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I
Vytvořila-li naše starší hudební historiografie tradici výzkumu uzavřeného do
národních hranic, přenechala tím současně dnešní muzikologii jako ústřední problém zkoumání české hudební kultury v mezinárodních kontextech, Jedním z nejobsáhlejších témat v této oblasti je nepochybně otázka vztahu české hudby k německé — k oné kultuře, která patřila po staletí našemu největšímu zahraničnímu
sousedu a současně i nejpočetnější národnostní menšině na území českého státu.
Právě toto klíčové téma je však dosud zpracováno velmi nesoustavně a jednostranně, což má ovšem v daném případě i své specifické příčiny. Po celé generace se i do zcela speciálních pojednání o česko-německém problému promítala
historie vzájemného národnostního antagonismu; a také naše hudební historiografie se v převážné většině dostávala k německé otázce formou polemiky s šovinistickými tezemi německé literatury. Toto polemicko-obranné východisko však
příznačným způsobem omezovalo zorné pole českého bádání. Zkoumání celé mnohotvárné problematiky se tu vesměs redukovalo na argumenty o svébytnosti
a aktivní síle české hudební tvořivosti vůči Německu. Druhá stránka věci - otázka německých podnětů české kultuře - pro českou hudební historii nadlouho
téměř přestala existovat, zdiskreditována zážitky dávnější i méně vzdálené minulosti; a v souvislosti s tím z obzoru naší historiografie téměř zmizela i celá oblast
německé hudební kultury v českých zemích.1)
V této práci si chceme blíže povšimnout česko-německých kontextů v jedné
z důležitých oblastí našich hudebních dějin - v písni staršího období. Přitom
pak se chceme zaměřit právě na onen z české strany tradičně opomíjený aspekt
problému -. na zkoumání německých přínosů do českého repertoáru. Německé
vlivy ve staré české, resp. slovenské písni byly dosud analyzovány pouze příležitostně a převážně jen z hlediska literárněhistorického; hudební historiografie si
zatím v tomto směru konkrétněji povšimla jen několika dílčích úseků materiálu.2)
1

) Příznačná v tomto směru je právě situace ve výzkumu české předbělohorské hudby.
Odhlédneme-li od monografických příspěvků k jednotlivým písním a od různých příležitostných zmínek, byl zatím jediný náš obsáhlejší speciální výzkum česko-německého
problému podniknut na vyvráceni teze o německých zdrojích kancionálu M. WE1SSE
z roku 1531 (viz C. SCHOENBAUM, Die Weisen des Gesangbuchs der Böhmischen Brüder
von 1531, JbLH 3, 1957, s. 44—61;F. PALA, Německé písně českobratrské a jejich poměr
k písním českým, rkp. disertace filosof. fakulty KU z r. 1920/21). jediná obecnější úvaha
o tomto problému pak rozvíjí tezi o zásadním vlivu české reformační písně na Německo
[H. DOLEŽIL, Česká píseň reformační a vývoj protestantského chorálu, sborník Co daly
naše země Evropě a lidstvu, Praha 1940, s. 96—101).
2
) Bližší pozornost byla zatím věnována jen německým nápěvům v TŘANOVSKÉHO Cithaře
1636 [L. BURLAS ve sborníku Hudba na Slovensku v XVII. storočl, Bratislava 1954,
s. 69—72), v písni humanistů [viz práce cit. v pozn. 28) a v našich nejstarších loutnových tabulaturách (J. TICHOTA, Deutsche Lieder in Prager Lautentabulaturen des begin117

Naše práce se naproti tomu pokouší sledovat dané téma v celém komplexu dochovaného písňového repertoáru, tak jak se na našem území nashromáždil do počátku třicetileté války. Přitom se však omezuje na hudebně historický aspekt problému: jde tu především o zjištění, které písňové nápěvy se k nám z německého
zpěvu dostávaly a v jakých konkrétních společenských podmínkách k tomu docházelo.3)
Práce, která si klade otázku německo-českých vztahů v oblasti hudby, musí
hned na počátku vymezit, co pod mnohoznačnými pojmy německé a české hudby
vlastně rozumí. V našem příspěvku, který si všímá vokálního repertoáru, se dá
odpovědět celkem jednoduše: půjde tu především o zkoumání vztahů mezi písní
v německém a českém jazyce. Situace je zde ovšem komplikována skutečností, že
se zaměřujeme na oblast starších pramenů: vztahy českého a německého zpěvu
jsou tu mnohde znejasňovány společnými kořeny obou oblastí ve středověkém
latinském repertoáru. Kromě toho jsou památky staré písně dochovány v naprosté
většině anonymně a vlastně vždy jen v náhodném výběru záznamů: čím hlouběji
do minulosti, tím hypotetičtější jsou proto většinou naše dohady o vzniku a původu nápěvů; Posléze pak nesmíme zapomínat, že povědomí národní příslušnosti kulturních produktů se formovalo teprve postupně a že v minulosti hrály často
podstatnější úlohu vazby konfesionální, krajové aj. než státní nebo národnostní
hranice; v některých oblastech - jako např. v nejstarších obdobích latinského
zpěvu- není tedy otázka německého a českého vlastně přiměřená danému materiálu. Z těchto všech důvodů si naše práce všímá německo-českého vztahu od
zrodu českého státu až k roku 1500 spíš jen resumující připomínkou a soustřeďuje se na etapu od počátku 16. století do třicetileté války. Toto zkoumání německých vlivů v české písni předbělohorského století pak chce být jednak materiálovou analýzou dosud málo využitých pramenů, jednak úvahou nad nosností dané
otázky v dotyčném období a důkazem její oprávněnosti.
nenden 17. Jahrhunderts, MiscM XX, 1967, s. 63—99; týž, Intabulationen und tschechischer
Gemeindegesang an der Wende des 16. Jahrhunderts, in: Colloquium Musica bohemica
et europaea, Brno 1972, s. 63—69). Dílčí příspěvky k otázce německého vlivu pak přinesl monografický výzkum některých písní (zvi. Buóh všemohúcí, Závišovy písně, Hospodine pomiluj ny). Pokud se týká literární historie, zabývala se v tomto směru hlavně
překlady z němčiny v naší písni 17. a 18. století — konkrétně zvl. u TŘANOVSKÉHO
[Ján Mocko aj.), u KOMENSKÉHO (A. Škarka), u KADLINSKÉHO (Z. Tichá a M. Kopecký)
a v některých dalších katolických kancionálech (např. J. Vašica). Různé příspěvky naší
folkloristiky k česko-německým vztahům v oblasti písně se týkají vesměs novějších
materiálů počínaje přelomem 18. a 19. století.
3
) Základem práce je systematický průzkum písňových nápěvů ve všech bohemikálních tiscích
do roku 1620, doplněný prohlídkou všech dostupných bohemikálních písňových rukopisů
do 50. let 16. století a výběrem nejdůležitějších českých rukopisných kancionálů z následujícího půlstoletí. Tento komplex materiálu byl konfrontován se všemi dostupnými
edicemi staré německé duchovní i světské písně a s některými německými originály
resp. faksimile pramenů. — Studie se snaží v rámci omezeného rozsahu přehlédnout pokud možno celou oblast zvoleného tématu. Řada dílčích závěrů, jež by vlastně měly
být dokumentovány obsáhlejší formou, je tu proto redukována jen na stručné zmínky
v příloze a v poznámkovém aparátu. Z týchž důvodů pak pomíjíme většinu detailních
problémů, spjatých s historií nebo proveniencí jednotlivých písni, jejichž sledováním
by rozsah textu mnohonásobně vzrostl: tak např. zde už dále nezkoumáme, z které
oblasti německy mluvící Evropy k nám jednotlivé nápěvy přicházely a pracujeme s pojmem německé písně jako teritoriálně blíž nediferencovaného celku. (Otázce vztahu německé písně na území českého státu ke staročeské písni chceme věnovat speciální
příspěvek.)
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II
Už od nejstarších počátků českého státu se vytvářely předpoklady pro německo-české kontakty ve sféře hudby a písně: připomeňme jen úlohu Německa v christianizaci českých zemí, postupné usazování německých obyvatel v pohraničních
oblastech i ve vnitrozemských městech, ohlas německé kultury v české šlechtě
od 13. století i dynastické svazky přemyslovských panovníků s říší. V souvislosti
s tím pak můžeme už od raného středověku počítat také s dvojí sférou kontaktů:
šlo tu nejen o styky dvou sousedících státních celků, ale postupně i o vztah české
kultury k „německočeské" — ke kultuře německých obyvatel usídlených na území
českého státu. Bohemikální písňové prameny středověku však dlouho neumožňují
konkrétnější závěry v tomto směru. U latinských cantiones je otázka národní provenience řešitelná jen hypoteticky a hledání vztahů mezi písní v českém a německém jazyce naráží na fragmentární dochování obou oblastí, přičemž pak určení
německých písní vzniklých přímo na území Čech nebo Moravy před 15. stoletím
je možné pouze výjimečně.
Existence německé písně na území českého středověkého státu je doložena velmi
záhy, převážně však jen ojedinělými nepřímými zprávami: sem patří např. známá
zmínka Kosmova o aklamaci Christe keinado roku 973, svědectví o patrně německých jokulátorech Chunradovi a Zungelovi r. 1253, zprávy o německém a českém
zpěvu při dvorských slavnostech (k roku 1297, 1311 aj.), o průchodu sekty mrskačů českými zeměmi r. 1262 a 1369 nebo o dvojjazyčném zpěvu písně Buóh všemohúcí ve 14. století.4) Početnější jsou stopy po působnosti německých minnesängrů v Čechách 13. a 14. století; tvorba jejich českého pobytu se však dá
doložit pouze přibližně a jen ze zahraničních pramenů.5) Přímé záznamy německé
písně v Čechách se objevují v bohemikálních pramenech teprve od přelomu 14. a
15. století. Převážně tu však jde o ojedinělé zápisy textů duchovních písní (zčásti
i písní časových nebo žákovské lyriky) a jediným obsáhlejším německočeským
písňovým souborem až do doby Lutherovy zůstává rukopisný kancionálek vyšebrodského kláštera z poloviny 15. století.6)
Pokusíme-li se nyní hledat vztahy českého středověkého zpěvu ke zdejší i zahraniční písni v německém jazyce, nenajdeme v dochovaném materiálu mnoho
opěrných bodů. Úvahy o vlivu minnesangu mají k dispozici převážně jen texty
české středověké lyriky, sporadicky dochované nápěvy z této oblasti pak umož4

) Proti Nejedlému doložil F. MUŽÍK, Christ tst erstanden — Buóh vSemohúcí, MiscM
XXI—XXIII, 1970, s. 14 n. Oddělený zpěv Čechů a Němců zmiňuje např. kronika zbraslavská (o korunovaci Václava II. roku 1297 viz FRB IV, s. 77 — srv. též R. BAŤKA, Geschichte der Musik In Böhmen, Prag 1906, s. 63; o korunovaci Jana Lucemburského
1311 viz FRB IV, s. 177). K problému Christe keinado u nás naposledy F. R. TICHÝ,
Srovnání. Píseň „Hospodine, pomiluj ny" a tropus „Christe keinado", Theolog, příloha
Křesťanské revue 1968, č. 4, s. 89—92.
5
) Souhrnně nebyla dosud vyčleněna. Bohemikálním výtvorem by byly např. tři básně,
připisované VÁCLAVU II. v rukopise Manesse (Heidelberg), z jiných se mezi pragensia
počítá mj. píseň Do huben sie alle od ULRICHA VON ESCHENBACH aj. Pokud se týká
nápěvů, publikoval jako bohemikum dvě melodie Mülicha von Prag R. BAŤKA, Die
Lieder Mülichs von Prag, Prag 1905.
6
) Vydal W. BÄUMKER, Ein deutsches geistliches Liederbuch mit Melodien aus dem XV.
Jahrhundert, Leipzig 1895.

119

7

ňují nejvýš konstatování určitých obecně typologických souvislostí. ) I v ostatním
repertoáru české písně až do 15. století bylo zatím možno závislost na Německu
8
doložit pouze v ojedinělých případech. ) Za zmínku pak stojí, že ani mezi připomenutými památkami „německočeské" písně a naším repertoárem před rokem
1500 nenajdeme bližší kontakty: nápěvy z těchto pramenů objevíme u českých
textů ojediněle až v 16. století, kdy v nich však už můžeme leckde vidět nový
import ze zahraničí (viz přílohu, nápěv 5. 6, 71, 77). Z uvedených skutečností
nemůžeme samozřejmě vyvozovat obecnější závěry o povaze německo-českých
kontaktů předluterovské epochy, protože tu vlastně srovnáváme jen zcela náhodné
zlomky tehdejšího repertoáru. Přinejmenším zčásti by tu však mohl být symptomatický aspoň německý vyšebrodský kancionál 15. století: jen jeden z jeho 38 nápěvů, jež jsou repertoárovým dokumentem česko-bavorského (resp. česko-rakouského) pohraničí, najdeme v českých písňových pramenech (č. 32 přílohy).
Prostou konfrontací zpěvu v českém a německém jazyce se dají ovšem postihnout jen některé momenty našeho tématu: obě tyto oblasti jsou mnohde spjaty
složitými zprostředkovanými vztahy, které může zhodnotit jen podrobnější monografický rozbor. Kromě toho pak máme v bohemikálních písňových pramenech
14. a 15. století ještě celou obsáhlou oblast latinské písně, kde je vlastně také
možno položit otázku německého podílu. Naše středověké cantiones se zřejmě rodily už v kulturním okruhu předhusitské univerzity a karolinského humanismu
- v prostředí, kde měl svůj podíl i německý živel. Můžeme tedy i mezi latinskými cantiones aspoň obecně předpokládat také produkty „německočeské" - ať už
by šlo třebas o výtvory německých studentů pražské univerzity nebo latinsko-německých autorů kolem císařova dvora (Jan ze Středy ap.) Tyto otázky jsou
ovšem až na nepatrné výjimky neprokazatelné a hlavně nepřiměřené internacionálnímu charakteru latinského středověkého zpěvu. Konkrétněji se zato dá uvažovat o zahraniční provenienci určité části těchto „cantiones bohemicae", jež se
k nám mohly dostat ze sousedního Německa nebo aspoň jeho prostřednictvím.
Naznačuje to fakt evropského rozšíření některých písní už kolem poloviny 14. století i celá prehistorie tohoto písňového druhu, vedoucí až do okruhu rukopisů
St. Martial, Notre-Dame aj. To je však už problematika přesahující rámec této
9
práce. )
7

