obětování jest dnešního dne Pán
Aj, světlo světa k osvěcování a sláva.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Aj, všickni křesťané mili, rozvažujmež.
Blh,Krč,98,Urb: Václav Solín.
Aj, zdávna žádaný vysvoboditel.
Blh,Krč, 98,Urb:Blahoslav.
Aleluja, Duch svatý přišel.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta
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Aleluja, chvalme Krista všickni (1615) - viz Aleluja, radujme se všickni
Aleluja, nejsvatější a předobrotivý Pane Ježíši.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Aleluja, prozpěvůjž, církvi, králi Kristu
Blb, Krč,98,Urb: Martin Michalec
Aleluja, radujme se všickni, Krista zde účastní.
98,Urb: Adam Šturm
Aleluja, zpívejme s radostí v Kristově slavnosti.
Blh,Krč: Adam Šturm; 98,Urb: Martin Michalec.
Ať bychom hodně pamatovali večeře Páně.
Blh,Krč,98,Urb: Táborských.
Beránek Kristus nevinný jsa od Židů již zkušený.
Blh: Lukáš z staré prvnější předělával;
Krč: Lukáš př.; 98,Urb: Lukáš
Biskup nejvyšší Kristus (1615) - viz Biskupa nejvyššího moc budiž s námi
Biskupa nejvyššího moc budiž s námi.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Blaze každému člověku všelikého věku.

Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.

Blud se zhusta rozsel posledního věku.
Blh: Pan Bukůvka, opravil b.Roh;
Krč:Roh př; 98,Urb: Jan Pausteník.
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Boha, jenž jest na výsosti, chvalmež.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Táborský
Boha Otce všickni chvalme a jemu díky.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Boha v bytu jediného, ale v osobách trojího.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Boha věčného velebme (1615) - viz Milost Bohem zaslíbená v tajemství jeho
Bohu otci budiž věčná chvála.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Bohu Otci nebeskému, v milosti v lásce štědrému.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Bohu Otci nebeskému vzdávejmež všichni chválu.
Blh: Mikuláš písař turnovský, Blahoslav
předělal; Krč: Blahoslav př.; 98: Jan
písař turnovský složil, b.Jan Blahoslav
opravil; Urb: Jan Turnovský,písař na Rohožci, Jan Blahoslav ji vopravil.
Bože můj, dárce dobrého, uslyš mě.
Blh,Krč,Urb: Pan Donát.
Bože náš, myť prosíme, dejž ať právě srdcem věříme.
Blh: Lukáš z latinské; Krč: Lukáš př. ;
98, Urb: Lukáš.
Bože od věčnosti, nestihlýs v moudrosti,
Blh,Krč,98,Urb: Wolf.
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Bože Otče, budiž s námi, osveť se.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Bože Otče, jenž přebýváš na nebesích (1615) - viz
Otče Bože, jenž...
Bože Otče, Synu, také Duše svatý.
Blh, 98, Urb: Vilím Truhlář.
Bože Otče, věčné chvály hodný pro dar (1615) - viz
Bože Otče vší si chvály...
Bože Otče, vší si chvály hodný pro dar.
Blh, Krč,98,Urb: Lukáš.
'

Bože věkův všemohoucí, jenžs nebe, zemi stvořil.
Blh:Roh a jiní (viz pozn. Rejstříku).
Boží Syn a náš milý Pán, jenž od Otce nám dán.
Blh, Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Buď Bohu chvála čest, buď jméno jeho požehnáno.
Blh: Martin Lupač; 98,Urb: b. Tůma přeloučský.
Buď od nás slaven věčný král Davidů.
Blh,Krč: Adam Šturm; 98,Urb: Augusta; (Koš:
Šturm,Augusta).
Budiž, Bože, mé silné doufání a zažeň.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec. (Viz
též pozn. u Blah.)
Budiž chvála Bohu Otci, našemu milému.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.

113
Budiž chvála Pánu Bohú věčnému.
Koš: snad V. Bílý. (Upozorňuje též na
akrostich: Bernart, pán z Žerotína).
Budiž chvála tobě, Pane Bože, jenžs stvořil nás.
Blh: Jan Pausteník; 98,Urb: Mikuláš
písař turnovský.
Budiž chvála velebné Trojici svaté.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Budiž nám Bůh milostivý.
Koš: překlad z Luthera.
Budiž slavně veleben Pán Bůh v Trojici jeden
Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.
Budiž veleben Pán Bůh náš, pochválen.
Blh,Krč,98: Augusta.
Buďmež vděčni nyní toho dobrodiní.
Blh,Krč,98,Urb:Lukáš.
Bůh dobrý dobroty své v sobě nemoha tajiti.
Blh,Krč: Jan Táborský.
Bůh k večeři své veliké, ač zůve lidi všeliké.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Bůh Otec nebeský přede všemi věky Syna svého
zplodil.
Blh,Krč:Lukáš.
Bůh Otec pro hříchy lidu svého vydal jest na smrt
Syna.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
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Bůh věčný a všemohoucí, stvořitel sám všech věcí.
Blh,98:
Jiří
Štyrsa.
Bylť jest jeden člověk jménem kdožkolivěk.
Blh,98,Urb: Jan Pausteník.
Cesta k nebi nová, živá, od Boha k spasení daná.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Církev svatá, v posledních dnech velmi neznamenitá.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Rokycana.
Církev svatou poznávati, víru o ní vyznávati.
Blh,Krč: Lukáš.
Ctěmež posla nebeského, Ježíše, Syna božího.
Blh,Krč,98,Urb: Augusta.
Cti a chvály nade vše hodný - viz Vší cti chvály..
Čas žalostný, přísný, hrozný, opět na svět přišel.
Blh,Krč: Wolf; 98,Urb: Jan Roh.
Dej pokoj, Hospodine, své církvi v tento čas.
Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.
Dejž nám se, Bože, chváliti v pravdě tvé.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Děkujemeť, obránce náš, že si nás opatřoval.
Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.
Děkujiť, Pane milý.
Koš: Dle znaku "Doktor Martin Luther"
dá se souditi, že původně v jazyku ně-
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meckém, bezpochyby od Luthera složena
jest.

Děkujmež Kristu Ježíši s vděčnosti (1615) - viz
Díky již nyní vzdávejme Pánu Boha
Dík a chvála budiž Bohu Otci nebeskému.
Blh,Krč,98: Jan Augusta.
Díka Boha Otci, Synu, též i svatému Duchu.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta
Díky již nyní vzdávejme Pánu Bohu, jejž velebme,
jenž svým.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Díky již všickni vzdávejme Pánu Bohu, jejž
lebme z milosrdenství.
Blh, Krč,98: Lukáš.

ve-

Díky my všickni vzdávejme Pána Bohu (1615) -viz
Díky již
všickni...
Dítě překrásné narodilo se nám.
Blh: Blahoslav ze staré; Krč: Blahoslav př.; 98,Urb: Blahoslav.
Dítky Boží tělesné i duchovní, znejtež Pána svého.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Dítky lidu židovského slavily Krista.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Dítky, Pána našeho myslí veselou.
Blh,Krč,98,Urb: Matouš Tatíček.
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Dnešního dne vstal z mrtvých Pán (1541) - viz
Třetího dne vstal...
Dobrodiní Boha Otce nebeského vizme.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Dobrořečmež spasiteli, drahému vykupiteli.
Blh: Blahoslav ze stare; Krč: Blahoslav př.; 98,Urb: Blahoslav.
Dobrořečtež otce svého, synové rodu nového.
Blh,Krč,98,Urb: Augusta.
Dobrotivýť jest Pán Bůh náš, věřiti tomu.
Blh,Krč,98,Urb: Augusta.
Ducha svatého milost rač býti s námi.
Blh,Krč: z kostelního graduálu; 98:
z Řehořova graduálu; Urb: z Řehořova
graduálu přeložená.
Duše svatý, jenžs Pán a Bůh všemohoucí.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.
Ej, Bože, rač se ozvati, nechtějž déle meškati.
Blh,Krč,98,Urb: Augusta.
Ej, lide právě kající, Pána Boha se bojící.
Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.
Ej nuž chválu vděčnou vzdávejmež věrní Pánu.
Blh,98: Mikuláš písař Turnovský.
Ej nuž kněze podstatného (1541) - viz Krista
kněze podstatného
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Ej nuž lační, žízniví, sytosti božské žádostiví.
Blh,Krč,98,Urb: Augusta.
Ej, nuž my dítky, spolu křtem posvěcené.
Blh,Krč,98,Urb: Jiří Ciklovský (Urb.cituje chybně Lyknovský)
Ej, nuž všickni věrní, spolu požívejme.
Blh,Krč,98,Urb: Augusta.
Ej nuž zpívejme spasiteli našemu - žalm za invitatoriem Aj Pán andělský, který uvádí
jako samostatnou píseň 98 a Urb: autorem
rovněž Ad.Šturm.
Ej Pane můj, já ač sem tvůj (L561) - viz Aj Pane
můj...
Ej všickni spolu zpívejme a chválu vzdávejme.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Hlasy svými prozpěvujme a srdečnou.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Hlasy svými veselými nyní zpívejme.
Blh,Krč: Lukáš; 98,Urb: Augusta.
Hněv Boha všemohoucího, kázeň Otce nebeského.
Blh,Krč,98,Urb: Augusta.
Hod přeslavný nám nastal, jehož Kristus Pán požehnal.
Blh,Krč,98: Augusta.
Hod radostný pamatujme, Syna božího.
Blh,Krč,98,Urb: Mart. Michalec.
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Hospodine, kterýž všecko znáš, ty zpytuješ každého
z nás.
98,Urb: Augusta.
Hospodine, ó nevzdalujž se ode mne.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Hospodine, proč odmítáš lid znající jméno tvé.
Blh,Krč,98,Urb: Augusta.
Hospodine, studnice dobroty, Otče nerozený.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Hospodine, uslyš hlas můj, předůstojný obličej.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Hospodine, útěcho má, velebnost tvou srdce zná.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Hrad přepevný jest Pán Bůh náš.
Koš: překlad z Luthera.
Hříšnost svou přílišnou všickni smrtelní znejme.
Blh,Krč:Augusta; 98,Urb: B.Jan Augusta
v Boleslavi na zámku.
Hříšnost svou velikou všichni smrtelní (1615) viz Hříšnost svou přílišnou
Chtě Bůh sliby své plniti na z e m i .
Blh,Krč: Lukáš.
Chtějmež my poslouchati, také zpívati.
Blh,98,Urb: Jan Pausteník.
Chval Hospodina, Sione, bezpečný si učiněn.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Černý
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Chvála buď Bohu na výsosti, králi laskavému.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Táborský.
Chvála budiž Hospodinu i v tuto noční hodinu.
Blh, Krč: Augusta.
Chvála budiď vzdávána, s milostí Bohu zpívána.
Blh,Krč,98,Urb: Augusta.
Chvála tobě, Bože, z tvého dobrodiní.
Blh,Krč,98,Urb: Augusta. (Koš. odkazuje na Hist. o prot.kap. LXXXI)
Chvála věčná buď Bohu na výsosti, žeť k nám poslal Syna.
Blh,Krč,98,Urb: Augusta.
Chvála věčná budiž Bohu otci nebeskému (1615) viz Dík a chvála budiž..
Chvaliž Boha, duše věrná, vážíc dobrodiní mnohá.
Blh,98,Urb: Jiří Štyrsa.
Chvaliž Boha každý člověk mladý i starý věk.
98,Urb: Lukáš.
Chvaliž nyní každý věrný krále nejmocnějšího.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Chvaliž Pána, ó duše má, v sobě sama.
Blh,Krč,Urb: Martin Michalec; 98: B.
Martin Michalec z Litoměřic na Košířích.
Chvalmež Boha Otce všemohoucího z narození Syna
jeho.
Blh,Krč,98,Urb:

Lukáš.
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Chvalmež nyní Boha svého, Syna jeho jediného.
Blh: Matěj Konvaldský nebo z kostelního
graduálu; Krč,98,Urb: Matěj Konvaldský.
Chvalmež nyní Boha svého z posvěcení města jeho.
98,Urb: Lukáš.
Chvalmež Otce nebeského i jeho Syna milého.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Chvalmež, věrní, spasitele, chvalmež svého vůdcí

i pastýře.
Blh,Krč: z kostelního graduálu; 98,Urb:
z Řehořova graduálu.

Chvalmež všickni Hospodina, jadiného Pána Boha.
Blh: Jan Augusta nebo Jan Pausteník;
Krč: Augusta; 98,Urb: Jan Pausteník.
Chvalmež všickni krále nebeského, kterýž vstoupil
v radost Otce svého.
Blh: Lukáš z latinské; Krč: Lukáš př.;
98: Z Řehořova graduálu b. Lukáš Starý
přeložil; Urb: Br. Lukáš ji přeložil.
Chvalmež všickni našeho stvořitele milého.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Chvalmež všickni otce nebeského, chvalme i
Syna velmi milého.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.

jeho

Chvalmež všickni spasitele, zpívajíc jemu vesele.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.
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Chvalmež všickni svatou důstojnou Trojici.
Blh,Krč,98: z kostelního graduálu; Urb:
z Řehořova graduálu z latiny přeložená.
Chvalmež všickni věrní Pána svého.
Blh,Krč: Jan A u g u s t a .
Chvaltež Hospodina, všecka rodino izrahelská.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Chvaltež Pána, andělé, všickni nebeští kůrové.
B l h , K r č , U r b : Martin Michalec.
Chvaltež Pána všickni svatí (1615) - viz
prvorozeného Panně od Boha...

Syna

Chválu Bohu vzdávejme a jemu dobrému vždy poctivost čiňme.
Blh,Krč,98,Urb:
Lukáš.
Chválu čiňme Bohu Otci, Synu jeho rovné moci.
Blh,Krč,98,Urb: Br. Kliment.
Chválu hodnou Bohu vzdávájme.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Chválu vzdávejte Pánu Bohu mocnému.
98,Urb:
Adam [Šturm] bakalář složil,
b. Jan Roh opravil.
Chvály radostné nebeskému Otci.
Blh,Krč,98,Urb:Blahoslav.
Izaiáš prorok svatý prorokoval s žádostí.
Blh, Krč,98,Urb: Blahoslav.
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Jak nesnadné přijíti nemocnému k zdraví.
Blh: Jan Pausteník. (tato píseň je závěrečnou částí textu Ruka tvá mocný
Bože!)
Jak nesnadný mám a nebezpečný boj.
Komenský v Annotatech (viz ČČM 65,1891,
str.216):Jan Mitis Adelf. (srv. též LF
1936, str.415)
Jakožto jelen k vodám k tobě, Bože, volám.
Blh,Krč,98: Augusta.
Jakž první člověk uvěřil
ďáblu.
Blh,Krč,98,Urb: Augusta.
Jáť

sem

hotov,

Bože

Křč,Praž: Jan Starší z Žerotína; (Koš:
Žerotín

nebo

snad

můj.

V.

Bílý)

Jáť sem v tomrozveselen,když.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.
Jáť sem volal, srdečně žádal (1615) - Jáť sem volal, vším hlasem křičal (Blh) - viz Jáť
sem volal, vším srdcem žádal
Jáť sem volal, vším srdcem žádal.
Blh, Krč,98: Augusta.
Jáť v Pánu Bohu svém doufám.
Blh,Krč,98,Urb: Augusta.
Jáť vstupuji, dí Pán, v nebe k Otci svému.
98,Urb:
Augusta.
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Jazyk lidský nemůže vypraviti toho.
Blh,Krč,98,Urb: Augusta.
Jeden Bůh v bytu, trůj v osobách jest.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Jenž sám sváty, pravdomluvný.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Jenžs sám svatý, spravedlivý (Blh) - viz
sám svatý, pravdomluvný

Jenžs

Jeruzaléme, město nebeského krále.
Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevinek.
Jestiť každému potřebí pro rozličná zavedení.
Blh,Krč: Lukáš.
Jezukriste, náš přeslavný králi.
Blh,Krč,98,Urb: Václav Solín.
Jezukriste spasiteli náš, jenž v nebi i v zemi
moc mášs
Blh,98, Blahoslav; Krč: Ondřej Štefan
př.; Praž: Ondřej Štefan předělal(Štefan je autor pozdější přeprac. verse
Blahoslavovy písně- viz LF 1933, str.
328)
Jezukriste, Synu boží, plný nebeského zboží.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Blahoslav.
Jezukriste, štědrý kněze, s Otcem s Duchem.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Hus.
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Ježíš k Pilátovi ráno veden (Blh) - viz Ježíš Pilátovi ráno vydán.
Ježíš Kristius, božská moudrost, vydal církvi tuto
svátost.
98,Urb: Jan Hus.
Ježíš Kristus, král nejvyšší, přijdeť sem.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Ježíš Kristus, náš milý Pán, přišedna svět.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Ježíš Kristus náš spasitel.
Koš: překlad z Luthera.
Ježíš Pilátovi ráno vydán, tu naň žalováno.
Ježíše, Pána nového rození, vizme v předivném zmaření.
Blh,Krč,98: Jan Augusta.
Ježíši, králi milostivý, jediný, sáms dobrý.
Blh: Jakýs truhlář pražský (viz též pozn.);
Krč: Roh př.; Urb: Jakýs truhlář pražský.
Ježíši Kriste, přeslavný králi, jenž si nás vykoupil.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.
Ježíši Kriste, tebeť čistá Panna počala.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Ježíši, tváť jest památka sladší nad střed všeho
světa.
98:Mistr Jakobellus;Urb:Mistr Foebellus
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Již- viz Jižť
Jižť Babylon velmi klesá, rány boží.
Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.
Jižť jest čas vzhůru vstáti, tělu nedati spáti.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Jižť Pán nad pány, Kristus Bůh pravý.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michale.
Jižť sluší srdce svého k Bohu pozdvihnouti.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Načeradský.
Jméno tvé, Jezukriste Pane, jako věže pevná stane.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.
Jsa Bůh v bytu vždy jediný od věku.
Blh:Mikuláš písař turnovský, Augusta
opravoval; Krč: Augusta př.; 98,Urb:
Mikuláš písař turnovský.
K chvále Bohu sezpivejme a jej vždycky.
Blh, Krč,98,Urb: Lukáš.
K chvále Pána Boha svého z dobrodiní velikého.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
K poctě Boha nejvyššího (1541) - viz Ke cti Boha
nejvyššího
Každý věrný budiž vděčen.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Každý věrný prozpěvuj, Bohu srdcem děkuj.
Blh,Krč: Wolf.
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Kdo - viz Kdož
Kdož chce v dobré naději smrti své čekati.
Blh,Krč: Pan Donát; 98, Urb: Pan Donát,
b. Wolf opravil.
Kdož chce žalosti ujíti, v svědomí zde vesel býti.
Blh,Krč,98: B. Wolf; Urb: Jan Wolf.
Kdož pod obranou nejvyššího v světě doufánlivě
přebývá.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.
Když Alžběta matku Páně k sobě přivítala.
Blh: Wolf a jiní (viz pozn.) Krč: Wolf
př.; 98,Urb: Wolf.
Když přijde má hodina.
Koš:Mikuláš Hermann (též odkaz na Hist.
o prot. kap. LXXVIII)
Když Syn Boží v neděli vstal jest z mrtvých.
Blh,Krč: Lukáš.
Kdyžto přijde přehrozný Páně den.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Ke cti a k chvále Boha věčného.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Ke cti Boha nejvyššího, v bytu božství jediného.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Ke cti chvále tvorci svému všickni věrní.
Blh: Kvasických (viz též pozn.)
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Ke cti Krista krále prozpvěvujž vesele.
Blh,Krč: Augusta.
Ke cti Otce nebeského i jeho Syna milého.
Blh: Lukáš nebo Lukáš z latinské; Krč:
Lukáš; 98,Urb: Lukáš z latinské.
Ke cti svého spasitele zpívejmež.
Blh,Krč,98: Jan Augusta
Komuž Bůh rajské svedení, hřích ten i zatracení.
Blh: Jiří Štyrsa.
Komuž milo spasení času nynějšího.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Králi Kriste, králs nad králi (1541) viz Nejslavnější králi Kriste.
Králi Kriste přebohatý, tys Bůh a člověk přesvatý.
Blh: Blahoslav ze staré; Krč: Blahoslav
př.; 98, Urb: Blahoslav.
Králi přeslavný, věčný biskupe svrchovaný.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Krista kněze podstatného važme drahé služby jeho.
98, Urb: Lukáš.
Krista Pána vstoupení slavmež, pamatujíce nyní.
Krč: Matěj Červenka.
Kriste, jenž si světlo i také dnem nazván.
98, Urb: Ambrožova.
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Kriste nebeský, slavný králi andělský.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Kriste spasiteli, vykupiteli, Pane panující.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš
Kriste, ty si smrt podstoupil.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta;(Koš:Augusta i Z Řehořova graduálu)
Kriste všemohoucí, Ježíši Pane přežádoucí.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Kriste, zvolils sobě pannu ctnou.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Kristus, běh svého poselství dokonav.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Kristus Bůh i člověk pravý.
Koš: snad V. Bílý.
Kristus hříšných naděje, toť Čtení oznamuje.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Kristus choť svou církev svatou tak zamiloval.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Kristus jediný a náš Ježíš milý.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Kristus, jest náš spasitel a hříšných vykupitel
(1615) - viz Kristus hříšných naděje,
toť čtení oznamuje
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Kristus Ježíš Nazaretský, kterýžto umřel za všecky.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.
Kristus kněz chtě své oběti účastný věrně činiti.
98, Urb: Jan Augusta.
Kristus náš milý spasitel, s nebe přišlý vykupitel.
Blh,Krč,98,Urb: Simeon Kocourek. (v Krč.
Simeon Felinus - připsáno jiným písmem
než ostatní glosy)
Kristus ozdobil církev svou dary Ducha svatého.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.
Kristus Pán náš, kterýž za nás ukřižován.
Blh,Krč,98: Jan Augusta.
Kristus příklad pokory, Bůh náš milostivý.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Kristus, syn boží jediný (1615) - viz Láska věčná
Bůh jediný
Kristus syn boží narodil se nyní.
98,Urb:Lukáš.
Kristus v jednotu víry své míně vésti.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Kristus všemohúcí vstoupil jest svou mocí.
Blh: Jan Augusta.
Kristus z mrtvých vstal, kterýž byl za nás na kří-
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ži skonal.

Blh: Lukáš nebo Lukáš z latinské; Krč,
Urb: Lukáš; 98: z latinské předělal b.
Lukáš
s.
Kristus zaslíbil učedlníkům, když zde s nimi
bydlil.
Blh,98,Urb:Jan Pausteník.

Kristus, zrno to obilné, ve čtení všem oznámené.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Křesťané, pravdy boží praví milovníci.
98: Jednoho mistra z Prahy proti Římanům; Urb: Jednoho mistra proti Římanům;
(Koš: odkaz na Hist. o prot.kap.LX)
Křesťané věrní, bezpečně doufejme.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Křesťané věrní, silně doufejme - viz Křesťané
věrní bezpečně doufejme.
Láska věčná, Bůh jediný, zjevil se.
Krč: Matěj Červenka.
Lásku Syna božího, Pána Jezukrista.
Blh,Krč,98: Jan Augusta.
Lide boží Izraheli, zpívej o svém spasiteli.
Blh,Krč,98,Urb: Matěj Červenka.
Lide, jenž znáš svého Boha, písničku.
Blh, Krč,98:Lukáš.
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Lidé všickni pozorujte, jak tělo a duší bojuje.
Blh: Urban Němec přeložil z německé
novokřtěnské, Jan Roh opravil, Krč: Roh
př.; 98: Urban Němec; Urb: Jiřík Urban.
Lítost měj nad námi, náš Pane.
Blh,Krč,98,Urb:Havel Dřevínek.
Matku svého Pána Ježíše v poctivosti míti má.
Blh,Krč,98,Urb: Jan
Augusta.
Mesiáši, náš milý Ježíši, Otci svému ty si nejmilejší.
Blh,Krč,98: Lukáš.
Milosrdenství velebme, z něho Boha vždycky chvalme.
Blh: Blahoslav ze staré; Krč: Blahoslav
př.; 98, Urb: Blahoslav.
Milosrdný Bože, račiž shladiti všecky hříchy.
Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.
Milosrdný Otče, všemohoucí tvorče, v bytu svém
velebný.
Blh,Krč,98, Urb: Martin Michalec.
Milost Bohem zaslíbená, v tajemství jeho zavřená.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Milý Otče nejdobrotivější, vzhlédniž ty na lid
svůj.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec. (viz
též pozn. v Blh)
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Mládenec blahoslavený, skrz proroky osvědčený.
98: Jan Augusta.
Mocný Bože, věčný králi, jenžs se vznášel nad
vodami.
Blh: Blahoslav ze staré; Krč: Blahoslav
př.; 98,Urb: Lukáš.
Mocný Bože, věčný králi, všech věcí učiniteli
(1615) - viz Mocný Bože, věčný králi ,
jenž se vznášel....
Mocný všech věkův králi, nejvyšší Pane náš.
Blh,Krč,Urb: Martin Abdon; 98: B. Martin Abdon, Jméno po verších.
Modliti se přikázal (1541) - viz Přikázal se modliti
Modlmež

se dověrně Bohu, znající potřebu mnohou.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.

Morní rána běží, řeč smutná se slyší.
Blh,98,Urb: Jiří Štyrsa.
Muky přetěžké i smrt Pána Ježíše važ předraze.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Muže bolesti plného slavme nestihlou.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Muže plného bolesti slavme(Blh) - viz Muže bolesti plného...
Na čest Bohu vždy zpívejme a s zvířaty chválu
vzdejme.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.

133

Na čest krále nebeského, slouhy Páně, zpívejte.
Blh,Krč,98,Urb: Jan A u g u s t a .
Na čest narozenému Pánu světa, králi nejvyššímu.
Blh,Krč,98,Koš: Adam Šturm; Urb: Jan
Táborský.
Nábožnou myslí a vděčnou zdvihněmež žádost srdečnou.
Blh,Krč,98: Lukáš.
Nábožnými srdci nyní prosby čiňme.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Národe český, chvaliž Boha, neb tobě obláštně.
Blh: Jan Augusta nebo Martin Michalec;
Krč,Urb: Jan Augusta.
Národové kteříčkoli (1615) - viz Národové zpohanilí
Národové zpohanilí, v pejše v zlosti sobě milí.
Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.
Narození Páně tento čas pamatujme.
Krč: Matěj Červenka.
Nastal jest nám den veselý, v němž se z panny
čisté narodil.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Nastal nám den přeutěšený, v němž Mesiáš zdávna
zaslíbený.
98,Urb: Adam Šturm.
Návštěv nás Duše svatý, navštěv mistře předrahý
Blh,Krč: Z kostelního graduálu; 98,Urb:
z Řehořova graduálu přeložená.
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Ne nám, Hospodine, ne nám chvála. - viz Ne nám
Pane...
Ne nám, Pane, ne nám chvála.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Nebeského Otce chvalme, jemu díky čiňme.
Blh,Krč, 98,Urb: Jan Augusta.
Neděstež se všickni toho, boží služebníci.
Blh,Krč: Jan Rokyta. (V Krč. monogram
BWR - k rozluštění viz LF 1933, str.
335, pozn. 1)

Nejslavnější králi Kriste, synu panny vždycky
čisté.
98,Urb: Jan Roh.
Nejvyšší kníže pastýřův, budiž od nás.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Nejvyšší moc boží ctíti, nejvíce ji velebiti.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Nejvyšší moudrost Kristus Pán v svém učení.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Černý.
Nesmírně k nám lítostivý spasitel náš dobrotivý.
Blh: Blahoslav ze staré; Krč: Blahoslav př.; 98, Urb: Blahoslav.
Nuž všickni, kdož ste žízniví a v svědomí svých.
Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.
Nuž všickni křesťané věrni, jsouc milostí obdaření.