) F. MUŽÍK, Závišova píseň (sborník prací filos. fakulty brněns. university XIV—1965, F9,
s. 167—182), charakterizuje formální koncepci tzv. Závišovy písně jako výběžek minnesangu. NEJEDLÝ DHZ l, s. 146 n. se pokusil o konkrétní důkazy hudebního vlivu
minnesangu (zvl. tvorby FRAUENLOBOVY) na českou píseň; jde tu však bez výjimky
jen o loci communes středověké melodiky. — Pokud se týká textů staročeské lyriky,
podle J. VILIKOVSKĚHO „přímé souvislosti textové, jež by prokazovaly závislost na
poezii německé, nebyly dosud zjištěny" (Staročeská lyrika, Praha 1940, s.14). Nověji
však dokazoval konkrétní závislost Závišovy písně na básni Frauenlobově L. ZATOČIL
(viz MUŽÍK, op. cit.). O minnesangu jako prostředníku trubadurskě lyriky Čechám
podrobně V. ČERNÝ, Staročeská lyrika, Praha 1948, s. 93 n.
8
) Sem patří např. německý původ nápěvu Buóh Dšemohúcí (viz MUŽÍK, cit. v pozn. 4)
nebo zmínka rukopisu UKP sign. XI C 6 u písně Veselýť nám den nastal „alia cantío
catholica a Theotunis sumpta" (k tomu srv. Nejedlý DHZ 5, s. 475). o německé (?) předloze
písně jeronymus smyslem múdrým psal V. FLAJŠHANS (Věstník české akademie XIII.
1904, s. 55); zjištěná předloha je ovšem latinská, zatím nepovšimnutou německo-českou
paralelu v 15. století představují dále např. texty Gott der Vater wohn uns bel a Pane
Bože, buď při nás.
9
) Z latinských cantiones, oblíbených v českém středověku, poukazují k širším a starším
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III
Chceme-li ted' dané téma sledovat podrobněji v období od počátku 16. století
až do třicetileté války, je nutné alespoň stručně připomenout příslušné momenty
obecné historické situace. Pro německo-české kontakty v této epoše vytvářejí tehdy
mimořádně příznivé podmínky jak poměry v českých zemích, tak vnitřní vývoj
samého Německa. Na území českého státu je to hlavně další růst německého
obyvatelstva, které k nám - po dočasném a dílčím přerušení česko-německých
styků v husitském období - od sklonku 15. století opět lákají nové pracovní příležitosti (hornictví, obchod, řemeslo apod.) a někde pak i náboženské poměry
(srv. emigraci Novokřtěnců na Moravu). Také dynastie Habsburků na českém
trůně od roku 1526 přispívá k infiltraci německého vlivu - ať už jde třeba o příchod nových královských úředníků a drobné německé šlechty, protireformační
mise z německé oblasti nebo umělce rudolfínského okruhu. Do třicetileté války se
tak postupně zformuje početná vrstva německého obyvatelstva v pohraničních
oblastech i v řadě vnitrozemských měst na Moravě i v Čechách.
Pokud se pak týče Německa, vytváří tam řadu styčných bodů s českým prostředím hlavně luterská reformace. Pozornost je oboustranná, patrně všestrannější
zájmy však tehdy přitahují Čechy k německému prostředí. Svou roli tu zřejmě
hraje nejen intenzívní kulturní rozvoj Německa epochy Lutherovy, Dürerovy a Melanchthonovy, nýbrž i určité krizové momenty české společnosti 16. století. Stagnující česká církev podobojí nachází po celé století v luterském Německu nové
směrodatné impulsy, německé univerzity a humanistická gymnázia se stávají daleko vyhledávanějším cílem českých studentů než ochromená pražská univerzita,
německá literatura začne vycházet v početných českých překladech a česká evangelická šlechta hledá v Německu nejen nové intelektuální podněty, ale i politické
spojence v protihabsburském odboji. Dá se tedy říci, že 16. století - přes různé
a celkem pochopitelné dílčí třecí plochy — necítí ve svém celku blízkost německé
sféry jako něco nežádoucího a že pro celé velké oblasti tehdejšího českého života
se Německo naopak stává jedním z hlavních programově vyhledávaných inspiračních zdrojů. 10 ) Právě v 16. století tu tedy existují příznivé historické podmínky
k prosazování německých vlivů i v oblasti hudby a zpěvu.
evropským kontextům např. Ave maris stella, Dies est laeticiae, In hoc anni clrculo,
In dulci iubilo, Laus tibi Christe, Magnum nomen domini, Omnis mundus iocundetur,
Puer natus in Bethlehem, Puer nobis nascitur, Resurrexit Dominus, Resonet tn laudibus,
Surrexit Christus hodie aj.
10
) Pro konkrétnější ilustraci německého vlivu připomínáme alespoň zjištění J. HOLÍNKOVÉ,
že „z 800 učitelů [moravských městských škol před Bílou Horou] většina studovala
ve Vitemberku a jinde v Německu, kdežto v Praze jen asi 50" (Z kralické tvrze V,
1971, s. 82; podrobnou dokumentaci viz autorčinu práci Městská škola na Moravě
v předbělohorském období, Praha 1987). Dále viz např. závěry F. HRUBÉHO o plné recepci německého lutherství v moravské církvi podobojí před Bílou Horou (v polemice
se starší HREJSOVOU tezí o „novoutrakvismu" jakožto národně osobitém pokračování
husitské tradice v 16. století). Hrubého stanovisko akceptuje i dnešní historiografie. Viz
J. JANÁČEK, České dějiny, doba předbělohorská 1526—1547, Praha 1968, s. 190. V této knize
též další základní literatura o česko-německém problému v 16. století, k níž v naší
souvislosti doplňujeme ještě alespoň důležité práce R. ŘÍČANA Tschechische Übersetzungen von Luthers Schriften bis zum Schmalkaldischen Krieg (in: Vierundfünfzig Jahre
lutherische Reformation, 1517—1967, Berlin 1967, s. 282—301); Melanchtchon und die böhmischen Länder (in: Philipp Melanchtchon 1497—1560, Band I, Berlin 1983, s. 237—260);
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Při pátrání po ohlasech německé písně v českém repertoáru let 1500-1620 se
zaměříme nejdříve na sledování vlivu NĚMECKÉHO REFORMAČNÍHO ZPĚVU. Byla-li totiž hlavním prostředníkem německo-českých kontaktů v 16. století luterská reformace, dá se předpokládat i kontakt s jedním z nejtypičtějších produktů této
kulturní sféry - s německou evangelickou písní. Zprávy našich pramenů 16. století jsou však v tomto směru proti očekávání velmi chudé: teprve v českých pobělohorských kancionálech (např. v Tranosciovi, Komenském nebo Klejchovi) začínáme nacházet podrobné údaje o přebírání písní z evangelického Německa. To je
zřejmě jeden z důvodů, proč dosavadní výzkum uvažoval v tomto směru téměř
výlučně jen o 17. a 18. století. Přímá konfrontace materiálu nám však historii
tohoto vlivu posune o celou epochu nazpět: už v předbělohorském období tu můžeme konstatovat celé skupiny písní, odvozené z repertoáru německé reformace.
Evidentní je německá provenience u těch nápěvů, jež patřily kmenovému repertoáru luterského zpěvu a jež jsou leckdy spjaty i s konkrétními jmény tvůrců.
Sem patří především nápěvy písní M. LUTHERA, které objevíme v českém předbělohorském zpěvu poměrně často: z těch nejslavnějších je to např. Ein feste Burg
ist unser Gott (viz přílohu, píseň č.104), Aus tiefer Not schrei ich zu dir (příloha
č. 110), Nun freut euch lieben Christen gmein (č. 109), Mit Fried und Freund ich
fahr dahin (č. 74) a řada dalších. Celkem můžeme napočítat v českém písňovém
repertoáru 16. století téměř tři desítky nápěvů (z nichž většinu v řadě zápisů),
které kolovaly v evangelickém Německu s texty zbásněnými Lutherem.11) Z tvorby zakladatelské generace německé evangelické písně objevíme dále v českém
repertoáru nápěvy písní P. SPERATA - především proslulou Est ist das Heil uns
kommen her (č. 50) a několik dalších.12) Z jiných německých reformačních písní
Lutherovy doby, spojených s autorským jménem, můžeme pak v českých kancionálech zjistit ještě např. výtvory M. GREITTERA (č. 21, 62), HANSE SACHSE
(č. 23), ADAMA Z FULDY (č. 51), B. WALDISE (č. 111) nebo S. DIETRICHA
(č. 86). Příslušnost ke kmenovému repertoáru evangelického zpěvu poukazuje
však celkem nesporně na německý původ u dalších oblíbených nápěvů Lutherovy
doby, jež nejsou tak jednoznačně spjaty se jmény tvůrců (např, č, 9,15, 98,105).
Poněkud složitější je určování provenience, u lutherských kontrafaktur předreformačních nebo světských melodií; i zde se však v řadě případů ukazuje právě evangelické Německo jako nejpravděpodobnější předloha českých zpěvníků (viz o tom
dále). Posléze pak můžeme soudit na německý původ také u některých nápěvů,
jež se vynořují v německém protestantském zpěvu teprve ve druhé polovině
Spisy J. Mathesia v Čechách [in: Theologická příloha Křesťanské revue 34, 1987, s.
79—92).
) V naší příloze jsou to nápěvy č. 16, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 35, 45, 50, 53, 66,
71, 72, 74, 76, 80, 85, 95, 97, 104, 108, 109, 110. Mezi nimi jsou ovšem jak některé nápěvy
přičítané s větší či menší pravděpodobností samotnému Lutherovi, tak melodie převzaté
Lutherem a někdy i pozdějšími vydavateli kancionálů z různých jiných zdrojů.
12
) Viz ještě č. 22, 26, a 57, pokládané za původní nápěvy SPERATOVY. Č. 106 považuje za
duchovní kontrafakturu Speratovu pouze F. BLUME, Geschíchte der euangelischen
Kirchenmusik, Kassel 1965, s. 19. BLAHOSLAVŮV Rejstřík označuje za překlad ze Sperata
bratrskou píseň Bože věkův všemohoucí (míněna je patrně předloha O höchster Gott
von Ewigkeit, jež se vyskytuje ve Weissově kancionálu 1531); její nápěv (č. 95) však
koloval v Německu hlavně s LUTHEROVÝM textem Es spricht der Unweisen Mund
wohl.
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16. věku, přesto však dříve než příslušné protějšky české (viz č. 39, 43, 47, 55, 70,
78, 80, 90, 91).
Už tento globální výčet předloh - k jehož některým písním se ještě vrátíme nám naznačuje, z kterých oblastí německé reformační písně se u nás v 16. století
hlavně čerpalo. Největšího ohlasu dochází tehdy v českých zemích základní vrstva
evangelického zpěvu, tak jak se v Německu zformovala ještě za života Lutherova
(zemřel r. 1546) - tedy výběr z onoho poměrně zřetelně ohraničeného repertoárového okruhu, který tvoří už od počátku reformace kanonizované jádro německých evangelických zpěvníků. Naproti tomu méně podstatný je - pokud se nám
alespoň zatím podařilo zjistit - podíl melodické tvořivosti protestantského Německa z éry mezi šmalkaldskou a třicetiletou válkou.
Naskýtá se nyní otázka, kdy a jakými konkrétními cestami se k nám tento
okruh melodií dostával. Kdybychom soudili jen z obecné historické situace, pak
příležitost k infiltraci bychom mohli hledat už v letech 1519-1524, kdy českým
prostředím proběhne první a značně radikalizující vlna luterského vlivu. Pro možnost kontaktů i na poli zpěvu by tenkrát mluvila hned řada skutečností: přímé
styky podobojích a Bratří s Vitemberkem, zavádění bohoslužeb po vzoru evangelického Německa13) nebo i některá konkrétní jména oné doby spjatá se zpěvem.14) Nesmíme ovšem zapomínat, že historie luterské písně má svůj poměrně
přesně datovaný počátek: začíná teprve ojedinělými pokusy roku 1523 a pak hlavně rokem 1524 - tedy jen těsně předtím, než utrakvisté a bratří přerušují svou
prvou sérii kontaktů s novou ideologií. Zatímco tedy např. česká literatura je už
v roce 1520 obohacena několika překlady Lutherových spisů, pro historii českého
zpěvu před rokem 1524 znamenají patrně uvedené skutečnosti spíš jen obecnou
možnost těsnějšího styku s německým zpěvem, nikoli však ještě s novou písní
luterskou.
Podrobnější pohled na dochované písňové prameny první poloviny dvacátých
let 16. století nám pak tuto úvahu skutečně potvrzuje: konkrétní souvislosti s luterským zpěvem v této době zájmu o německou reformaci ještě nenacházíme.
Drobné nenotované písňové tisky z oné doby (např. písničky z pražské tiskárny
M. Konáče z let 1520 a 1524 nebo fragment bratrských pohřebních písniček 1521)
odkazují vesměs své texty ke starším českým nebo latinským nápěvům. V obsáhlém utrakvistickém kancionále V. MIŘÍNSKÉHO z roku 1522 pak sice objevíme
ojedinělé možné souvislosti s německým repertoárem, týkají se však produktů
předreformačního okruhu.15) Nejstarším a nadto jen nepřímým ohlasem proni13