Blh,Krč,98: Jan Augusta.
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Nuž všickni vesele svého stvořitele chvalmež.
Blh: Jan Táborský (pův. Jan Augusta
škrt); Krč,98,Urb: Jan Táborský.
Nuž všickni znovu zrození, ve jménu božím pokřtění.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Nuže milí tovaryši, pomněmež každý na svou duši.
Blh,Krč,98,Urb: Jiří Chřenovský.
Ó beránku boží, jenž si obětován.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Ó blahoslavený každý ten, číž nepravost Bůh odpouští. Blh,Krč: Martin Michalec.
Ó Bože Duše svatým s Otcem i s Synem jediné podstaty.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Ó Bože milostivý, Otče náš dobrotivý.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Ó Bože nebeský, Otče náš a Pane všemohoucí.
Blh, 98: Lukáš z latinské; Krč: Lukáš
př.; Urb: Lukáš z latiny přeložil ji.
Ó Bože žádoucí, Otče věčný náš všemohoucí.
Blh,98,Urb: Lukáš; Krč: Lukáš př.
Ó člověče povstaniž, z marnosti světa vyjdiž.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Načeradský.
Ó daremné světské utěšení, i jak brzo míjíš
v rychlosti.
Blh,98,Urb:Rachtaba,nožíř pražský.
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Ó Jezukriste, králi přeslavný, synu přečisté
rie.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.

Ma-

Ó Jezukriste, synu panny čisté, vzhlédniž na nás.
98: B. Adam Šturm. Dělána prve od mistra Mikoláše Biskupce Táborského latině; Urb: M. Mikuláš Táborský.
Ó Kriste dobrotivý, na své věrné vždy laskavý.
Blh,98,Urb: Lukáš; Krč: Lukáš př.
Ó Kriste, hříšným žádoucí, těm jichž.
Blh,Krč,98,Urb: Wolf.
Ó Kriste, králi nejslavnější, z čisté panny po-

šlý.

Blh, Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.

Ó Kriste naděje přežádoucí, kterýs podstoupil
smrt.
Blh,Krč,98,Urb: Ondřej Ciklovský.
Ó Kriste, paměť tvá nad střed všeho světa.
Blh: z latinské asi Lukáš (viz Rejstřík pozn.)
Ó Kriste, všís chvály hodný, jenžs v milosti.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
O Kristovu životu máme v Písních svatých jistotu.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Ó milosti velebná, Ježíše osobo Pána.
Krč: Lukáš př; 98: Lukáš.
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Ó nebesa, rosu dejte a z oblaků vyjdiž spravedlivý.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Ó nebeský milostivý Otče, všemohoucí a věčný náš
tvorče.
98,Urb: Lukáš.
Ó nebeský Otče náš, jenžs v Synu svém zplodil i
posvětil nás.
Blh,Krč: Jan Augusta.
Otče

Ó nejmilostivější náš, ty vždy ustavičnou péči.
98,Urb: Jan Augusta.
Ó oslavujtež, věrní Hospodina, jenž obmyslil.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Ó otče laskavý, milosti i dobroty plný.
Blh,Krč,98,Urb:
Lukáš.
Ó Otče náš, jenž si v nebesích, budiž veleben
ode všech.
Blh,Krč,98: Jan Agusta.
Ó Pane, hněv svůj odvratiž, na mne.
Blh, Krč,98,Urb: Martin Michalec.
Ó Pane, jenžs v smrtedlnosti, s námi bydliv.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Ó Pane Ježíši nejmilostivější, jenžs učiněn člověkem.

Blh,98,Urb: Lukáš; Krč: Lukáš př.

Ó Pane náš Ježíši (1615)-viz Tys pane nás Ježíši hoden

Ó Pane všemohoucí, předivnýs v své moci
Blh,98: Lukáš; Krč: Lukáš př.; Urb:
Lukáš z latinské (cituje "Pane všemohoucí" sign. TXIII.)
Ó pastýři izráhelský, synu Boha živého 1541,
1561 - viz Pastýři izrahelský
Ó pravdo mocná, nebeská, vzhlédniž na srdce žádostivá.
Blh,98: Lukáš; Krč: Lukáš př.
Ó přeblahoslavené blahoslavených mučedníkův božích všech.
98,Urb: Lukáš.
Ó předivná a převélebná Trojice svatá.
Blh: Jan Augusta.
Ó předivné a neslýchané navštívení.
Blh, Krč: Blahoslav.
Ó předivné bojování a rytěřování (1615) - viz
Ukřižovaného krále zpívéjmež (poslední odstavec)
Ó předivné za nás a předrahé zaplacení - viz Ó
přeslavné za nás...
Ó předrahý Kriste, jenž si k nám přišel z panny
čisté.
98,Urb: Adam Šturm.
Ó přenejlepší stvořiteli a spasiteli.
B l h , 9 8 : Lukáš; Krč: Lukáš př.
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Ó přeslavné za nás a předrahé zaplacení.
Blh: Blahoslav ze staré; Krč: Blahoslav
př.; 98,Urb: Blahoslav.
Ó přeslavný Jezukriste, Synu panny vždycky čisté.
Blh,98: Lukáš; Krč: Lukáš př.; Urb:Mistr. pražských, již Mart. Michalek opravil (asi tisková chyba, údaj od předchozípísně rejstříku Urbanova Ach ach
auvech)
Ó radujtež se věrní, pro hříchy zarmoucení.
Blh, Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Ó spasiteli Ježíši, kterýžs sám ze všech nejlepší.
Blh,Krč: Lukáš; 98,Urb: Mistr Jan Hus
latině složil, b. Lukáš Starý přeložil.
Ó spasiteli náš, ty sám své věrné znáš.
98,Urb: Lukáš
Ó srdcem nábožným, věrní, po rozkošném hodování.
Blh,98,Urb: Lukáš; Krč: Lukáš př.
Ó stvořiteli všemohúcí, Otče náš přežádúcí.
Blh,98: Lukáš z latinské; Krč: Lukáš
př.; Urb: Lukáš na česko přeložil ji.
Ó svatý přijdiž Duše, naplň tvých srdce věrných.
98:
kostelní.
Ó světlo Trojice svatá, jediná božská podstata.
Blh,98,Urb: Lukáš; Krč: Lukáš př.
Ó uslyš svůj lid žádostivý, předobrotivý Otče.
Blh,98,Urb: Lukáš; Krč: Lukáš př.
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Ó ušlechtilé přirození, v němž Pán Kristus vyšel.
Blh, Krč,98,Urb: Blahoslav.

Ó věrní, srdcem povstaňme a na to.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Ó všickni lidé, kdožkoli touto cestou jde.
Blh,Krč,98,Urb: Václav Solín.
Ó všickni věrní, nyní čiňmež dobrořečení.
Blh,98,Urb: Lukáš; Krč: Lukáš př.
Ó vysvobodiž ty nás, milý Pane, z smrti hrozné.
Blh: Lukáš z staré prvnější předělával; Krč: Lukáš př.; 98,Urb: Lukáš.
Obětování jest dnešního dne Pán.
Blh,98,Urb: Blahoslav; Krč: Jan Augusta.
Obřezání Pána Ježíše slav, věrná duše.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Očí víry pozdvihnouce, milost Páně spatřujíce.
Blh,Krč: Jan Augusta; 98,Urb: Lukáš.
Od smrti Otec nebeský, jako lev velmi udatný.
Blh,98,Urb: Lukáš; Krč: Lukáš př.
Oslavujtež věrní Hospodina (Urb) - viz Ó oslavujtež věrní...
Osmý den po narození hned ráčil trpěti.
98: kostelní; Urb: Mistrů prážských.
Ostříhej mne, můj Bože, z výsosti.
(Koš: odkaz na Hist o prot.kap.LXXII)
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Otce nebeského pochvalmež z milosti.
Blh,98,Urb: Jan Pausteník.
Otcovství věčné Boha Otce (1615) - viz Otcovství
věčné otce věčného.
Otcovství věčné Otce věčného, jenž jest.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Otče, Bože, jenž přebýváš na nebesích.
Blh,98: Jiřík Ciklovský z německé;Krč:
Jiří Ciklovský; Urb: Jiřík Ciklovský
z němčiny ji přeložil.
Otče, Bože náš velebný, v skutcích svých jsi chvalitebný.
Blh: Blahoslav ze staré; Krč: Blahoslav
př.;
98,Urb:
Blahoslav.
Otče, jenž si nám Syna dal, nás v účastnost.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Otče laskavý, milosti i dobroty plný (Urb) - viz
Ó otče laskavý...
Otče mocný, Kriste moudrý, Duše svatý.
98,Urb: Lukáš.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, nakloň uší svých.
Blh: Roh Jan (viz též pozn. v Rejstříku.
Také škrtnuta u Augusty.) Krč: Jan Augusta; 98,Urb: Jan Roh.
Otče náš nejmocnější, tebouť vše stvořeno.
Blh,Krč: Martin Michalec.
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Otče náš všemohoucí, jenž vše živíš svou mocí.
Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.
Otče, Synu i Duše svatý, jediné božské podstaty.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Otče všemohoucí, předivnýs v své moci.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Otec nebeský jediného maje Syna.
Blh, 98, Urb: Lukáš; Krč: Lukáš př.
Otec, Syn i Duch svatý, Pán Bůh náš jediný.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Ozdobo lesů, hor i údolí.
Koš: Přeložena z francouzského.
Pamatujmež my vesele rod našeho spasitele.
98,Urb: Lukáš.
Pán Bůh figurami dávno, jakož v Písmě svatém
psáno.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš
Pán Bůh Otec nebeský k synu svému, v božství rovnému.
Blh, Krč, 98, Urb: Martin Michalec.
Pán Bůh shlédl s nebe na lidské rodiny.
Blh,Krč,98: B.Wolf; Urb: Jan Wolf.
Pán Bůh, Slovo Otci rovné v moci, v bytu.
Blh,Krč,Urb: Táborských; 98: Husencův
táborských; (Koš: Připojena jest na zad
bratrské konfesí Ferdinandovi podané na
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posledním listě, ukončeném slovy: Finis
confessionis Hussitarum.)
Pán Bůh v staré církvi dávno(1615) - viz Pán Bůh
figurami dávno
Pán Bůh velebný buď od nás chválen.
Blh,98,Urb: Adam Šturm; Krč: Augusta.
Pán Jezukrist, milý spasitel, když poselství své.
Blh,Koš: Adam Šturm ze staré; 98,Urb,
Krč: Adam Šturm.
Pán Ježíš k smrti hrozné bera se.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Pán Ježíš lidu svému, k pravdě povolanému.
Blh,Krč: Jan Augusta.
Pán Ježíš maje se z tohoto světa bráti.
Blh: Blahoslav ze staré (viz též pozn.)
Krč: Blahoslav př.; 98,Urb: Blahoslav.
Pán Ježíš po svém pokřtění
Blh,Krč,98,Urb:

puzen.
Lukáš.

Pán Ježíš pokušení maje snášeti (1615) - viz Pán
Ježíš pokusení ráčil trpěti
Pán Ježíš pokušení ráčil trpěti.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Pán Kristus, Syn boží věčný, přišel mezi
Blh,Krč: Adam Šturm.

lid.
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Pán Kristus v svém učení (1615) - viz Slyšmež
Krista ve čtení.
Pane Bože dej ty znáti (1541, - viz Pane Bože
dejž poznati
Pane Bože, dějž poznati těm, kteříž se mají káti.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Pane, jenž přebýváš v nebi, ó Kriste.
Blh, Krč: Augusta.
Pane, jenžs předivný v svatých svých.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Pane Jezukriste, králi slavný, umřels za nás.
Blh,Krč,98,Urb: Ondřej Ciklovský.
Pane Ježíši Kriste, tys Syn boží zajisté.
Blh,Krč: Jan Augusta.
Pane již v pokoji ustálého.
(Koš: Zpíval 2.IV.1564 Jan Kalvín nedlouho před svou smrtí.)
Pane, kdo bude přebývati v stánku tvém.
Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.
Pane Kriste, budiž s námi(1615) - viz Bože Otče
budiž s námi
Pane mocný, Bože věčný, náš nejmilejší Otče.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
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Pane, panující králi, Jezukriste Spasiteli.
Blh: Blahoslav ze staré; Krč: Blahoslav
př.; 98,Urb: Blahoslav.
Pane přispěj k mé pomoci.

(Koš: Odkaz na Hist. o prot.kap.LVII.)

Pane věčný králi, ať tě tvůj lid chválí.
Blh, Krč,98,Urb: Lukáš.
Pane všemohoucí (Urb) - viz Ó Pane všemohoucí
Pane všemohoucí, otče přežádoucí, mnohý si v
losti.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.

mi-

Pánu slávy vzdejme čest, neb věčný boží Syn jest.
Blh:
Václav
Solín;
Krč:
Václav
Bílý;
98,Urb: Václav Bílý příjmím. (Možná, že
Bílý je jen jiné jméno Solínovo; viz LF
1933,str.

325,

pozn.6,

též

Jirečkova

Hymnologie. Košut naproti tomu ztotožňuje Bílého s bratrským biskupem Bílým,
zemř.
1533)
Pastýři izrahelský, Synu Boha živého.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.

Pastýři nebeský, Pane náš Ježíši, vzhlédniž na
nás.

Blh,Krč,98:Táborských; Urb: Jan Táborský.

Pastýři,

zprávce nejvyšší
Blh,
Krč,98,Urb:

církve své.
Lukáš
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Patř každý, jak na světě příčin mnoho k zlému.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Pilát všed s Ježíšem do rathausu.
Blh: Blahoslav ze staré; Krč: Blahoslav př; 98, Urb: Blahoslav.
Plesej Bohu, vzdávej mu chválu, ó věrné srdce.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Pochvalmež Pána Boha, Otce nebeského.
Blh,98,Urb: Jan Pousteník.
Pomíjiť chlouba tvárnosti.
Blh: Jiří Štyrsa. (Píseň nezařazená
do tištěných kancionálů.)
Poníženou myslí a srdečnou vroucí žádostí k t o běť voláme.
Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.
Posel Otce nebeského, Syn jednorozený jeho.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Posilntež se v Kristu, všickni věrní.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Poslu nebeskému a králi našemu Ježíši.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Poslyš, dcerko žádostivá, protřiž oko.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Potěšen buď, Jeruzaléme, a rozveseltež se bydlitelé jeho.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
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Povstaň, Pane, ó povstaň, navštěviž ty lid
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.

svůj.

Pozorujte suďte, mládenci, kterak.
Blh,Krč,98,Urb: Wolf.
Pozorujtež mne, dí Pán Bůh, lide můj milý.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Pozorujtež, věrní, milosti Boha svého.
98,Urb: Adam Šturm.
Požehnání a díky Pánu Bohu izrahelskému.
Blh: Blahoslav ze staré Křižákovy
(viz též pozn.)
Požehnaný budiž Ježíš Pán, kterýž přišel.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Práci denní vykonavše a noci se přiblíživše.
Blh,Krč,98: Blahoslav.
Pro tu milost Boha Otce pamatujmež všickni věrní.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Probuď se již, duše věrná, přišlať půlnoční hodina.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Probuď se v mysli věrný, patř a nebuď lenivý.
Blh,98,Urb: Jiří Štyrsa.
Probudiž se každá duše věrná (1615) - viz Probuď
se již duše věrná.
Probudiž se, ó Jeruzaléme.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
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Probuďtež se, spravedliví bydlitelé Siona.
Blh,Krč,98,Urb:
Blahoslav.
Proč se, Pane, zapomínáš na mne.

Jiřík

Blh:

Proč

se

Pročež se

pneš, ó člověče,
Blh,Krč,98,Urb:

vzdalujež
a
Blh,Krč,98,Urb:

Ciklovský.

k

nebi

pejchou.
Wolf.

kryješ,
Pane.
Jan
Augusta.

Prokřikněmež všickni k chvále Pána nejsvětějšího.
Blh: Adam Šturm nebo Martin Michalec;
Krč,98,Urb: Adam Šturm.

Prorocký

slyšme

žádosti

plný

viz

též

Blh,Krč,98,Urb:

Prozpevujme

-

tento

hlas.

Blahoslav.

Prozpěvujmež

Prozpěvujme a velebme Krista krále (1615) - viz
Prozpěvujme a zvěstujme skutky Páně.

Prozpěvujme

a zvěstujme skutky Páně.
Blh,Krč,Urb: Jan Augusta.

Prozpěvujme všickni vesele aslavmežpříchodSyna
božího.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Prozpěvujmež v tomto veselí stavu
manželského.
Blh,Krč: Jan Augusta; 98,Urb: Wolf.
Prozpěvujmež v utěšení, pamatujíce vzkříšení.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
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Prozpěvujmež vesele, že nám Bůh dal spasitele.
Blh,Krč,98: Pavel Paulín.
Prozpěvujmež všickni k chvále Bohu, jenž dává.
Blh,98,Urb: Jan Pausteník.
Prozpěvujž vesele, stádce Páně malé.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Přeblahoslavený člověk, jehož by byl takový věk.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Před ukrutnou mocí světa s matkou do Egypta.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Předivný Pán Bůh v skutcích svých.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Předivnýs Otče v milosti a hodný chvalitebnosti.
Blh,98,Urb: Lukáš.
Přesilný Hospodine, drž ruku nad námi.
Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.
Při tomto pochovávání, těla v hrob uložení.
Blh,Krč: Lukáš.
Při tomto posluhování, těla, krve přijímání.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš
Příchod Kristův ohlašujme a se strojme.
Blh: Augusta.
Přijav od Otce poselství i v něm jsa potvrzen.
Blh,Krč: Adam Šturm.
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Přijdiž těšiteli, Duše svatý, a věrných svých
navštěviž.
Blh,Krč: z kostelního graduálu;98,Urb:
kostelní.
Přikázal se modliti Kristus, Otce vzývati.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Přikázání svá Pán Bůh vydal, v strachu.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.
Přikázání veliká Zákona naového (1615) - viz Pozorujtež mne, dí Pán Bůh.
Přikazateli Ježíši, ty máš slovo života.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Přílišná ouzkosti srdce ctného, věrnés již
vštívila.
Blh: Blahoslav.

na-

Připravmež se, věrní, k modlení.(1615:..všickni .)
Blh,Krč: Táborských; 98, Urb: Lukáš.
Připravujž se, věrná říše, k přijetí Pána Ježíše.
Blh: Jan Augusta.
Přišel jest k nám obr silný.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Přišel jest k nám rek přesilný (1615) - viz Přišel jest k nám obr silný.
Přišliť sou dnové zarmoucení, v nichž se.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
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Přišloť k nám padlým spasení.
Koš: Pavel Speratus (též odkazuje na
předmluvu Komenského kancionálu)
Radost nevymluvná dnešní den jest nám zjevena.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Táborský.
Radostně Boha chvalme a moc jeho vyznávejme.
Blh,Krč,98,Urb: Matěj Konvaldský.
Raduj se každý člověk v tento nynější věk.
Blh,Krč: Matěj Konvaldský; 98,Urb: Lukáš.
Raduj se matko, synů božích rodičko.
Blh,Krč,98: Jan Augusta.
Raduj se srdce člověka z hříchů již povstalého
(1541)-viz Těš se srdce člověka...
Radujme se spolu v Pánu, všickni křesťané.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Radujme se v našem srdci z dobrých věcí.
Blh,Krč,98,Urb: Matěj Konvaldský.
Radujme se v Pánu Kristu a chvalmež jej.
Blh,Krč,98,Urb: Matěj Konvaldský.
Radujme se všickni, jsouce toho vděčni.
Blh,Krč,98: Jan Augusta. (Urb. viz
pozn. u "Vzkříšení spasitele svého")
Radujmež se - viz též Radujme se.
Radujmež se všickni věrní, velebíc svého Boha.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
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Radujmež se vždy společně, chválu vzdávejme
ochotně.
Blh: Matěj Konvaldský nebo Gabriel Komarovský (viz pozn.); Krč,98,Urb: Matěj Konvaldský.
Radujtež se v Pánu znovu zrození.
98,Urb: Jan Augusta.
Rána boží morová, náhlá, příliš jízlivá.
Krč, Praž: Br. Jan Svatoň; 98: Matěj
Červenka; Urb: Maden. (? - sic!)
Rosu dejte, nebesa, s hůry a oblakové
vývodu.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.

zvěstujte

Rozžehnejmež se s tím tělem, pochovejmež.
Blh, Krč,98,Urb: Lukáš.
Ruka tvá, mocný Bože, všecko učinila.
Blh,98,Urb: Jan Pausteník.
S výsosti na tento svět Otec nejmocnější.
Blh: Miřínský; 98,Urb: kostelní
Sešliž, Hospodine, svatého Ducha svého dary.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Sláva Bohu na výsosti, kterýž jest vždy od věčnosti.
Blh,98: Jiří Štyrsa; Urb: Adam Šturm.
Sláva na výsostech Bohu. A na zemi pokoj lidu.
Blh,Krč: Z kostelního graduálu;98,Urb:
Z Řehořova graduálu; (Koš: Augusta nebo
z Řehořova graduálu)
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Sláva na výsostech Hospodinu, a na zemi pokoj.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Slavmež krále věčného, Boha spasitele.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Slavmež my krále svého, Jezukrista.
Blh,Krč,98: Adam Šturm.
Slavme ctěme svatou Trojici (Urb) viz Slavně ctěna buď svatá, důstojná Trojice.
Slavně ctěna buď svatá důstojná Trojice.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Slávu království, nebeského vypravujme.
Blh,Krč: Jan Augusta.
Slovo boží věčné velebme.
Blh, Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Slovo boží všickni milujme (1615) - viz Slovo boží
věčné velebme
Slovo, Syn boží, jediný bez počátku.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Slovo věčné Otce rovné v moci (1615) - viz Pán Bůh
slovo otci rovné v moci.
Slyš, jak ten muž blažený, Ježíš ukřižovaný.
98,Urb: Jan Augusta.
Slyšiž hříšnice, boží protivnice.
Blh: Jan Augusta.
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Slyšmež Krista ve Čtení, jenž k nám ke
98,Urb: Jan A u g u s t a .

všem.

Slyšmež ze čtení božího o znameních dne (1615) viz Slyšmež z čtení svatého.
Slyšte všickni a znejte hrozně zavedení.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Slyštež z učení božího (Koš) - viz Slyštež ze
čtení svatého.
'

'

Slyštež ze čtení svatého o znameních dne soudného.

Blh,98,Urb: Jan Jelecký z německé;Krč:
Jan
Jelecký.

Smiluj se nade mnou, Bože, shlaď hříšnost mou.
Blh, Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Smrt divnou Boha v těle přišlého všickni.
Blh,Krč,98,Urb: Jan
Augusta.
Smrt drahou Boha v těla přišlého (1561) - viz
Smrt divnou...
Snažujmež se v tomto světě Bohu ve všem líbiti.
98: Jan Augusta.
Spas nás, králi nebeský zemský(1615) - viz Zdráv
buď, králi nebeský..
Spasiteli, Kriste jediný, spasiž nás prosíme.
Blh,98: Mikuláš písař turnovský.
Spasiteli, pane Jezukriste, tys sám hoden cti.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
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Spomoziž mi z hoře mého, věčný milý Bože.
Blh: Jan Silvanus, předělával Pausteník
a Roh (viz pozn. );Krč: Jan Roh př.; 98,
Urb: Jan Silvanus.
Správce domu božího - viz Zprávce
Srdce mé skládá píseň, píseň velmi příhodnou.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Srdcí čistých choti, Kriste jediný.
Blh,Krč: Vavřinec Starý; 98: Vavřinec
Krasonický; Urb: Václav Krasonický.
Stvořitele svého ctěme, řečem jeho cele věřme.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta; (Koš. odkazuje na Hist. o prot.kap.LXXXIII)
Stvořiteli Duše svatý božské rovné podstaty.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Stvořiteli, Pane nejvyšší, stvořils člověka v ráji.
Blh: Blahoslav ze staré; Krč: Blahoslav
př.; 98,Urb: Blahoslav.
Stvořiteli svému, dítky jeho jsouce, modlmež my
se.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Stvořiteli věčnému buď chvála.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Stvořiteli věčný, myť k tobě voláme.
Blh, Krč,98,Urb: Wolf.

156
Svaté boží požehnání buď nyní i vždy nad námi.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Svatého všech svatých a Krista účastných.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Svatý duch s nebe přišlý naplnil okršlek zemí.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Světlo nejjasnější z stolice vyšlo (Urb) - viz
Světlo nejtajnější.
Světlo nejtajnější z stolice vyšlo z nejvrchnější.
Blh: Lukáš z latinské; Krč: Lukáš př.;
98,Urb: Lukáš.
Světlo zastkvělo se jest dnešní den nad námi.
Blh,Krč,98,Urb:
Blahoslav.
Světlo zastkvělo se předivné nad námi.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Blahoslav.
Svrchovaného krále pochvalmež oslavně.
Blh,98: Lukáš z latinské; Krč: Lukáš př.;
Urb: Lukáš z latiny přeložil.
Syn z panny narozený, Boha nejvyššího mládene—
ček.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Syna prvorozeného, patrně od Boha daného velebmež.
Blh, Krč ,98,Urb: Jan Augusta.
Šel přes potok Cedron k hoře Kristus.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
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Tajné rady uložení nevzalo jest proměnění.
Blh,Krč,98,Urb:
Lukáš.
Taktoť smutně naříká choť Kristova milá.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Jelecký.
Taktoť volá sám Syn boží.
Blh, 98: Urban Němec přeložil na česko
z německých písní novokřtěnských, ale
bratr Jan Roh opravoval; Krč: Jan Roh
př.; Urb: Urban Němec z novokřtěnských,
na česko přeložil Jan Roch i opravil.
Tatoť jsou nám přikázání.
Koš: překlad z Luthera.
Tě Boha chválíme, tě Hospodina
vyznáváme.
98:AugustinovaiAmbrožova;Urb:Augustinova i Ambrožova. Píseň stará.
Tělo mrtvé v hrob kladouce, v zemský prach.
Blh,Krč,98: Blahoslav.
Temnosti staly sou se po všeliké zemi.
Blh: Blahoslav ze stare; Krč: Blahoslav
př.; 98,Urb: Blahoslav.
Tento čas nynější veselé vydává, v němžto.
Blh,Krč: Adam Šturm.
Tento přeslavný den poctivosti mnohé jest hoden.
Blh,Krč,98,Urb:
Lukáš.
Tento přeslavný den vážnosti veliké jest (1615)viz Tento přeslavný den poctivosti mnohé...
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Tentoť jest, jehož neseme a k hrobu provázíme.
Blh,98,Urb: Lukáš.
Těš se, dcerko sionská, ty církvi křesťanská.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.
Těš se, Jeruzaléme, chval Boha, věrný lide.
Blh,Krč,98: Lukáš; Urb: Jan Augusta.
Těš se, srdce člověka z hříchů již povstalého.
Blh,98,Urb: Lukáš z latinské; Krč: Lukáš př.
Těšiteli Duše svatý, ty si od nás v dařích božských.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.
Tobě buď čest, Pane, spasiteli
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.

náš.

Tobě, kterýžs s nebe sstoupil, sám Duchem.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Tobě, předobrý Bože náš, buď chvála.
Blh: Adam Šturm.
Toho, jenž dí Já sem jenž sem, znejme.
Blh, Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Tohoť jest nejvíc potřebí každému k jeho spasení.