) Podrobný popis „švábské mše", kterou sloužil radikálně lutersky orientovaný kněz
MARTÍNEK v Betlémské kapli roku 1523—1524, je dochován v soudobé kronice Bartoše
písaře (viz FRB VI, Praha 1907, s. 170); při této mši j e výslovně dosvědčen kolektivní
zpěv duchovních písní („Potom ti j i s t í lidé klečíce, zpívali písně nábožné utěšené českým jazykem"). — V německých Čechách je znám první luterský bohoslužebný řád
v Lokti r. 1523, pražským Němcům slouží v téže době luterskou mši řádový druh
Lutherův P. MICHAL (u sv. Tomáše a u sv. Kříže).
14
) Tak např. prvním prostředníkem mezi Čechy a Lutherem v r. 1519 je shodou okolností
hudebník — jakýsi pražský varhaník jménem JAKUB; bratrskými posly k Lutherovi v letech. 1522—1524 jsou budoucí hymnografové M. WEISSE a J. ROH; a v téže době působí
přímo v českých zemích dokonce i dva ze zakladatelů německé reformační písně —
T. MÜNTZER (v Žatci a v Praze 1521) a P. SPERATUS (v Jihlavě 1522—3).
15
) K německému repertoáru tu poukazuje např. píseň Jezukriste tvé zajisté jméno svaté
(fol. C V I ) , která má v Německu doloženou současnou paralelu O ]esu Christ, deih
Nam der ist (příloha č. 40).
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kání luterství je tak v českých písňových pramenech až tisk tří protiluterských
písní roku 1525 „O pohnutí pražském". V naší souvislosti je důležitý především
tím, že jeho nápěv — známý čtyřhlas Čechové, milí Čechové — patří do sféry
německé humanistické kompozice (viz dále str. 134).
Teprve v dalších českých písňových pramenech od třicátých let 16. století
začneme nacházet nápěvy převzaté z luterského Německa. To je ostatně zcela
v souhlase s obecnou historickou situací, protože teprve v této době počíná česká
společnost navazovat širší a soustavnější kontakty se světem německé reformace.
Podle očekávání negativní výsledek přináší ještě pohled na katolické „Písničky"
z r, 1529, které vesměs citují tradiční nápěvy českých písní a církevních hymnů.
Lilečský tisk „Písniček" z r. 1530 - vzniklý už v prostředí blízkém německé reformaci — prozrazuje v nápěvných odkazech aspoň ojedinělé stopy německých
předreformačních melodií (např. píseň Chvaliž nyní každý věrný — zřejmě k nápěvu č. 46). Prvním kancionálovým tiskem na našem území, v němž najdeme
celou skupinku melodií německé reformace, je až bratrský zpěvník od M. WEISSE,
vydaný r. 1531 v Mladé Boleslavi; je to však stále skupinka poměrně nevelká tím spíš, že jde o zpěvník německý a nadto od autora přímo spjatého s německou
reformací.16) K podstatnějšímu výsledku dojde zato pátrání po německých nápěvech u dvou dalších edic bratrského zpěvníku: vydání z r. 1541 přináší - z největší části poprvé - tři desítky melodií zřejmě německého původu a následující
kancionál Šamotulský rozšíří tento repertoár o více než dvacet notových záznamů
dalších; přitom pak ke většině těchto nápěvů je v obou kancionálech připojeno
hned několik různých textů. To jsou čísla v naší souvislosti značná; v žádném
z dalších českých kancionálů v jednotě i mimo ni jsme zatím nezjistili početnější
přírůstek německého importu. Bratrské edice 1541 a 1561 můžeme tedy označit
za hlavní prostředníky německých reformačních melodií českému zpěvu. Připomeňme si, že toto zjištění mění dosavadní názor naší hymnologie na vztah českých bratrských kancionálů k německému zpěvu; výzkum, orientovaný dosud jen
na textovou složku písní, totiž došel k závěru, že „pro českou jednotu v starší
době německá duchovní píseň prakticky neexistovala".17)
Mimořádný podíl Rohova a Šamotulského kancionálu na německém importu
nám zčásti objasňují už vnější okolnosti jejich vzniku: edice 1541 vychází v letech
převažující luterské orientace jednoty bratrské, přičemž její tvůrce JAN ROH funguje u bratří jako jeden z hlavních prostředníků se světem německé reformace;
tvůrce Šamotulského kancionálu JAN BLAHOSLAV pak získává v reformačním
Německu základy svého vyššího vzdělání. Podrobnější přímé zprávy o tomto pře16

) České a německé předlohy WEISSEHO nápěvů identifikoval už SCHOENBAUM (cit.
v pozn. 1), který dokázal zásadní hudební závislost Weisseho na českých vzorech konfrontací s bratrským kancionálem Rohovým 1541. v rámci této argumentace však není
nutno počítat s německou (podle Schoenbauma lanškrounskou) předlohou ještě u Weisseho nápěvů na fol. D IV, D VI, E VIIb, H VIII, J VIb, J XI, J XIIb, M IIIb, a M VIIb, které
jsou rovněž obsaženy v Rohově kancionále. Za nápěvy převzaté Weissem z kmenového
luterského repertoáru můžeme tedy označit pouze Weisseho melodie na fol. F X
(naše příl. č. 27), G VIIa, (č. 209), H II ( č . 4 6 ) , J X (č. 95), K IIIb (č. 26), L XII (č.
110) a snad i Weisseho versi nápěvu E XIb (č. 6). Kromě toho obsahuje Weisseho
zpěvník ještě zajímavou skupinku melodií, které nenajdeme ve starších pramenech
ani v Německu ani v Čechách.
17
) A. ŠKARKA ve vydání duchovních písní J. A. Komenského, Praha 1952, s. 24.
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bírání nápěvů z Německa v bratrských pramenech nenajdeme; ) ke konkrétnějším poznatkům však tu můžeme dojít nepřímou cestou. Jan Blahoslav nám totiž
zanechal ve svém Rejstříku aspoň svědectví o autorech textů bratrských písní;
konfrontací jeho údajů s nápěvy německého původu lze tedy zjistit, kteří autoři
si vybírali ke svým textům melodie z luterského Německa.
Podíváme-li se, čí texty se v edicích 1541 a 1561 objevují u německých nápěvů,
najdeme tu nejčastěji jméno J. AUGUSTY, po něm se nejpočetněji vyskytuje jméno
M. MICHALCE a J. BLAHOSLAVA. Menší skupinky v dané souvislosti tvoří písně
J. ŠTRYSY, URBANA NĚMCE, H. DŘEVlNKA, M. ČERVENKY a J. ČERNÉHO, jednotlivě se pak setkáme s několika jmény dalšími.19) Tento výsledek zřejmě není
nahodilý, protože právě většina zjištěných autorů je známa svými vztahy k evangelickému Německu. Můžeme tedy naši tezi o prostředkující úloze bratrských
kancionálů 1541 a 1561 blíže precizovat: hlavním prostředníkem hudebních podnětů německého reformačního zpěvu naší předbělohorské písni se zřejmě stává
nová, podnětům evropské reformace otevřená generace v jednotě bratrské, která
od třicátých let postupně překonává tradicionalistickou orientaci éry bratra Lukáše (zemřel 1528); nejvýrazněji se přitom na importu německých nápěvů podílejí kromě jiných zvi. bratří AUGUSTA, MICHALEC a BLAHOSLAV. Ze pak tento
import z Německa byl leckdy značně pohotový, naznačuje poměrně krátký interval mezi prvním německým a českým zveřejněním některých písní. Jiným dokladem úzkého kontaktu Bratří se světem luterského zpěvu jsou zase případy, kdy
tradiční domácí nápěv je vyměněn za melodii užívanou k téže příležitosti v evangelickém Německu.20)
16

) Blahoslavův Rejstřík uvádí německou předlohu u pěti písní bratrského kancionálu:
Bože věkův všemohúcí, Otče Bože jenž přebýváš, Slyštež ze čtení svatého, Lidé všichni
pozorujte, Taktoť volá sám syn Boží; míněny jsou zde ovšem hlavně předlohy textů.
Na německý pramen nápěvu upozorňuje jen zcela výjimečně několik nadpisů melodii
v šamotulském kancionále 1561 (viz písně č. 21, 71 a 110).
17
) Při tomto zjišťování je nutno brát v úvahu všechny texty odkázané ve zpěvníku k příslušné melodii, nikoli pouze text, s nimž je melodie vytištěna. Konkrétně jsme došli
k těmto výsledkům: V Rohově kancionále 1541 jsou texty J. AUGUSTY u nápěvů naší
přílohy č. 17, 24, 31, 35, 36, 71, 82, 87, 96; texty M. MICHALCE u č. 21, 23, 27, 28, 38,
50, 52, 83, 97; J. ŠTYRSY u č. 16, 38, 109, 110; URBANA NĚMCE u č. 5, 14, 95; br. WOLFA
u č. 101; p. BUKŮVKY u č. 4; p. DONATA u č. 11; br. LUKÁŠE u č. 46. — V Šamotulském kancionále 1581 jsou AUGUSTOVY texty u melodií č. 16, 61, 74, 81 a 105, kromě
toho pak se tu objevují některé další Augustovy kontrafaktury k nápěvům zařazeným
už do Rohova kancionálu (viz č. 27, 31, 46, 50, 95, 97, 104, 109); BLAHOSLAVOVY texty
jsou v šamotulském kancionále u německých nápěvů č. 16, 40, 53, 61, 64, 101, 103; H.
DŘEVÍNKA u č. 14, 98, 111; M. ČERVENKY u č. 18, 42, 76; J. ČERNÉHO u č. 45, 106;
J. JELECKÉHO u č. 55; M. ABDONA u č. 57; J. NAČÉRADSKÉHO u č. 68.
20
) Zajímavým dokladem toho je např. LUKÁŠOVA Rozžehnejmež se s tím tělem, která se
stala prostřednictvím WEISSOVA zpracování Nun lasst uns den Leib begraben a diky
LUTHEROVĚ úpravě nejpopulárnější bratrskou písni v Německu. K Jejímu původnímu
nápěvu, „obecné notě" možná českého původu (Zahn 340), přibyla záhy v Německu
ještě jiná populárnější melodie, kterou pak přibírají bratrské kancionály od vydáni
1564 (viz č. 20 přílohy). Jiným příkladem je nápěv Jesus Christus nostra salus, jehož
české kontrafaktury opatřovali bratří ve shodě s domácí tradicí nápěvem Zahn 1433
(resp. Bäumker I 381), od roku 1576 však uvádějí i melodii LUTHEROVA zpracování
této domněle Husovy písně (viz příl. č. 72); pozoruhodné v tomto případě je, že obě
melodie patřily původně jediné dvouhlasé větě. — Dokladem výše zmíněné pohotovostí
v přebírání nápěvů z Německa pak může být např. melodie č. 97, poprvé u nás doložená v Rohově kancionále 1541, která se vynořuje v německých pramenech teprve na
konci 30. let 16. století.
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O tom, jakými cestami se dostávaly německé reformační nápěvy do českého
zpěvu v dalším půlstoletí po bratrské edicí 1561, můžeme zatím naproti tomu
usuzovat s menší určitostí. Dosud zmíněný hudební import z luterského Německa
žije u nás v předbělohorském půlstoletí v celém rozsahu dále, obohacován dalšími textovými kontrafakturami; kromě bratrských kancionálů od r. 1564 výše ho
najdeme nejpočetněji zastoupen u J. KUNVALDSKÉHO (Kancionál 1576), T. ZÁVORKY (Písně 1602) a v kancionále vydaném r. 1620 u D. KARLSPERKA - což
jsou právě zpěvníky z okruhu moravské luteránské církve, orientované na německou reformaci. Pokud se však týče přílivu dalších nových melodií z evangelického
Německa, mohli jsme dosud v českých kancionálech po roce 1561 zjistit jen poměrně menší přírůstek ve srovnám s předchozí epochou (asi 25 nápěvů), přičemž
pouze ojedinělé z těchto nových melodií jsme zatím našli v bratrských zpěvnících
1564-1618, v Závorkovi a Karlsperkovi. Více melodických přírůstků německého
původu se podařilo identifikovat v Kunvaldském a v některých dalších českých
kancionálech předbělohorského půlstoletí - především u J. MUSOFILA (Písničky
1568 a Kancionál 1585), T. ŘEŠÁTKA (Kancionál 1610) a zčásti i u J. MELISSAEA
KRTSKÉHO (Žalmové 1596). Aktivní vztah těchto autorů k soudobé německé
písni tu prozrazují jak nejstarší známé české otisky některých nápěvů německé
provenience, tak i občasné výslovné odkazy na německý původ těchto melodií.
Za zmínku stojí v této souvislosti i skutečnost, že také starší melodický import
z Německa, spojený v předchozích českých pramenech s texty nezávislými na
předloze, je právě v těchto zpěvnících leckde opatřován přímými překlady původních německých textů.21)
Přehlédneme-li nyní výsledek našeho pátrání po německých reformačních nápěvech celkově, můžeme konstatovat poměrně výrazný vliv této oblasti na český
zpěv předbělohorského století: většina z desítek převzatých nápěvů pevně zakotvila v tehdejších písňových pramenech, jak svědčí četné zápisy a ještě četnější
kontrafaktury řady melodií. Prostředníky tohoto importu zřejmě můžeme hledat
především v oněch složkách české společnosti, které měly k německému evangelictví nejblíže: v pokrokověji orientovaných kruzích české reformace 16. století,
hlavně u bratří a českých luteránů (resp. „novoutrakvistů"). Pokud se pak týče
bližšího časového určení těchto kontaktů, docházelo k nim zřejmě po celé období
od let Lutherových až do třicetileté války; zvlášť intenzívní sféra ovlivnění se však
dá doložit ve druhé třetině 16. století, v epoše prvních hlubších ohlasů luterství
v české kultuře.
Jestliže jsme prozatím sledovali infiltraci německých reformačních melodií do
českého zpěvu, je nyní zapotřebí všimnout si hudebních ohlasů NĚMECKÉ KA21

)Zřetelně se to jeví zvl. v kancionálech J. MUSOPHILA (který také na předlohy textů
častěji přímo upozorňuje nadpisem „z německé"). Návraty k originálním textům německých nápěvů však můžeme sledovat i u T. ZÁVORKY aj. — Patrně novými přírůstky
německých reformačních melodií do českého repertoáru druhé poloviny 16. století
JSOU u KUNVALDSKÉHO nápěvy č. 33, 47, 63, 73, 102, 105, 107; u MUSOPHILA č. 2, 7, 51,
62, 94; u ŘEŠATKA č. 1, 15, 65, 66, 75, 86; u MELISSAEA č. 8, 9, 39, 49. Naproti tomu
jsme mohli v bratrském kancionále 1564 indetifikovat už jen dva další přírůstky německých nápěvů (č. 20 a 60) a v bratrských Písních 1578 čtyři (č. 37, 72, 85, 90).
U SYLVANA jsme zjistili nejstarší známý český otisk melodie č. 80, u ZÁVORKY č. 26
a 78 a u KARLSPERKA č. 34.
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TOLICKÉ PÍSNĚ v předbělohorských Čechách a na Moravě. Ze ve století Luthe:
rove smíme počítat i s vlivem této oblasti, naznačuje už tehdejší historická situace v českých zemích (srv. nástup katolické dynastie Habsburků v r. 1526,
protireformační mise z Německa v druhé polovině století atd.) a potvrdí nám
to i bližší pohled na nápěvnou složku české písně 16. století: v našich předbělohorských kancionálech bylo zatím možno identifikovat přes dvě desítky melodií,
které se zřejmě zrodily v předreformačním nebo protireformačním Německu. Také
tyto písně u nás většinou nabyly značné obliby: z nejstarších německých předreformačních melodií to byly zvl. proslulé leisy In Gottes Namen fahren wir
(č. 35), Nun bitten wir den heiligen Geist (č. 28) a Gelobet seist du Jesu Christ
(č. 16); ze slavných nápěvů, které se vynořují v Německu od 15. století, pak např.
Gott sei gelobet und gebenedeiet (č. 17), Komm heiliger Geist, Herre Gott (č. 27),
Freu dich, du werte Christenheit (č. 50), Maria zart (č. 46) aj.; posléze pak se
u nás ujaly i některé melodie katolického okruhu — resp. novější varianty předreformačních písní - vzniklé až v 16. století (viz dále).
Zjištění, kdy a jakými cestami se k nám tyto nápěvy dostávaly, je však obtížnější než u hudebních produktů evangelického Německa. O době, kdy sem zmíněné melodie pronikaly, se tu leckde smíme vyslovovat jen hypoteticky, protože
melodie německého středověku k nám mohly dospět i dříve, než naznačují jejich
prvé české zápisy v 16. století. Jelikož pak si německá reformace přisvojila celou
řadu nápěvů z předreformačního repertoáru, mohla být nadto cesta německých
„katolických" melodií do našich kancionálů buď přímá nebo zprostředkovaná
evangelickým zpěvem.
Za zřejmý import z evangelického Německa můžeme považovat především ty
německé předreformační melodie, které se dostaly do kmenového repertoáru luterského chorálu a které se u nás objevují poprvé v bratrských kancionálech
spolu s ostatním luterským importem. Nesporný je tento původ zvl. tam, kde
v českých pramenech nacházíme specifickou evangelickou variantu předreformační melodie. Sem patří např. nápěv Verleih uns Frieden gnädiglich (č. 85),
který je Lutherovou adaptací antifony Da pacem Domine, nebo Erhalt uns Herr
bei deinem Wort (č. 53), což je Lutherova nápěvná verze hymnu Veni redemptor
gentium. Také známý nápěv Komm, heiliger Geist, Herre Gott (č. 27) se však
v českých kancionálech ujal v jedné z verzí německé reformace (Zahn 7455a),
německou evangelickou předlohu (Zahn 294) pak dokazují i některé české kancionálové zápisy hymnu Veni creator spiritus (viz Komm, Gott Schöpfer, heiliger
Geist, č. 18, v Br 1561, Kun 1576, Roz 1601, Záv 1602). U nápěvu Freu dich, du
werte Christenheit (č. 50) pak zase poukazuje k evangelické předloze mj. skutečnost, že právě reformační text P. SPERATA Es ist das Heil uns kommer her tuto
melodii v 16. století nejvíce proslavil.
S menší určitostí můžeme naproti tomu usuzovat, zda se k nám dostaly teprve
prostřednictvím reformace i středověké leisy Gelobet seist du Jesu Christ (č. 16),
In Gottes Namen fahren wir (č. 35) a Nun bitten wir den heiligen Geist (č. 28).
Také tyto nápěvy se v našich pramenech poprvé objevují až v rámci bratrského
importu luterského repertoáru. U melodií tak starých a proslulých však nemůžeme vyloučit, že u nás byly známy už před 16. stoletím aspoň mezi českými Němci, a specifické melodické varianty v nejstarších bratrských záznamech pak by
127

22

dokonce mohly naznačovat i jakousi starší lokální tradici těchto melodií. )
V každém případě však chronologie i frekvence českých zápisů naznačuje, že
vliv německé reformace zde přinejmenším probudil tyto staré nápěvy k novému
intenzivnímu životu.
Pátráme-li po přímých kontaktech českého repertoáru 16. století se zpěvem katolického Německa, nacházíme naproti tomu v pramenech méně záchytných bodů.
Že jisté styky se světem německé předreformační písně - které jsou ovšem u nás
až do konce 15. století doložitelné jen ojedinělými náznaky - pokračovaly souvisle i do 16. století, připomínají nám aspoň některé jednotlivé písně, jako např.
české kontrafaktury Maria zart nebo O Jesu Christ v pramenech první čtvrtiny
16. věku (č. 46, 40). Bohatší materiál k této otázce máme teprve v českých katolických kancionálech sklonku století: už při zběžném pohledu na tyto prameny
je zřejmé, že právě čeští hymnografové katolického okruhu čerpali mnohdy svou
inspiraci i ze soudobého repertoáru protireformačního Německa. Naznačují to
např. německé nadpisy některých nápěvů u Š. LOMNICKÉHO (č. 19, 54) nebo
řada písňových textů v kancionále J. ROZENPLUTA z r. 1601, které jsou zřejmými
překlady, resp. parafrázemi německých originálů. Také různé melodie našich
katolických zpěvníků před Bílou Horou (zvl. zase kancionálu Rozenplutova) poukazují k repertoáru protireformačního Německa. Jelikož tu však často jde o nápěvy spojované v Evropě i s latinskými texty a doložené nadto v Německu víceméně současně s Čechami, nemůžeme tu zatím v řadě případů přímá přebírání
z německého katolického repertoáru jednoznačně prokázat.
Příkladem nesporného převzetí textu i nápěvu ze zmíněného okruhu je např.
ROZENPLUTOVA Popřej nám milost k zpívání - zřejmý překlad německé předlohy Nun gib uns Gnad zu singen (č. 12), na niž se tu dokonce výslovně poukazuje:
„Poutnická na způsob letanie, j í ž . . . starodávní Němci užívali a podnes užívají."
Podobným případem je překlad Královno nebeská, těš se Maria z německého originálu Königin der Himele, freu dich Maria, který najdeme i s původní melodií
u ROZENPLUTA (č. 77); a na převzetí z německého - nejspíše zase katolického
- pramene poukazuje např. LOMNICKÝ u písně č. 19 nadpisem „jako Da Jesus
an dem Creutze stundt".
Zdá se však, že to byly právě naše katolické kancionály (resp. Rozenplut),
které k nám z Německa vedle nových písní přinesly i některé nové varianty
známých nápěvů. Do této souvislosti patří podle našeho mínění tropovaná verze
nápěvu Christ ist erstanden — Buóh všemohúcí, která se vyskytuje v řadě německých katolických a pak i evangelických pramenů 15. a 16. století, která se však
do českého repertoáru dostává teprve počínaje kancionálem Rozenplutovým (č. 84):
22

) Ostatní zde probírané nápěvy se většinou u nás držely spíš verzí německých evangelických kancionálů. Na rozdíl od nich je právě Gelobet seist du Jesu Christ ve většině
českých zápisů v osobité bratrské verzi Zahn 319 (jen Mus 1585, Vod 1609 a Léto 1582
mají odlišnou „německou" verzi Zahn 1947); Nun bitten wir den heiligen Geist je u nás
ve zjednodušené (české?) verzi Zahn 2029a, v níž bychom spolu s Nejedlým (DHZ l,
s. 332 pozn. 45) mohli spatřovat ohlas některých melodických obratů Jezu Kriste, štědrý
kněže; posléze pak In Gottes Namen fahren wir má v českých verzích (s výjimkou
MatŘeš 1574) úvodní terciový vzestup místo sekundového a rozšíření posledního verše.
— Podrobnější sledování všech genetických souvislostí jednotlivých nápěvných variant
by však už přesáhlo rámec této práce.
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Importem z německé a tentokrát i nepochybně katolické předlohy je patrně
také Rozenplutovo znění známé cantio Quem pastores laudavere (č. 41), které poukazuje dokonce na zcela konkrétní vzor: notový zápis, jeho grafická úprava
(rozdělení melodie na čtyři chlapecké sbory) i text přeložený z německé Preis sei
Gott tu odpovídají do detailů budyšínskému kancionálu J. LEISENTRITA (srv.
fol. 33 ve vydání 1567).
Právě zmíněná píseň nám však může připomenout ještě jiný aspekt hudebních
podnětů katolického Německa. Je pravděpodobné, že vlivem německého protireformačního zpěvu se dá vysvětlit nejen objevení určitých cizích melodií, resp.
variant, ale i znovuoživení některých domácích středověkých cantiones v předbělohorském repertoáru. České kancionály 16, století totiž nepřevzaly písňový odkaz
našeho latinského středověku v celém rozsahu: některé kdysi v Čechách oblíbené
melodie se znovu vynořují na světlo až od počátku 17. století, a to často právě
v rámci protireformační snahy o obnovu středověkých latinských tradic.23) Sem
patří mj. i citovaný nápěv Quem pastores laudavere, určitě dobře známý a pravděpodobně i vzniklý už ve středověkých Čechách, který však v 16. století ustupuje zvl. v tištěných kancionálech do pozadí. Zmíněný záznam písně u Rozenpluta je pak názornou ukázkou, jak se „český" středověký nápěv vrací po určité
době nazpět oklikou přes německý protireformační repertoár. Do jisté míry podobnou historii můžeme předpokládat i u nápěvu, proslaveného s německým
textem O du armer Judas, jehož kořeny jsou hledány ve středověké rakousko-české oblasti a jenž se v českých kancionálech objevuje teprve u Rozenpluta (č. 25).
Posléze pak do této souvislosti klademe i nápěv č. 13, který se u nás s českým
23

) Programové navazování na tradici latinského zpěvu ohlašuje v předmluvě svého kancionálu 1601 J. ROZENPLUT a přináší také řadu latinských cantiones i jejich českých
překladů. Q. M. DREVES mohl proto Rozenpluta využít jako jednoho z pramenů pro
svou edici středověkých „cantiones bohemicae" (viz předmluva ve sv. 45 b).
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textem vynoří jen v Jistebnickém kancionále a pak teprve po půldruhém století
u Rozenpluta, opatřen však tentokrát textem přeloženým z němčiny (Tak jest
24
tento den slavný — Also heilig ist der Tag). )
Pokusíme-li se nyní opět stručně přehlédnout výsledky předchozích odstavců,
můžeme tedy v naší písni 16. století konstatovat vedle přebírání německého
evangelického zpěvu také infiltraci nápěvů německé katolické písně. Ve srovnání
s ohlasem luterského chorálu je to však poměrně užší sféra vlivu, což ostatně
odpovídá i celkové historické situaci českých zemí ve století reformace; nadto pak
se k nám část těchto melodií dostávala teprve prostřednictvím evangelického zpěvu. S doklady bezprostředního vlivu německé katolické písně se setkáváme v českém protireformačním prostředí před Bílou Horou, konkrétně zvl. v hlavním hymnografickém produktu tohoto okruhu - kancionálu J. ROZENPLUTA 1601.
Z německých pramenů se zde braly nejen některé nové nápěvy (často i s věrnými překlady příslušných textů), ale občas patrně i staré známé písně, které naše
reformace dočasně odsunula stranou. Ve srovnání s přebíráním evangelického
zpěvu jsou tedy cesty německé katolické písně do českého prostředí složitější:
není to jen prosté jednorázové převzetí cizího produktu, nýbrž i různé formy
zprostředkování, opětovné návraty ap. Proto je také zatím možno postihnout spíš
jednotlivé konkrétní případy než úplný kvantitativní rozsah tohoto ovlivňování.
Třetím z inspiračních zdrojů české předbělohorské písně, na nějž můžeme usuzovat už z celkové historické situace, je německý humanismus — konkrétně
NĚMECKA HUMANISTICKÁ Ó D A . T e n t o zvláštní typ homofonních skladbiček
na metra antické poezie byl do značné míry specifickým produktem německé
hudby 16. věku a patřil k charakteristickým učebním pomůckám humanistických
škol až do 17. století, Na univerzitách a gymnáziích humanistického Německa
získávaly však tehdy vyšší vzdělání stovky studentů z předbělohorských Čech
a Moravy, mezi nimi i řada budoucích hymnografů (např. JAN BLAHOSLAV,
PAVEL VORLIČNÝ, TOMÁŠ MITIS, VÁCLAV NICOLAIDES VODŇANSKÝ, MATOUŠ
COLLINUS, JIŘÍ TŘANOVSKÝ aj.); a kontakty s Německem pak mnozí čeští humanisté udržovali po celý svůj život.25) Právě v českých zemích 16. a počátku 17.
24