Blh,Krč:

Lukáš.

Trojici blahoslavenou, slávy utěšení plnou.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
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Trůj v osobách Bůh jeden budiž od nás z milosti
své.

Blh: Jan Augusta.
Třetího dne vstal z mrtvých Pán.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
Tvář laskavou obrať,Pane, k lidu svému.
Blh,98: Adam Šturm z staré; Krč,Urb:
Adam Šturm.
Ty, jenž sám to umění máš všech věcí.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Ty, jenž s nebe
vysoké.
Koš: Přeložena z polského. Jediná.
Tys, Pane náš Ježíši, hoden chvály
nejvyšší.
Blh, Krč,98, Urb: Jan Augusta.
Ukřižovaného krále zpívejmež k pochvale.
Blh,Krč,98: Jan Augusta; Urb: Lukáš.
Umučení i trýznění, v němž jest naše vykoupení.
Blh,Krč,98,Urb:
Lukáš.
Umučení i trýznění važmež (Blh) - viz
trýznění v němž jest

Umučení

i

Uslyšiž nás, Hospodine, neboť nepostihlé jest
milosrdenství
tvé.
Blh,Krč,98,Urb: Havel Dřevínek.
Utecme se k Ježíšovi, ať srdce naše obnoví.
Blh: Blahoslav ze staré;98,Urb: Blahoslav.
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V moci v moudrosti dobrého chvalmež Boha v svatých
jeho.
98,Urb: Lukáš.
V pracech byl Pán od mladosti putování svého.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.
V svědomí svém rozvlažení i v zármutcích.
Blh,Krč: Havel Dřevínek; 98: Adam Šturm.
V tebeť, Bože, věříme, dejž ať skutkem
Blh,Krč: Jan Augusta.

plníme.

Važmež jak mnohá dobrota v umučení Jezu Krista.
98, Urb: Lukáš.
Važmež, věrní, nábožně smrt Kristovu.
Blh,Krč,98,Urb: Václav Solín.
Važmež život smrtedlnosti, kterak pomíjí...
Blh, Krč,98,Urb: Blahoslav.
Ve dnech bídných, pokušení plných.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Ve jméno boží počněme a dokudž můžeme pracujme.
98: Husencův Táborských; Urb: Táborských.
Ve jméno Krista doufáme, nebť v něm své spasení
máme.
Blh: Augusta, Kundrát a V. Tým
(viz
pozn.); 98: Poslové k králi Ferdinandovi vyslaní s konfesí bratrskou.B.Jan
Augusta dodělal tři verše poslední. ;
Urb: Poslové k Ferdinandovi vyslaní;
Krč: Jan Augusta.
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Věčný králi, Pane náš, jenž dědictví milé máš.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Věčný Otec Syna svého hned po smrti (1615) - viz
Od smrti Otec nebeský
Věčný Syn jednorozený, Bůh pravý nestvořený.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.
Velebiž, ó duše má, Pána Boha svého.
Blh,Krč,98: Jan Augusta.
Velebmež Boha mocného, chválíce vždy jméno jeho.
Blh,Krč,98,Urb: Matěj Konvaldský.
Velebmež dnešní den Boha jednoho.
Blh,Krč: Jan Augusta.
Velebmež Syna božího, z panny ctné narozeného.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Velebmež vždy s veselím stvořitele svého.
Blh: Jan Táborský nebo Z kostelního
graduálu; Krč,98,Urb: Jan Táborský.
Velmiť jest potřebí každému člověku opatřiti se.
Blh,Krč: Martin Michalec; 98: B.Martin
Michalec z Litoměřic proti Arianům;
Urb: Jan Milíč.
Věrná duše radostně krále svého poznej(1615,Urb)viz Věrná duše radostně máš krále přijíti.
Věrná duše radostné máš krále přijíti.
Urb: Jan Augusta.
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Věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe
i
země.
98: Blahoslav.

Věřmež v Boha jednoho, v Otce
všemohúcího.
Blh: Rokycan A p o s t a t a .

Věřmež v Boha jednoho, v Pána stvoření
všeho.
Krč,98,Urb: Jan z Rokycan. (možno, že
tato zpráva vznikla záměnou s předchozí
písni)
Věřmež všichni v našeho stvořitele milého.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Vesele Bohu zpívejme, čest, chválu vzdávajíce.
Blh,98,Urb: Jiřík
Štyrsa.
Vesele Bohu zpívejme, jemu čest chválu vzdávejme.
Blh: Lukáš neb Benedictus (viz pozn.);
Krč: Beneš Bavoryňský; 98,Urb: Lukáš.
Vesele v hojném potěšení radujme se s p o l u .
Blh, Krč,98,Urb: Blahoslav.
Vesele zpívejme, Boha Otce chvalme.
98,Urb:

Lukáš.

Veseliž se již nyní, všecko lidské p o k o l e n í .
Blh,Krč,98,Urb:
Lukáš.
Veseliž se již nyní, všeliký člověk věrný.
Blh,Krč,98: Lukáš; Urb: Jan Augusta.
Veseliž se, srdce každého věrného.
Blh,Krč,98,Urb: Adam Šturm.

163
Veselme se spolu, křesťané milí, všickni Krista
milovni.
Blh,Krč,98,Urb: Wolf.
Vítej, Jezukriste, s nebeské výsosti.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Vítěze slavného, pána našeho, s nebešťany chvalme.
Blh,Krč,98,Urb: Matouš Tatíček.
Vivus panis angelorum.
Blh: Jan Hus (viz též pozn.)
Vizme nynější čas nebezpečný, v němžto.
98,Urb: Blahoslav.
Vizmež ctitele božího, ve všem dokonalého.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Vizmež člověka nedávno živého.
Blh,Krč: Wolf .
Vizmež příklad smrtedlnosti, mrtvého, jejž neseme.
Blh, Urb: Lukáš z latinské; Krč,98: Lukaš.
Vizmež věrní Bohu milí, kterak mnohá dobrodiní.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Volámeť z hlubokosti žaláře temného.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Vstalť jest z mrtvých za nás ukřižovaný Syn boží.
Blh,Krč,98: Adam Šturm.
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Vstoupil Kristus vzhůru z světa nízkosti.

Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.

Všemohúcí stvořiteli, nebe země slavný králi.
Blh,98,Urb: Jiří Štyrsa.
Všemu světu zlořečení, všemu lidu zatracení.
Blh,Krč,98,Urb:
Lukáš.
Vší cti, chvály nade vše hodný, dobroty plný.
Blh: Jiří Štyrsa (pův. Wolf-škrt); Krč,
98,Urb: Wolf. (Urb. cituje "Cti s chváli nade vše hodný", Sign. R X I X . )
Všickni hříšní k vodám poďte a k Kristu.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
.

Všickni, jenžto kajícího došli sme zarmouceného
srdce.
Blh,Krč,98,Urb:
Lukáš.
Všickni spolu shromáždění, vzdávejme Bohu chváleníe
Blh: Blahoslav ze staré; Krč: Blahoslav př.; 98: Blahoslav.
Všickni věrní křestané, veselme se nyní.
Blh,Krč,98: Martin Michalec.
Všickni věrní povstaňme, z tvrdého sna prociťme.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Všickni věrní prosmež Boha.
Blh:

Wolf.
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Vykupitel můj Kristus Pán.
Koš: V. Klejch.
Výpravujmež všickni slávu Pána Jezukrista.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.

Výpravujtež, nebeští, slávu Slova vtěleného.
Blh: Lukáš z staré prvnější předělával;
Krč: Lukáš př.; 98: Z kostelní Řehořovy
b. Lukáš Starý; Urb: Lukáš.
Vyznávám poníženě.
Koš: Klejch.
Vyznávejmež se Pánu Bohu z hříchův našich.
Blh,Krč,98,Urb: Jan A u g u s t a .
Vzbuď nás, Pane,
ať
Blh, Krč,98,Urb: Lukáš.

povstaneme.

Vzdejmež čest Bohu svému z jeho dobrodiní.
Blh,Krč,Urb:Mart.Michalec.
Vzdejmež chválu Bohu Otci, kterýž stvořil všecky
věci.
Blh,
Krč:
Lukáš.
Vzdejmež chválu Bohu spolu všickni věrní.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.
Vzdejmež chválu nebeskému Pánu, věčnému stvořiteli.
98,Urb: Jan Pausteník.