) Český původ tohoto nápěvu však není možno prokázat. — o provenienci O du armer
Judas psal naposledy W. LIPPHARDT, „Laus tibi Christe" — „Ach du armer Judas".
Untersuchungen zum ältesten deutschen Passionslied, JbLH 6, 1961, s. 71—100. O Quem
pastores laudavere viz stejnojmennou práci K. AMELNA v JbLH 11, 1966, s. 45—88. —
Znovuoživení staršího českého repertoáru pod německým vlivem však můžeme doložit
i příkladem z reformační sféry: credovou píseň My všichni věříme v jednoho Boha
(´č. 71) známou u nás už z pramenů 15. století, přebírají Bratří z LUTHEROVA zpracování, což dosvědčuje výslovný odkaz na německou předlohu v Šamotulském kancionále;
srv. též nadpis v poděbradském graduálu z r. 1559 „patrem toto z německého na česko
přeložené" (fol. 524b).
25
) Podrobněji o těchto stycích viz R. ŘÍČAN, Spisy J. Mathesia v Čechách (cit. v pozn. 10).
V naší souvislosti je můžeme dokumentovat např. edicemi bohemikálních humanistických zpěvníků v Německu: VODŇANSKÉHO Cantiones evangelicae byly tištěny r. 1554
ve Vitemberku (dokonce s předmluvou samotného MELANCHTCHONA I), COLLINOVY Harmonie r. 1555 ve Vitemberku a 1568 ve Štrasburku, CAMPANOVY Ódy 1618 ve Frankfurtu
nad Mohanem. Jiným dokumentem vztahů českých humanistů k Německu v oblasti
našeho materiálu je např. píseň O noster in celis pater ve známém kodexu humanisty
JANA RACKA z Chotěřiny (rkp. UKP sign. VI C 20a, foí. 33b): nebylo pokud vím dosud konstatováno, že tento Rackův text (srv. podpis ,,1546.I.R.A.Ch.") je latinským překla130

století tedy existovaly pro styk s německou humanistickou ódou příznivě předpoklady.
O poměrně úzkém kontaktu s tímto hudebním druhem svědčí už počet dochovaných bohemikálních sbírek s nápěvy ve stylu humanistické ódy. Z již známých
notovaných pramenů sem patří M. COLLINA Harmoniae univocae z r. 1555, jednohlasé žalmy D. CRINITA v edicích z r. 1590, 1591 a 1599, dále VAVŘINCE BENEDIKTA Alíquot psalmorum z r. 1606, ódy J. CAMPANA z r. 1618 a ódy J. TRANOVSKÉHO z r. 1629; nově pak upozorňujeme na Libellus elementarius z r. 1569hudební historií dosud nepovšimnutý sborníček, vydaný JIŘÍM MIKULÁŠEM BRNĚNSKÝM. Kromě těchto souborů máme dochovány ještě porůznu roztroušené
záznamy humanistických ód v českých vícehlasých kancionálech předbělohorské
éry, tři sbory v tištěné Komedii o králi Šalamúnovi 1571, tři rukopisné čtyřhlasy
přičtené M. PETŘÍKOVI, dvě verze vícehlasé věty v Žaltáři J. VORLIČNEHO 1571
a několik jednotlivostí. 26 ) Souhrn tohoto všeho není ovšem velký, protože jmenované soubory jsou vesměs jen knížečky nevelkého rozsahu. Přesto ale z žádné
tehdejší evropské země v sousedství Německa zatím neznáme větší počet sborníků
patřících k typu humanistické ódy než právě z českého prostoru. 27 )
Že však závislost naší humanistické ódy na Německu nespočívala jen v navázání na určitý specifický typ kompozice, bylo už aspoň u dvou sbírek prokázáno
identifikací přímých německých předloh. Od sklonku minulého století je známo,
že čtyři z osmi vícehlasých vět v Žalmech V. BENEDIKTA z r. 1606 jsou převzaty
z oblíbené německé sbírky humanistických žalmových parafrází, k nimž obstaral
hudbu STATIUS OLTHOFF. V nedávných letech pak zjistil H. CHR. WOLFF německé prameny pro jedenáct z dvacíti ód J. TŘANOVSKÉHO.28) K podobným závěrům
dem Lutherovy písně Vater unser im Himmelreich i s původní melodii (č. 97 naši příl.).
Připomeňme ještě, že nápěv z téhož pramene, zapsaný s textem Depromemus laudes
Deo creatori a s poznámkou „Pro Racka Jana tato nota dána" na fol. 40b, je německého původu (č. 52 přílohy).
26
) Na dobové opisy COLLINOVÝCH nápěvů v exempláři Horatiových ód v broumovské klášterní knihovně upozornil A. ČEŘOVSKÝ, Knihy Jana Hodějovskěho z Hodějova v klášteře
Broumovském, Český bibliofil 1937, s. 17 n. Z vícehlasů ve sborníku Dobřenského, citovaných často v této souvislosti, patři k čistému typu humanistické ódy pouze čtyřhlasé věty Gratias tibi vovemus (sv. III, č. 308) Kvíliti žádný nemá (sv. III, č. 318),
Člověk zbožný, upřímný (IV, 336) a zčásti ještě Tento náš manželský sňatek (IV, 339);
další vícehlasy jmenované sbírky, ač vzniklé rovněž v ovzduší předbělohorského humanismu, nedodržují striktně metrická schémata typická pro styl humanistické ódy.
Z týchž důvodů nezařazujeme do daného kontextu ani jednohlasé Cantiones evangelicae
od V. NICOLAIDA VODŇANSKÉHO z r. 1554 a Pensum sacrum T. HAUSCHKONIA z r. 1638
(které zmiňuje mezi sbírkami od WOLFF, cit. v pozn. 28, na s. 41). Také metrika hugenotského žaltáře, jak ji k nám uvedly STREJCOVY Žalmy 1587 n. i velké vydání
KARLSPERKOVO z r. 1618, patři do jiné souvislosti.
27
) Maďarská historiografie uvádí v této souvislosti (kromě Tranoscia I) pouze sbírku ód
saského reformátora působícího v Sedmihradsku J. HONTERA z r. 1548 n. a nenotovaný
školní zpěvník IMRE ŮJFALVIHO z konce 16. století. Ve staré polské hudbě se dochovaly — kromě jednotlivosti — jen volnější aplikace metrického ódového stylu, srovnatelné nejspíš s některými příležitostnými kompozicemi Dobřenského sborníku (např.
Piesni Kalliopy Słowieňskiej z r. 1588).
28
) O německé předloze Benediktových žalmů psal poprvé K, KONRÁD, Vavřince Benedikta
z Nudožer deset parafrází na žalmy pro čtyři hlasy, Cyril 1883, s. 82 n. — M. POŠTOLKA, Die „Odae sacrae" des Campanus (1618) und des Tranoscius (1629): ein Vergleich, MiscM XXI-XXIII, 1970, s. 110 n., upozornil na zjištěni K. G. HARTMANNA, že
skutečným tvůrcem dotyčných čtyř melodii z Olthoffova žaltáře je J. REUSCH; na tom131

však můžeme dojít, konfrontujeme-li s repertoárem německých humanistických ód
také další výše jmenované bohemikální soubory. V 38 COLLINOVÝCH Harmoniích
najdeme např. sedm tenorů populárních ód od P. TRITONIA z r. 1507 a čtyři nápěvy z jiných německých humanistických pramenů; v CRINITOVÝCH žalmech
jsou kromě jiného tři nápěvy TRITONIOVY a jeden od P. HOFHAIMERA, šest
čtyřhlasů humanistických německého původu jsme zatím mohli identifikovat
i ve sbírce Libellus elementarius 1569.29) Za zmínku stojí také to, že metrická věta
z r. 1572, publikovaná u nás už několikrát jako dílo J. VORLlČNĚHO, je převzata
z humanistického Německa, stejně jako nejméně dva ze tří sborů přisouzených
M. PETŘÍKOVI.30) Soustavná konfrontace se všemi po Evropě roztroušenými
prameny humanistické ódy, kterou musíme přenechat jiné speciální práci, vynese
určitě na světlo další německé hudební předlohy našich humanistů.31) Nicméně
však už použitý srovnávací materiál umožňuje konstatování, že všechny dosud
známé bohemikální sbírky humanistických ód - snad kromě Campana - přebírají přinejmenším část svých nápěvů z tvorby německých skladatelů.
Prameny, jimiž jsme se právě zabývali, představují do určité míry výjimečnou
oblast předbělohorského zpěvu, určenou kruhům humanistických vzdělanců. Nápěvy v metrickém stylu ódy však najdeme kromě toho i v českých jednohlasých
kancionálech: podobně jako v Německu se totiž stala i u nás humanistická óda
jedním z inspiračních zdrojů reformačního zpěvu obce v národní řeči. S výraznějšími skupinkami melodií tohoto typu se potkáváme např. u bratří, u J. MUSOPHILA, T. ZÁVORKY aj., jednotlivě pak najdeme metrické nápěvy ve většině dalších velkých kancionálů. Kolik z těchto jednohlasých nápěvů je dílem českých
též místě také poukaz na omyl Konrádův, který psal o pěti nápěvech převzatých ze
jmenovaného pramene. — O Tranosciových předlohách H. CHR. WOLFF, Die geistlichen
Oden des Georg Tranoscius und die Odenkompositionen des Humanismus, Die Musikforschung VI, 1953, s. 300—313, a VII, 1954, s. 33—53.
29
) Zjištěné německé předlohy v COLLINOVI: z nápěvů citovaných v příloze je tu č. 10, 29,
42, 61, 89, kromě toho pak najdeme tenory odpovídajících horatiovských ód ve zhudebnění TRITONIOVĚ ještě u Collinových „harmonií" č. I, VI, VII, XIII a XVI; harmonie
č. IV Qualiter ante má pak nápěv, který je doložen v německém humanistickém dramatu už r. 1498 a pochází údajně od D. MENGELA (viz VfMw VI, 1890, s. 353, I. Chor).
— Předlohy CRINITOVY: z německých nápěvů citovaných v příloze viz č. 4, 31, 32, 58,
89 a 96, kromě toho jsme tu zjistili ještě tenor 13. ódy TRITONIOVY (ve vydání 1591
na s. 25, ve vyd. 1599 na fol. F 3b) a diskant 5. ódy téhož autora (varianta — ve
vyd. 1591 s. 17, ve vyd. 1599 fol. B 5b). — LIBELLUS ELEMENTARIUS: z nápěvů v příloze viz č. 3, 10, 33, 42, 61, kromě toho jsme tu našli ještě čtyřhlas z Melodiae Prudentlanae 1533 na fol. L 7a u textu Ades pater supreme (srv. Zahn 155).
30
) Tříhlas z Žaltáře J. VORLlCNĚHO 1572 je v POHANKOVÝCH Dějinách české hudby v příkladech, Praha 1958, pod č. 92. Ve dvojhlase (tenor a bas) uvádí Vorličný skladbu též
na počátku hymnů v témže svazku. Tenor je přičítán L. SENFLOVI (srv. mj. POŠTOLKA,
cit. v pozn. 28, s. 130—131), kompletní čtyřhlasou větu však najdeme už u J. MURMELIA, Protrepicus studiosorum 1517. Viz též přílohu č. 42. — Na tři čtyřhlasé věty,
vepsané do exempláře Musicy od H. Fincka v UKP sign. XI G 7 s poznámkou u druhé
z nich „De S. Gregorio. Saphicum carm. Auth. Matthaeo Petrzik" upozornila J. SNÍŽKOVÁ, Česká polyfonnl tvorba, Praha 1958, s. 14. První skladba s textem Venl creator spiritus však tu užívá hudby z ódy č. 30 PAULA HOFHAIMERA, třetí čtyřhlas Angelis
haec est sacra lux je z populární TRITONIOVY ódy Iam satis terrls. Od M. Petříka by
tedy mohla být nejvýš jen druhá skladba Festa lux patříš orltur, pokud tu ovšem zmíněný nadpis neoznačuje pouze autorství textu.
31
) Repertoár německé humanistické ódy není dodnes souborně evidován ani zpracován.
Ke srovnání jsme proto mohli zatím použít pouze sbírky, dostupně t. č. v edicích
a jen několik málo dalších originálů.
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hymnografů a kolik je pouze převzato z tenorů cizích humanistických ód, nemůžeme prozatím zjistit ani zde v celém rozsahu (viz pozn. 31). Za zmínku však
stojí, že právě některé nejpopulárnější nápěvy českých předbělohorských kancionálů v metrickém stylu jsou prokazatelně německého původu. Sem patří např.
tenor už zmíněné humanistické ódy z počátku 16. století Vitam quae faciunt
beatiorem (viz pozn. 30); tuto melodii v rozměru falaického hendekasylabu najdeme v souborech humanistů, ale i v celé řadě českých kancionálů až do Bílé hory
a dokonce i v tzv. Josquinově Muzice (č. 42). Podobného rozšíření i mimo humanistické sbírky nabyl u nás také TRITONIŮV tenor Iam satis terris v rozměru
sapfické strofy (č. 61), oblíbeným nápěvem českých kancionálů se stal i tenor
ódy z Glareanova Dodekachordonu (č. 3) a metrická melodie z repertoráru německé reformace Iam moesta quiesce querela (č. 64). Popularitu humanistických
nápěvů německého původu pak dokládá i skutečnost, že některé z nich se zařadily dokonce mezí naše „obecné noty" 16. století: to je nejen případ zmíněného
už nápěvu č. 42, ale např. i tenoru P. HOFHAIMERA (č. 58) který označuje za
obecnou notu kancionál T. Řešátka.
Kromě těchto oblíbených melodií jsme pak zatím mohli v české předbělohorské písni identifikovat singulární záznamy některých dalších nápěvů od TRITONIA, HOFHAIMERA aj. (viz č. 10, 34, 59, 89, 99) jakož i několik metrických .melodií aspoň pravděpodobné německé provenience (v příloze citujeme aspoň č. 29
a 33). Z nich stojí za pozornost zvl. nápěvy č. 99 a 59, objevující se u nás poprvé
v Rozenplutově kancionálu 1601. V obou případech tu totiž máme diskanty, které
patří k výše uvedeným tenorům z humanistického Německa: melodie č. 99 geneticky souvisí s č. 61 jakožto další ze čtyř hlasů Tritoniovy ódy Iam satis terris,
diskant č. 59 pak zase patří stejně jako tenor č. 58 třicáté ódě Hofhaimerově.
Samostatné užití různých partů vícehlasé věty, které už bylo zjištěno v repertoáru
středověké latinské cantio, se tedy v 16. století znovu vynořuje v oblasti humanistické ódy a můžeme ho sledovat nejen v reformačním Německu, ale i u nás.
Cesty, jimiž se německá metrická óda dostávala do našich pramenů, byly zřejmě
různého druhu. Autoři bohemikálních humanistických písňových souborů měli
vesměs řadu příležitostí k přímému kontaktu s tímto repertoárem — ať už to
byla praxe školního zpěvu v Německu i u nás nebo humanistické nototisky importované ze zahraničí. Do českých kancionálů se však dostávaly německé metrické
nápěvy také oklikou: některé populární tenory humanistů (ze zmíněných např.
č. 42, 61, 64) pronikly do kostelního zpěvu už v Německu a k nám zřejmě přicházely jen jako další z charakteristických složek evangelického písňového importu.
Proto také nacházíme nápěvy německých ód zvl. v těch kancionálech, kde jsme
zjistili nejčastější kontakty s evangelickou písní - tj. u bratří, u českých luteránů, u. J. MUSOPHILA a J. MELISSAEA. Přesto však leckde můžeme soudit i na
přímé přebírání nápěvů z repertoáru německé ódy do české duchovní písně: poukazuje k tomu např. zmíněná třicátá óda Hofhaimerova, proniknuvší do českých kancionálů svým tenorem i diskantem, která není zatím v Německu výrazněji doložena mimo sféru humanistických sbírek.
Zbývá nám nyní otázka, ve kterém časovém období docházelo ke kontaktům
českého zpěvu s německou humanistickou ódou. První známou bohemikální sbírkou tohoto typu jsou COLLINOVY Harmoniae z r. 1555, v českých tištěných kancionálech se pak poprvé objevují nápěvy v německém metrickém stylu v Nešporu
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českém z r. 1558 a v kancionále Šamotulském 1561. Svědectví dochovaných tisků
nám tedy lokalizuje počátky širších kontaktů s typem metrické kompozice - a
současně i častějšího přebírání těchto melodií z Německa - do sklonku padesátých let 16. století. To je na první pohled datum poměrně pozdní, protože německá
humanistická óda se rodí už na počátku 16. věku, koresponduje však s vývojem
humanismu u nás: pro léta 1520-1550 bylo v českých zemích konstatováno výrazné oslabení humanistických snah, které se začnou znovu siřeji rozvíjet až
32
v druhé polovině století. ) Také v bratrských zpěvnících však můžeme najít potvrzení výše uvedené chronologie: třebaže byl Rohův kancionál z r. 1541 jedním
z nejdůležitějších prostředníků německého zpěvu k nám, nenajdeme v něm ještě
nápěvy ve stylu metrické ódy; do jednoty je uvádí teprve Šamotulský kancionál zpěvník, na kterém začal pracovat Jan Blahoslav právě od sklonku 50. let 16.
století.
Některé doklady pramenů však naznačují, že aspoň k jednotlivým kontaktům
s hudbou německé humanistické ódy u nás docházelo už před polovinou 16. věku:
tak např. rukopisný vodňanský kancionál má metrický nápěv č. 3 s datem 1538,
překlad německé školské hry Judith od MIKULÁŠE KONÁČE odkazuje na obecnou
notu Vitam quae faciunt beatiorem (patrně nápěv č. 42) roku 1536 a metrizovanou homofonní větu najdeme dokonce hned v prvním našem dochovaném nototisku z roku 1525 u polemické písně Čechové, milí Čechové.
Tato drobná skladba zaslouží v naší souvislosti bližší pozornosti. Že čtyřhlas
Čechové, milí Čechové, který kdysi O. HOSTINSKÝ přepsal do čtyřčtvrtečního
taktu jako jeden z „nápěvů světských písní českého lidu", je ve skutečnosti členěn rozměrem jambického dimetru, rozpoznal už J. BRANBERGER.33) Dodejme k tomu, že melodie je zde umístěna v tenoru, což nám dokládá samostatné užití třetího hlasu v Harmoniích M. COLLINA z roku 1555 (fol. D 1a). 34 )