166
Vzdejmež chválu po všecky věky svému Pánu.
Blh: Blahoslav z staré latinské; Krč,
98, Urb: Blahoslav.
Vzkříšení spasitele svého chval každý člověk
myslí veselou.
Urb: Jan Augusta.
Z dobrých věci Boha chvalme, nyní se radujme.
Blh,Krč,98,Urb: Matěj Konvaldský.
Z hlubokosti v své ouzkosti tebeť vzývám.
Blh,Krč,98,Urb: Blahoslav.
Z hlubokosti volám k tobě.
Koš: překlad z Luthera.
Z nebe přišedše andělé.
Koš: překlad z Luthera.
Z svrchní rady Pán Bůh drahý (1541) - viz Tajné
rady uložení (?)
Z té milosti nesmírné, od Boha v Kristu dané.
Blh,Krč,98,Urb: Matěj
Konvaldský.
Z té milosti přehojné (Urb) - viz Z té minulosti nesmírné
Z vítězství Ježíše Pána převelmi slavného.
Blh,Krč,98: Blahoslav.
Z výsosti na tento svět - viz S výsosti na tento svět.
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Zavítej k nám Duše svatý, s Otcem s Synem též
podstaty.
Blh: Matěj Červenka z latinské; Krč,
98,Urb: Matěj Červenka
Zdráv buď, králi nebeský, zemský, plný.
Blh: Lukáš ze staré prvnějši předělával; Krč: Lukáš př.; 98: B.Likáš Starý z předešlé; Urb: Br. Lukáš z latiny ji přeložil.
Zkřikniž hlasem radostně, těš se v srdci svém.
Blh,Krč,98,Urb: Jan
Augusta.
Zpívej, jazyk křesťanský, ke cti knězi věčnému.
Blh.Krč: Jan Augusta.
Zpívej, jazyky, o přeslavním boji rytířském.
Blh,Krč:
Z kostelního graduálu; 98:
Pražská z
latinské.
Zpívej, jazyk, v potěšení Kristovo umučení.
Blh, Krč,98,Urb: Lukáš.
Zpívej s pláčem přežalostně, jenžs v víře.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Zpívej věrný jsa účastný Krista Pána vítězství.
Blh: .Aagusta.
Zpívej věrný přeradostně, jenžs byl u víře ž i v .
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
Zpíbejmež my nyní vtomtoshromáždění.
Blh,Krč,98,Urb: Lukáš.
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Zpívejmež my věrní v tomto shromáždění (l615) viz Zpívejmež my nyní
Zpivejmež na čest našeho spasitele Krista.
Blh,Krč,98,Urb: Adad Šturm.
Zpívejmež, věrní, společně chválu srdečnou.
Blh,Krč,98,Urb: Martin Michalec.
Zpívejmež všickni vesele, chválíc Krista spasitele.
Krč: Jan Augusta.
Zprávce domu božího, Syna jeho vlastního.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.

Žádný jiný než čert sám přinesl tě. smrti, k nám.
Jan Jafet (dle glosovaného exempláře
1615 v Herrenhutě - viz LF 1936, str.
415)
Žalostné rozmlouvání slyšme.
Blh: Blahoslav ze staré; Krč: Blahoslav
př.; 98: B.Lukáš Starý, b. Jan
Blahoslav znovu spravil; Urb: Blahoslav.
Život chudý Pána Krista, veleb každá duše věrná.
Blh,Krč,98,Urb: Jan Augusta.
Živost Kristů zvelebujeme, slávu jeho všem.
Blh,Krč,98: Jan Augusta.
Živý chlebe, kterýž z sebe život způsobil.
Blh: Jan Hus (viz též pozn.); Krč, 98,
Urb: Jan Hus.
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IV.

Úvod a dodatek Klejchova Rejstříku ve vydání Urbanově.
(příloha)
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Rejstřík starých písní bratrských,
s také
i
přidanými
některých
jmény překladatelů
autorů aneb skladatelů
jejich.

Nejmilejší čtenáři!
Nejeden z milých krajanů našichjíždávno žádostivý byl věděti, kdo tu aneb onu píseň bratrskou
složil aneb k vzdělání církve boží na světlo vydal, aby se i z toho těšiti mohl, že Bůh v milosrdenství svém přehojný od času k času takové duše vzbuditi ráčil,která hřivničkou svou spolubratřím svým v Kristu laskavě posloužiti i také písněmi svými Hospodinu Bohu svému oběť chvály přinášeti se usilovali.
Poněvadž se tedy nedávno teprva náhodou stalo, že jsem takoový Rejstřík
starých písní bratrských, pérem psaný i z tištěného ([zde odkaz
k poznámce pod čarou:] Zkušený člověk u Žitavy,
P.Kleych, byl dal tento Rejstřík, jehož z starých
spisů byl vytáhl, vytisknouti, ale k dostání více
není. Starý Rychlý jej k sobě z toho tištěného
exempláře byl přepsal, a to nyní před sebou máme.
Přepilný Kleych byl také Rejstřík utěšený o skladatelích mnohých spisů bratrských, jejichž autorové známí nejsou, dal vytisknouti, jehož dnes také
někteří žádostiví jsou, ale k dostání není. Najdeli ho někdo u Žitavy aneb v Uhřich, nechť ví, že
nám věc příjemnou učiní, když ho nám pošle aneb
sám na světlo vydá.) starého exempláře přepsaný ,
do svých rukou dostal, v němž nejenom písně podle
pořádku starých kancionálů bratrských stojí, ale

také na kraji autorové aneb skladatelově jejich
jmenováni jsou,tedy jsem to z lásky srdečné k mým
milým krajanům, starodávní zpěvy bratrské upřímně
milujícím i zpívajícím, za svou povinnost měl
dotčený tento Rejstřík na památku starých skutků
božích,církvi Páně i skrze tyto zpěvy jadrné prokázaných, nákladem svým dáti vytisknouti, aby se
všem Čechům toho žádostivým do rukou dostal, a tak
jich poučoval, kdo tu aneb onu píseň duchovní mezi Bratřími českými podle pravidla slova božího
složiti, v rytm uvésti i církvi Páně podati ode
Pána poručeno sobě měl.
Něco maličko jsem také o některých nových
písní křesťanských skladatelích i překladatelích
při konci tohoto Rejstříku přidal, aby jejich také památka mezi námi v církvi z ů s t a l a .
Měj se v Pánu dobře, laskavý čtenáři! A přej
sobě to potěčení, které duše věřící z užívání duchovních písniček mívá a jiným nejednou s plesáním vypravuje. Řeč apoštolská Kol.III,16: Slovo
Kristovo přebývejž v vás bohatě se vší moudrostí,
učíce a napomínajíce sebe vespolek žalmy a zpěvy
a písničkami duchovními, s milosti zpívajíce
v srdci svém Panu (a ne světu ani tělu), nechť ti
vždycky před očima tvýma stojí i v uších tvých
zní, k stálému tvému probuzení.
Psáno v Berlíně dne 6ho měsíce července,léta
Páně
1765.
J.Urban,
soused i fabrikant berlínský.
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Pisně ([zde odkaz k ; poznámce pod čarou:] Vidím, že
všeliké písně bratrské z kancionálu sem postavené nejsou; z čeho si beru, že jejich skladatelové
tomu, jenž tento náš Rejstřík spořádal, známi nebyli.) podle pořadku kancionálů bratrských sem
postavené jsou. Bratří svých písní literami českými i počty římskými poznamenati v kancionálech
svých obyčej měli.
[Potud souvislý úvod Rejstříku Urbanova vydání; za ním pak následuje seznam písnových
incipitů sesignaturamia jmény autorů. Pod
čarou jsou pak k tomuto seznamu
ještě
připojeny dvě následující poznámky - prvá hned
u uvodních písní, druhá u písně Adama bakaláře
C.IX.]
Někdy dvě, tři i více písní pod jednou numero
stojí; snad proto,že rozdílným časem složené byly a potom při novém vydání na svém místě připojené, aby více počtů nebylo, a numero v k a n c i o nálích se
srovnaly.
Jest podobno k víře, že ten Adam tentýž jest, co
prvé Adam Šturm se jmenoval, bakalář.

173

[Za seznamem písní na str.35-6 následující
dodatek:]
Něco maličko
chovních.

o nových některých písničkách du-

Slovenských nových písní máme v českem jazyku
dosti mnoho,ale skladatelové jejich nám do dneška
známí nejsou, a proto též o nich zprávu dáti
nikoli nemůžeme. Tyto písně české nové, o kterých
něco jistého máme, jsou
a/v nově složené, a
b/ z německé řeči přeložené.
a/ V nově složené písně jsou
l/ Měj se dobře, milé v Ježíši přátelství
etc.Autor její jest v Pánu usnulý učitel
P. Augustin Šultz.
2/ Mně nad všecko milejší církvičko jediná
etc. Skladatel její jest v Pánu usnulý
učitel P. Vanek.
3/ Píseň novoroční o obřízce Páně,nás k obřezání duchovnímu silně probuzující ,
z Řím. 2,28.29: Považ si duše s radostí
etc. Autor její jest J.T.E. učitel český.
b/ Z německé řeči přeložené písně jsou:
l/ Skoro všecky, které v Harfě Davidově se
nacházejí, pěkné i velmi probuditedlné,
z Halského kancionálu německého vzaté.
Překladatel jejich, tolik co víme, byl
v Pánu usnulý P.Jan Liberda, učitel český horlivý, co 1742 k Spasiteli odešel.
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2/ Umírám vždy a živobytí etc.,z německého:
Ich sterbe täglich und mein Leben etc.
přeložená od učitele J.T.E.
3/ Můj Bože, jaká těžkost z hříchů mých vynikla etc.,z německého: Ach Gott, in was
für Schmerzen bringt mich die Missethat
etc. přeložená od J.T.E., učitele českého.
4/ Snažte se o své spasení etc., z německého Schaffet, dass ihr selig werdet
v češtinu uvedená od J.T.E.
5/ Bože můj, nauč mne pojmouti etc., z německé: Mein Gott, ach lehre mich erkennen etc., přeložená od J.T.E.
6/ Poďtež aby vás poučil etc., z německého:
Kommt lasst euch den Herren lehren etc.
od J.T.B.
Kdo o jiných písních duchovních v nově složených
aneb přeložených zprávu dáti může,k těmto dotčeným je snadno připojiti může.

Konec.
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