32

) Viz např. J. JANÁČEK (cit. v pozn. 10) s. 244. Statistickým přehledem dochované humanistické produkce dokumentovali tuto skutečnost J. HEJNIC a J. MARTÍNEK, O rozsahu a časověm rozloženi naši humanistické literatury, Zprávy Jednoty klasických filologů VII, 1965, s. 93—97. Dr. j. Martínkovi děkuji za konzultaci v této otázce.
33
) Viz jeho Hudební úvahy o české humanistické poesii, Věstník král. češ. spol. nauk.
třída fil.-hist.-filolog., roč. 1946, Praha 1948, I, s. 7—8. Naposledy skladbu vydal PohankaD, č. 54; zde i odkazy na další literaturu a edice.
31
) Tato verze tenoru umožňuje taká poprvé správně určit tóninu skladby. Mixolydická podoba originálu, jak se ji přidrželi Pohanka a Branberger, vede k nepřirozeným obratům tenoru v rozmezí tritonu a k chybným harmonickým spojům ve 3. verši (zmenšený kvintakord!); úprava do G-dur u Hostinského a Nejedlého pak jen přesunuje tyto
chybné souzvuky na jiné místo třetího verše. Tónina Collinova tenoru v aplikaci na
čtyřhlas ukazuje jediné možné řešeni: u české verze je nutno doplnit dvě b nebo
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Čtyřhlas Čechové, milí Čechové je tedy čistým typem humanistické ódy a současně i nejstarším známým dokladem tohoto hudebního druhu v českém zpěvu.
Zda tu neznámý domácí autor navázal pouze na kompoziční styl německého
humanismu nebo zda je celá věta přímo převzata z německého repertoáru, nepodařilo se nám zatím zjistit; hned několik okolností však poukazuje spíš na druhou
eventualitu. Domácí provenienci tu zpochybňuje už sama datace památky k roku
1525: nové metody humanistické výuky, pro něž byla čtyřhlasá metrická óda vytvářena, se začaly na našich školách uplatňovat až značně později. Cizí původ
by mohla naznačovat i skutečnost, že vlastně nemáme vůbec doloženo další rozšíření této skladby v českém zpěvu, ačkoliv se vynořila u časových písní a odpovídá nadto populárnímu rozměru obecné noty: známe ji pouze z dvojího přetisku
téhož štočku v pražské tiskárně M. KONÁČE.35) Argumentovat můžeme posléze
i citovanou verzí tenoru u M. COLLINA, která svou tóninou poukazuje k jiné
předloze než ke Konáčovým tiskům; že to byla předloha pravděpodobněji cizí
než česká, vyplývá už z osamoceného postavení této skladby v kontextu českého
zpěvu. Zdá se tedy, že skladba Čechové, milí Čechové, která je první a zatím ještě
polemickou reakcí české písně na německou reformaci, je současně i první přímou památkou německé humanistické kompozice u českého textu.
Vraťme se však závěrem od této dílčí otázky k celkovému shrnutí předchozích
stránek. V české hudební kultuře zanechala tedy kompozice v antických metrech,
inspirovaná německým humanismem, početnější památky než v sousedních zemích; najdeme ji tu jak ve speciálních sbírkách, tak i v českých jednohlasých
kancionálech. Nenavazuje se zde pouze na kompoziční styl německé humanistické
ódy; řada nápěvů - resp. i celých čtyřhlasých vět - se z Německa přímo přebírala. V komplexu našeho zpěvního repertoáru 16. století tvoří ovšem dosud prokázané výpůjčky z německé humanistické ódy poměrně nevelkou oblast; na druhé
straně však se právě některé z těchto převzatých nápěvů zařadily mezi nejpopulárnější melodie českého předbělohorského zpěvu. Chronologie českých kontaktů
s hudebními podněty německého humanismu, které počínají ve druhé čtvrti 16.
století, vrcholí v rudolfínské éře a doznívají až do pobělohorské doby, se pak
zřejmě zhruba kryje s celkovým vývojem humanistické kultury tohoto období
v českých zemích.
Jestliže jsme dosud sledovali souvislosti německé evangelické, katolické a humanistické písně s českým repertoárem, byly to v některých případech jen různé
pohledy na týž materiál: část nápěvů patřila těmto různým oblastem současně.
Rovněž pátrání po souvislostech našeho předbělohorského zpěvu s NĚMECKOU
SVĚTSKOU PÍSNÍ, jemuž teď chceme věnovat pozornost, si musí znovu všimnout
transponovat
celou skladbu o tón výše — pouze v aiolské tónině vychází tato věta bez
chybných harmonických postupů. (Je zapotřebí jen opravit evidentní omyl tisku, rušivý
ostatně v jakékoli tónině: sedmá nota basu od konce má být o tercii výše).
35
) Podruhé vyšla s dvěma písněmi o bitvě u Moháče r. 1526 (viz Časopis čes. musea 79,
1905, s. 370—374). Dvojí otisk jednoho štočku [připojeného v obou případech samostatně a bez textu na počátek tisku) by mohl dokonce naznačovat, že tu šlo o celkem
náhodnou akvisici notové předlohy samým M. KONÁČEM, která nevešla do praxe. Že
právě Konáč mohl získat předlohu odněkud z humanistického Německa, dokládá jeho
humanistická orientace, překládání z němčiny a snad i jeho dočasný německý spolupracovník v tiskárně JAN WOLF (pouze však do r. 1512).
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i řady již zmíněných melodií, protože také sféra světského a duchovního zpěvu
se zvl. v 16. století velmi úzce prolínala.
Systematickou konfrontací našeho zpěvního repertoáru se staroněmeckou světskou písní najdeme řadu nápěvů, které dokumentují těsnou souvislost obou oblastí
a které rozšiřují závěry dosavadní literatury o české „lidové" písni předbělohorské epochy. Naznačuje to už pouhý výčet německých světských textů, jejichž
melodie jsme zjistili v českých pramenech od počátku 16. století do roku 1620:
Ach Elslein, liebes Elselein (viz přílohu č. 44)
Ach Gott in deinem höchsten Thron (příl. č. 82)
Ach hilf mir Leid und sehnlich Klag (č. 51)
Ach Lieb mit Leid, wie hast dein Bscheid (č. 103)
Der reich Man war geritten (č. 68)
Der Wechsel dregt ist kein gutt art (č. 104)
Der Wechter der bließ an den Tag (č. 11)
Der Winter ist vergangen, ich seh des MaienSchein(č.7)
Dich als mich selbst, Herzlieb (č. 100)
Ein Meidlein sagt mir freundlich zu (č. 102)
Entlaubet ist der Walde (č. 83)
Es wohnet Lieb bei Liebe (č. 36)
Frisch auf, gut Gsell, laß rummer gan (č. 67)
Fröhlich bin ich aus Hertzen Grund (č. 43)
Graf Andres Schlick, der edle Herr (č. 65)
Hertzeinigs lieb, dich nit betrieb (č. 88)
Herzog Ernst, Ritter aus Steiermark (č. 78)
Ich armes Meidlein klag mich sehr (č. 106)
Ich bin zu lang gewesen (č. 54)
Ich ging einmal spazieren (č. 8)
Ich hört ein Fräulein klagen (č. 52)
Ich kumm aus frembden Landen her (č. 66)
Ich stund an einem Morgen (č. 96)
II me souffit de tout mes maulx (č. 39)
Insbruck, ich muß dich lassen (č. 56)
Ist keiner hie, der spricht zu mir (č. 2)
Mag ich Unglück nicht widerstan (č. 38)
Mir ist feines Meidelein gefalln (č. 60)
Nun schlaf, mein liebes Kindelein (č. 30)
Nun wend ihr hören singen (č. 4)
Nur nerrisch sein ist mein manier (č. 1)
Patientiam muß ich han (č. 81)
Sie ist mein Buhl, ich bin ihr Gauch (č. 69)
So wünsch ich ir ein gute Nacht (č. 107)
Sollts im Gwelb nit finster sein (č. 70)
Und wollt ihr hören neue Mär (č. 5)
Ungnad begehr ich nit von ihr (č. 101)
Vermerkend großen Kummer (č. 93)
Von edler Art, auch rein und zart (č. 94)
Wan ich des Morgens früh aufsteh (č. 32)
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W as wöln wir aber heben an (č. 87)
W as wölln wir singen und heben an (č. 14)
Weiß mír ein Blümlein blaue (č. 92)
Wer säh dich für ein solche an (č. 73)
Wo soll ich mích hinkehren (č. 49)
Zu Mei als die Vögel (č. 55)
Tento výčet společných česko-německých nápěvů nám především ukazuje v novém světle některé už známé světské písně českého 16. století. O naší předbělohorské světské písni se dosud uvažovalo jen výjimečně v širších mezinárodních"
kontextech; na současný výskyt nápěvu v německém a českém světském zpěvu
16. století pak zatím upozornil jen O. HOSTINSKÝ u písně Elško milá srdečná
(= Ach Elselein, liebes Elselein) a Slyšela jsem, slyšela (= Ich stund an einem
Morgen). 3 6 ) Že však tyto dvě česko-německé paralely nebyly jen ojedinělou výjimkou, jak se domníval Hostinský (viz pozn. 44), můžeme doložit hned celou
řadou dalších příkladů. Tak např. nápěv Vdala se drahná mladice (BRANBERGER,
cit. v pozn. 39, č. IV. 2) je českou kontrafakturou výše citované písně Ist keiner
hier, der sprich zu mir, což byla německá pijácká píseň parodující mešní Kyrie,
jejíž zpracování najdeme v 16. století např. i v díle O. Lassa. Ztratila jsem pentlík
(BRANBERGER IV. 3) je zase český světský protějšek oblíbené Ich ging einmal
spazieren, a melodie zařazovaná do české světské písně počínaje E. AXMANEM
(cit. v pozn. 39) na základě poznámky J. Musophila „nota od světské", není zase
nic jiného, než proslulá Insbruck, ich muß dich lassen. 37 )
Některé předbělohorské světské písně pak korespondují s německými protějšky
nejen nápěvem, ale i textem. To, co bylo dosud patrné pouze na singulárním případu Elško milá, srdečná a Elslein, liebes Elselein, můžeme doložit např. i pro
píseň Hory se zelenají času májového (BRANBERGER II. 4), jejíž dochovaný
textový incipit zřetelně odpovídá německé Der Winter ist vergangen, ich seh des
Maien Schein. Pravděpodobná je i textová souvislost také u nápěvu Dočkala jsem
času smutného (BRANBERGER IV. 1), který najdeme u umělé milostné písně z okruhu meistergesangu s nápadně podobným incipitem Mag ich Unglück nicht widerstan. Přinejmenším obsahovou příbuznost naznačuje také německý protějšek Novou píseň chci zpívati (BEK, cit. v pozn. 39, č. 8), kterým je proslulá historická
36

) Viz O. HOSTINSKÝ. 36 nápěvů světských písní českého lidu z XVI. století, Praha 1892
(nové vyd. 1957), č. 7 a 28. Kromě toho si Hostinský povšiml ještě paralely Nyní vám
chci zpívati a Frölich so wil ich singen (viz č. 20 jeho sbírky), zde však uvažoval
pouze o neznámém společném prameni těchto ne zcela identických nápěvných verzí.
Dílčí melodické příbuznosti českých a německých písní, na něž upozorňoval u některých dalších nápěvů (viz č. l, 9, 22, 23, 24, 31 cit. sbírky), Jsou jen loci communes,
z nichž ostatně ani sám další závěry nevyvozuje. — Jinak bylo zatím poukázáno pouze
na zahraniční paralely melodie „o Muránském zámku" (viz R. RYBAŘÍČ ve sborníku
Musica Antiqua Europae Orientalis I, Warszawa 1966, s. 106), ojedinělé další poznámky
o mezinárodních souvislostech staročeské světské písně se pak týkají jen textové složky;
srv. např. poukaz K. VETTERLA na zahraniční paralely Dcerko má, chceš-li za sedláka
(K problematice pramenů lidové hudby před r. 1800, sborník Lidová tradice, Praha 1971,
s. 243—4).
37
) Původ této melodie rozpoznal už HOSTINSKÝ (Česká světská píseň lidová, viz nové vyd.
v souboru Hostinský o hudbě, Praha 1961, s. 347), jeho poznatek však příslušná
pozdější literatura vesměs přehlédla. Podle mínění Hostinského se nápěv Insbruck ich
muss dich lassen nezařadil do repertoáru českého světského zpěvu 16. století.
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píseň o popravě H. Lindenschmieda roku 1490 Was wölln wir singen und heben
an; něco podobného pak platí patrně i pro Nyní vám chci zpívati (HOSTINSKÝ,
op. cit., č, 20) a odpovídající německou paralelu Fröhlich so wil ich singen.
Nespornou dosud nepovšimnutou korespondenci českého a německého textu můžeme posléze najít u výše zmíněné Slyšela jsem, slyšela: její německý protějšek
Ich stund an einem Morgen má totiž dochován delší incípit Slyšela jsem, můj
milý, že mi se pryč strojíš, skuor-li se vrátíš, který přesně odpovídá druhé sloce
této německé milostné písně (Herzlieb, ich háb vernummen, du wöllst von hinnen
schier, wenn wiltu wieder kummen).37a)
Česko-německé paralely, které jsme zatím sledovali v repertoáru naší jednohlasé písně 16. století, můžeme doložit alespoň dvěma příklady i v dochovaných
fragmentech vícehlasého společenského zpěvu předbělohorské éry. Tenor čtyřhlasu Když jsi v štěstí, máš přátel mnoho, spojeného ve sborníku Dobřenského se
jménem JANA FACILISE BOLESLAVSKÉHO, najdeme v německé milostné písni
16. století Hertzeinigs lieb, dich nit betrieb. Zahraniční obdobu celé vícehlasé
věty pak objevíme u jiné památky téhož sborníku: čtyřhlas Kdo chce s lidmi
vesel býti, zveřejněný už dvakrát jako památka české hudby rudolfínské éry,
je moralizujícím protějškem německé pijácké Frisch auf, gut Gsell, lass rummer
Prozatím jsme si všímali zahraničních paralel už známých světských písní
předbělohorské éry. Konfrontace s německým zpěvem nám však kromě těchto
paralel vynáší na světlo i celou řadu dalších a zatím nepovšimnutých světských
nápěvů, které se skrývají v české kancionálové písni 16. století. Počet dosud identifikovaných českých světských melodií není velký: základní materiál asi pěti
desítek nápěvů vyčlenili už před lety z repertoáru předbělohorské duchovní
písně O. HOSTINSKÝ a J. BRANBERGER, od té doby se pak jejich výsledky podařilo obohatit už jen o několik dalších jednotlivostí a různé melodické varianty.39) Bylo tomu tak především proto, že doklady o světské příslušnosti nápěvu se
zatím hledaly pouze v českých zápisech a nebraly se v úvahu výpovědi zahraničních materiálů. Jen využitím německých pramenů jsme však mohli v českém
37a

) Srv. Böhme s. 347 a nápěvný odkaz h6ornické písně „Tvorče jenž v tomto světě" v registrech kaňkovských dolů r. 1551—2; dvouveršový incipit dochován u J. Sylvána 1571.
) Vydal J. POHANKA, Dějiny české hudby v příkladech, Praha 1958, č. 90; dále pak
J. VANICKÝ: Umění vokální polyfonie., Praha 1955, s. 50. skladbu Když jsi v štěstí vydala
J. SNÍŽKOVÁ (cit. v pozn. 30), s. 86.
39
) K 35 světským nápěvům O. HOSTINSKÉHO (cit. v pozn. 36) připojil J. BRANBERGER
(Česká světská píseň lidová v XVI. století, Český lid 1910 a 1911) další dvě desítky —
zbývající melodie jsou jen varianty k Hostinskému nebo texty prokazatelně duchovní.
Podobně je tomu u E. AXMANA (22 světských nápěvů ze XVI. století, Hudební výchova l,
1920), který nadto nevědomky dubloval výsledky Branbergerovy; novým přínosem
Axmanovým je tak de facto jen upozornění na dva polské nápěvy (č. 21 a 22 jeho
stati). J. BEK (Nově objevené nápěvy světských písní, Hudební rozhledy X, 1957,
s. 928—9) poukázal na některé další varianty dříve zjištěných melodií a na tři nápěvy
nové. — Naposledy se pokusila o rozšíření tohoto repertoáru L. BREZANYOVÁ (v práci
Das Kantional „Písně chval božských" von Tobiáš Závorka Lipenský, sborník prací filos.
fakulty brněns. university H 7, 1972, s. 7—11), která označila za lidové osm nápěvů
nadepsaných v Závorkově kancionálu jako „písnička" (viz pozn. 7 cit. práce). Tento
argument však není průkazný, protože pojmu „písnička" bylo ve staré češtině obecně
užíváno i pro duchovní sféru (srv. např. už množství tisků s titulem „Písničky duchovní" aj.).
38
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předbělohorském zpěvu identifikovat na pětatřicet dalších dosud nepovšimnutých
duchovních kontrafaktur původně světských melodií.
V českých písňových pramenech od počátku 16. století do třicetileté války
jsme našli nápěvy některých proslulých politických nebo historických písní 16.
století - např. písně o bitvě u Pavie roku 1525 (č. 8 7 ) , o dobytí města Dolle roku
1479 (č. 93), o Benzenauerovi (č. 4) nebo lancknechtské písně z německé selské
války (č. 82); najdeme tu i slavné epické resp. baladické písně „Herzog Ernst"
(č. 78), „Vom Abendgang" (č. 36), „Der Bettler" (č. 68); objevíme i další písně
pijácké (č. 1, 4 9 ) , několik popěvků lidového tanečního charakteru (č. 30, 65, 66,
70) a posléze řadu nápěvů německých milostných písní 16. věku. Zajímavá je
i typová diferenciace těchto písní. Německá hudební historiografie rozlišila ve
staré německé písni sféru „Volkslied" a „Hoflied" a oba tyto póly můžeme sledovat i v probíraném souboru nápěvů. V kontextu našeho předbělohorského repertoáru je pozoruhodná zvl. existence nápěvů z okruhu německého dvorského zpěvu:
umělý charakter této produkce, na nějž poukazují už některé z uvedených textových incipitů (srv. např. Patientiam muß ich han), dokládá složitá formální výstavba, bohatá melismatika a velký ambitus nápěvů, jež patří k hudebně nejkomplikovanějším útvarům našeho písňového repertoáru 16. století (srv. č. 38, 40,
51, 73, 81, 88, 94, 100, 101, 103, 106 aj.). Stojí za zmínku, že do tohoto okruhu se
hlásí mj. i některé z nápěvů bratrských kancionálů, dokonce i jedna z melodií,
přičítaných dosud JANU BLAHOSLAVOVI: jeho píseň Ó ušlechtilé přirození má
svůj hudební protějšek v německé Ach Lieb mit Leid? 39a )
Naskýtá se nyní otázka, do jaké míry můžeme tyto nápěvy našich předbělohorských kancionálů, které jsou doloženy se světskými texty pouze v zahraničních
pramenech, považovat také za dokument světského zpěvu v českých zemích. Nedochováni českého světského textu tu totiž samo o sobě ještě nic nedokazuje: na
duchovní kontrafaktury světských písní upozorňují naše prameny 16. století jen
náhodně a nesoustavně, takže v repertoáru české kancionálové písně můžeme
právem předpokládat i řadu dalších blíže neoznačených světských melodií.
Proti fungování některých z těchto nápěvů i v našem světském repertoáru 16.
století se zdá ovšem na první pohled svědčit jejich frekvence v českých kancionálech: pokud jsou dochovány v českých pramenech jen singulárně, mohli bychom
soudit, že tu jde o pouhé přepisy ze zahraničních pramenů, které u nás nepřekročily sféru duchovního zpěvu nebo dokonce vůbec nevešly do praxe (srv. např.
č. 1, 30 a 65 v MatŘeš 1574, nebo č. 56 a 94 u J. MUSOPHILA). Připomeňme si
však, že melodie, jejichž všeobecnou oblibu ve sféře českého světského zpěvu
nám přímo dokládají nadpisy českých incipitů, jsou v pramenech často dochovány rovněž jen singulárně; usuzovat na rozšíření písně podle frekvence v dochovaných zápisech je tedy zvl. ve sféře světského zpěvu možné jen s největší rezervou.
Jiným protiargumentem může být skutečnost, že některé z dotyčných světských
39a

) Také další z údajně Blahoslavových melodií, Přílišná ouzkosti srdce ctného (viz PohankaD
č. 84), je kontrafakturou světské písně s typickými stylovými znaky Hofweise, jak dokazuje dosud nepovšimnutý nadpis melodie v kancionálu T. Řešátka 1610 (díl 2, fol. 104a)
„Notou starou světskou Byla tomu velmi dlouhá chvíle, než jsou se rozžehnali"; její německou předlohu — která není vzhledem k umělému charakteru písně nijak vyloučena —
se nám však zatím nepodařilo identifikovat.
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nápěvů se dostaly do duchovní písně už v Německu a do českých kancionálů
přišly patrně teprve prostřednictvím německých duchovních kontrafaktur: nemáme přímý důkaz, že k nám tehdy spolu s melodií přešlo i vědomí o jejím světském původu (Viz např. č. 14, 38, 39, 43, 51, 52, 66, 70, 78, 83, 87, 92, 93, 104).
Nápěv Insbruck ich muß dich lassen v Musophilově kancionále nám však alespoň
na jednotlivém případě ilustruje, jak obecné bylo v 16. století povědomí světské
příslušnosti melodií: třebaže tu MUSOPHIL zřejmě přebíral nápěv už z duchovní a všeobecně rozšířené kontrafaktury O Welt, ich muß dich lassen (srv. text
Světe, s tebou se žehnám), najdeme ještě zde - tedy v české duchovní kontrafaktuře zahraničního duchovního kontrafakta — výslovný údaj „nota od světské".
Rozborem sporých pramenných dokladů k jednotlivým písním tedy vesměs
k jednoznačným závěrům nedojdeme: pátrání po příslušnosti probírané skupiny
nápěvů do předbělohorského světského zpěvu musí vyjít spíše z obecnější úvahy.
V naší souvislosti je důležitý zvl. fakt, že dochovaný materiál české světské písně
starší etapy neodpovídá v žádném případě skutečnému rozsahu tohoto repertoáru:
je to jistě jen část, kterou nám zanechala náhodná shoda okolností. Jestliže
jsme tedy mohli prokázat řadu přímých česko-německých paralel ve sféře světského zpěvu, je to bezpochyby také jen náhodně dochovaný zlomek faktického
stavu: existovalo zřejmě širší česko-německé společenství v oblasti světské písně.
Z tohoto hlediska pak musíme posuzovat i vztah naší skupiny nápěvů k českému
světskému repertoáru. Nedá se zásadně vyloučit, že některé z těchto duchovních
kontrafaktur, jejichž světský zdroj není v českých kancionálech přímo doložen,
zůstaly jen více či méně neživotnou součástí českého duchovního zpěvu. Vcelku
však není pravděpodobné, že světské melodie zpívané po celém Německu (a jistě
i v německých Čechách) by u nás za této situace zůstaly uzavřeny jen do sféry
kostelní písně. Česko-německé společenství v oblasti světského zpěvu nás naopak
opravňuje k hypotéze, že převážná většina zmíněné skupiny nápěvů žila jako
světská přinejmenším v povědomí české hudbymilovné společnosti 16. století, a že
řada z nich měla i své dnes ztracené české světské texty.
Tolik tedy k prvnímu z problémů. Druhou zásadní otázkou, před niž nás staví
právě probíraný materiál, je původ světských nápěvů, které jsme zjistili současně
v německém a českém zpěvu 16. století. Pouhým konstatováním německých protějšků českých písní jsme totiž ještě nedokázali, že přišly z Německa do Čech:
jestliže u nás žily i ve sféře světského zpěvu, mohli bychom je stejným právem
označit i za český export do zahraničí. O původu těchto světských nápěvů 15. a
16, století však naše i cizí prameny neříkají téměř nic bližšího, takže ani konkrétní úvahy nad českou nebo německou proveniencí jednotlivých písní se nemohou dostat dál než k velmi neurčité hypotéze.40) I v této obtížné otázce však můžeme dojít k jednoznačnějším závěrům, přehlédneme-li zmíněnou skupinu nápěvů
jako celek a v širším historickém kontextu.
40

) Zatím byl podniknut podrobnější monografický průzkum teto otázky pouze u písně
Ach Elsleln, liebes Elselein; viz A. QUELLMALZ, Die Weise vom Elslein. Ein Beitrag zur
Geschichte des älteren deutschen weltlichen Liedes, Freiburg i. Br. 1944 (rkp. disertace,
Berlin, Universitätsbibliothek). Závěrem obšírné analýzy mnoha německých verzí 15.
a 16. století a několika zápisů českých je tu dosti opatrně formulovaná a velmi nedostatečně podložená hypotéza o německé provenienci písně. Na Quellmalzovy výsledky
navazuje pojednání o této písni v DtVL I, č. 20/1.
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Určitým vodítkem nám tu může být už celkový pohled na chronologii pramenů. Usuzovat na český nebo německý původ písně jen podle toho, kde se zachovaly starší zápisy, není ovšem zvláště ve sféře starého světského zpěvu průkazné: nejstarší záznam je tu prakticky vždy jen první náhodnou stopou
dlouhodobější existence písně. Nacházíme-li ale všechny probrané melodie —
kromě nápěvu č. 36 a 44 — dříve v německých pramenech než v českých, není
to už patrně jenom výsledek náhody, nýbrž i poukaz na pravděpodobnou prioritu
německých pramenů.
Dalším odkazem na tuto skutečnost může být frekvence a geografické rozšíření
zápisů v zahraničních pramenech. Na hlubší zakotvení většiny příslušných písní
v německém repertoáru tu ukazuje nejen větší počet záznamů v Německu, ale
hlavně jejich výskyt na různých místech rozsáhlého teritoria a také bohatší rejstřík fungování nápěvů za hranicemi Čech: kromě duchovních kontrafaktur a
různých aplikací na světskou jednohlasou píseň potkáváme často v Německu
i polyfonní a instrumentální úpravy melodií, a to ještě před jejich prvním objevením v našem repertoáru. Možnost importu z ciziny pak ještě vzrůstá u těch melodií, které se dají v 16. století sledovat i dále za hranicemi Německa v nizozemských, francouzských aj. zápisech (např. č. 7, 8, 11, 14, 36, 39, 49, 9 6 ) : čím větší
rozšíření písně nám prameny dokládají, tím menší procento pravděpodobnosti tu
zbývá pro předpoklad českého původu. Tak např. už sám fakt mimořádné popularity Ich stund an einem Morgen, která patřila k nejoblíbenějším evropským
elegicko-milostným písním celého 15. až 17. století, naznačuje, že česká paralela
Slyšela jsem, slyšela je daleko spíše importem ze zahraničí než produktem pohusitských Čech.
Třetím argumentem pro německou prioritu těchto světských nápěvů je pak
konkrétní historická situace 16. století. V tehdejších vzájemných kontaktech česko-německých totiž převažuje migrace podnětů směrem z Německa do Čech:
zatímco luterské Německo je zaujato hlavně jednotou bratrskou a jejími zpěvníky,
můžeme v českých zemích konstatovat navazování na německé vzory hned v celé
řadě oblastí společenského a kulturního života.41) Máme proto důvody se domnívat, že ve století, kdy se u nás německá kultura stává postupně stále oblíbenější
inspirací a módou a kdy můžeme doložit i pronikání německého duchovního
zpěvu, docházelo k přebírání z Německa i ve sféře světské písně. Prakticky nepochybná je tato skutečnost zvl. u zmíněných nápěvů z okruhu dvorského zpěvu:
v době od poloviny 15. do poloviny 16. století, kam se „Hofweisen" vesměs svým
původem hlásí, nemáme v českých zemích doloženu odpovídající hudební kulturu aristokratického prostředí, v níž by mohly tak umělé světské písně vznikat.
Všechny dosud citované argumenty nás tedy vedou k jednomu společnému závěru: pokud nenajdeme závažné doklady pro českou provenienci každé jednotlivé
písně, musíme společné světské nápěvy českých a německých pramenů 16. století
považovat vcelku vždy za import z Německa nebo aspoň jeho prostřednictvím.
Zbývá nám nyní otázka, kterou jsme pravidelně kladli i v předchozích partiích
o vlivu reformační, katolické a humanistické písně — totiž kdy a jakými kon41

) Příznačný pro to je např. mnohem větši zájem v našich zemích o studium na německých školách než německých studentů o české školství. Srv. zvl. F. ŠMAHEL — M. TRUC,
Studie k dějinám University Karlovy v letech 1433—1622, Acta Uníversitatis Carolinae,
Hístoria Univ. Carol. Pragensis 1963. IV-2, s. 3—59.
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krétními cestami se k nám zmíněné světské nápěvy dostávaly. Skutečnost, že tyto
melodie fungovaly u nás i v zahraničí jak v duchovní, tak ve světské sféře, nás
tu staví před celou řadu možných eventualit. Pokud uvažujeme o přímém přebírání z německé světské písně do české, nenajdeme v pramenech prakticky žádné
záchytné body: můžeme tu jen zcela obecně předpokládat import prostřednictvím
potulných zpěváků, českých studentů na německých školách, obyvatel německých
Čech atp. Konkrétněji se dají naproti tomu sledovat cesty těchto melodií do české
duchovní písně. Jak jsme připomněli v předchozím, dostaly se některé světské
nápěvy k duchovním textům už v Německu a do našich kancionálů přišly jen
jako překlad nebo nové otextování německé duchovní kontrafaktury, většinou
v rámci importu reformačního zpěvu. Touto formou k nám zřejmě uvedly řadu
německých světských nápěvů zvl. bratrské edice z r. 1541 a 1561, některé další
pak např. zpěvníky J. MUSOPHILA 1585, J. MELISSAEA 1596 a S. LOMNICKÉHO
1580. Ze však českým hymnografům nemusela být vždy předlohou až německá
duchovní kontrafaktura, dokládají výslovné odkazy k českým světským nápěvům
původně německé provenience v našich kancionálech (viz výše zmíněné písně
č. 2, 7, 8, 14, 38, 96). Také skutečnost, že některé melodie najdeme s duchovními
texty dříve u nás než v zahraničí, však naznačuje přímé přebírání ze světské
sféry. 42 ) Ve všech těchto případech čerpali asi naši tvůrci duchovních písní spíš
už z počeštěných verzí importovaných nápěvů než přímo z německých originálů.
Životní osudy některých hymnografů však naznačují, že ani přímý německý světský zdroj nemůžeme zásadně vyloučit: to je např. případ výše zmíněné BLAHOSLAVOVY písně Ó ušlechtilé přirození, jejíž hudební předlohu mohl autor poznat
za svých častých pobytů v Německu. Jiný a téměř nesporný doklad přímé německé předlohy zas poskytuje nápěv AUGUSTOVY Jáť sem volal v Šamotulském kancionále, odpovídající až do notačních detailů tenoru německého vícehlasého zpracování.43)
Shrňme si nyní opět stručně výsledky předchozích stránek. Podrobnější analýzou, německého importu do české písně 16. století jsme tedy zjistili, že se v něm
skrývá i řada světských nápěvů zahraničního původu. Tyto nápěvy se k nám
dostávaly prostřednictvím německé duchovní (zvl. reformační) písně i přímo
z německého světského zpěvu, byly tu opatřovány novými texty i překlady z původních předloh a zakotvily většinou pevně jak v našich kancionálech, tak patrně
i v repertoáru české světské písně 16. století. Z těchto skutečností pak vyplývají
i některé další závěry obecnějšího dosahu. Především se tu ukazuje těsnější sepětí
naší duchovní a světské písně v 16. století, než bylo možno dokumentovat dosud
známým repertoárem duchovních kontrafaktur - sepětí, které ovšem tenkrát nebylo žádným specifikem českého zpěvu. Máme zde dále náznak, že také sama
sféra staročeské světské písně byla mnohostranně napojena na evropský repertoár,
42

) Jsou to zvl. nápěvy č. 4, 11, 60, 68, 83, 81, 82, 103 v bratrských kancionálech 1541 až
1534. Pokud se nenajdou starší zahraniční duchovní kontrafaktury, znamenalo by to, že
bratrští autoři uvedli tyto populární evropské světské melodie jako první do duchovního zpěvu.
43
) Viz č. 100 v příloze. Příznačné je tu nejen dodržení drobných melismatických ozdob
složitého nápěvu, ale dokonce i některých paus a notových hodnot, jež jsou v jednohlasém zápisu vlastně nefunkční: srv. zvl. brevis-pausu na začátku a breves na konci
7. a 8. verše. Není náhodou, že právě tyto tři rytmické detaily pak Blahoslav v edici
z r. 1564 odstranil.
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což odporuje tradičním představám hudebně historické publicistiky o světské
44
předbělohorské písni jako autochtchonním produktu české lidové tvořivosti. )
Posléze pak probraný repertoár česko-německých světských nápěvů poukazuje na
nutnost rozlišování mezi „světským" a „lidovým" v této sféře: proti obvyklému
paušálnímu ztotožňování staročeské světské písně s lidovou svědčí už strukturální
složitost řady nápěvů — doklad typové i sociologické diferenciace světského
písňového repertoáru předbělohorské epochy. Pro naši centrální otázku německého vlivu pak zmíněné souvislosti ve sféře světského zpěvu dokládají mnohotvárnost německých podnětů, které se neomezovaly jen na konfesijně motivovaný
import duchovních písní. Současně však právě oblast světské písně připomíná, že
německá kultura tu byla často jen prostředníkem vzdálenějších evropských vlivů.

IV
V úvodu naší stati jsme si připomněli, že hledisko národní příslušnosti není
většinou přiměřené kulturním produktům evropského středověku. Přehlédněme si
nejprve v rámci závěrečného shrnutí, do jaké míry se toto východisko osvědčilo
na našem materiálu. Viděli jsme, že písňové prameny až do přelomu 15. a 16. století neumožňují zatím až na nečetné výjimky jednoznačné závěry o vztazích německé a české písně — nejen pro fragmentární dochování příslušného materiálu,
ale zvl. pro internacionální charakter středověkého zpěvu. Kromě toho pak byly
vztahy obou oblastí často složitě zprostředkované, takže tu většinou nevystačíme
s představou jednorázového importu z Německa do Čech.45) Nová situace se zato
vytváří v 16. století, hlavně v souvislosti s nástupem německé reformace. K otázce
německo-českých vztahů nás teď opravňuje skutečnost, že zde už máme na obou
stranách obsáhlý písňový repertoár v národním jazyce a že řada nápěvů — zvl.
ve sféře luterského chorálu a humanistické ódy - se dá dokonce přesněji geneticky lokalizovat. Můžeme tu proto jednoznačně vymezit celé skupiny písní,
přímo převzatých z jedné jazykové oblasti do druhé. Německé nadpisy importovaných melodií v předbělohorských kancionálech pak naznačují, že v 16. století
už existovalo i obecnější dobové povědomí o zahraniční provenienci některých
písní. Na druhé straně se ovšem i v této epoše ještě setkáváme s řadou méně
vyhraněných nebo složitějších vztahů: někde přibyla z Německa do našeho repertoáru pouze odlišná verze známé melodie, jinde šlo o opětovný návrat nápěvu
původně české provenience a jindy zas o spojení už zdomácnělých německých
44

) Podle Hostinského (cit. v pozn. 37) „úspěšná recepce světských německých písní lidových byla u nás tehdy [tj. v 16. století] dosti vzácná". Branberger (cit. v pozn. 39)
pak dokonce psal o „slovanské" a „národní" povaze českých světských nápěvů 16. století,
v nichž se „nikde neshledáváme s germánskými ligaturami a koloraturami" (s. 131 v roč.
1911). Na problém autochtchonnosti tu poukázal teprve J. RACEK, Kryštof Harant z Polžic a jeho doba, díl I, Brno 1970, s. 61.
45
) Názorným příkladem toho může být např. historie písně O du armer Judas (č. 25). Podle LIPPHARDTA (cit. v pozn. 24) stojí na jejím počátku celoevropsky rozšířený středověký hymnus, k němu vzniká ve 14. století tropus německého tvůrce z rakousko-české oblasti, ten je pak v českém prostředí přeložen do latiny, potom se v Německu odštěpuje citovaná kontrafaktura, která tu pak zpopulární v politické písni a evangelickém i katolickém repertoáru 16. století. — Do českých kancionálů se píseň znovu
vrátí r. 1601 patrně prostřednictvím Německa, a to z latinské verze.
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melodií s novými překlady původních německých textů. V řadě případů - které
jsme většinou nezahrnuli do našeho pojednání - pak smíme zatím mluvit spíš
jen o česko-německém (resp. česko-evropském) společenství ve sféře písně než
o migraci nápěvu tím či oním směrem.
Pokud se týká konkrétních výsledků našeho pátrání po německých vlivech ve
staré české písni, mohli jsme konstatovat alespoň jednotlivé doklady přebírání
nápěvů už od středověku, výraznou vlnu hudebního importu však jsme zjistili
v 16, století: nápěvy z Německa tenkrát pronikají do české kancionálové písně,
do školního zpěvu, do světské písně a zčásti i do umělejšího společenského zpěvu.
Patrně nejdůležitějším iniciátorem těchto vlivů byla luterská reformace, s níž
k nám přicházely jak její nové původní nápěvy, tak melodie převzaté německými
evangelíky z jiných oblastí. Jestliže tedy Luther - řečeno slovy dobové kroniky
Bartoše písaře — „Němce s Čechy a Moravany v přízeň a milost uvedl", pak je
možno tento často citovaný výrok dokumentovat zvlášť názorně právě hudební
složkou staročeské písně. Dodejme k tomu, že kontakty českého zpěvu s luterskými podněty byly pohotovější a také těsnější než v ostatní Evropě, což ostatně vyplývá už z celé tehdejší historické situace našich zemí. 46 ) Kromě reformace se
pak v 16. století podílely na importu nápěvů z Německa i jiné faktory: ke kontaktům docházelo také na bázi protireformace a řada dalších zjištěných hudebních souvislostí je zřejmě výsledkem mnohostranných kulturních a společenských
styků Čechů s Němci v 16. století mimo konfesionální sféru.
Celkem jsme v naší práci upozornili na 115 nápěvů v české písni předbělohorského století, které můžeme pokládat za nesporný nebo alespoň pravděpodobný
import z Německa (resp. za import německou jazykovou oblastí zprostředkovaný).
Naskýtá se nyní otázka, jak velké místo zaujímá tato skupina nápěvů v komplexu
našeho písňového repertoáru 16. století, Počet melodií, které nacházíme v bohemikálních pramenech od poč. 16. stol. do r. 1620 s českými a latinskými strofickými texty, je dnes možno odhadnout přibližně na 1000. Odečteme-li od toho nápěvy hymnů a některých dalších stroficky aplikovaných melodií z oblasti gregoriánského chorálu - které v naší souvislosti reprezentují poněkud odlišnou oblast
materiálu - dojdeme k počtu cca 900 dochovaných písňových nápěvů v českém
zpěvu zmíněné epochy. Dosud zjištěné melodie německé provenience by tu tedy
představovaly asi 12 procent tehdejšího repertoáru, přičemž faktický podíl byl
nepochybně vyšší.47)
Jinou otázkou je, jak hluboko tento hudební import z Německa skutečně zakotvil ve zpěvní praxí předbělohorské éry. Přehlížíme-li frekvenci jednotlivých nápěvů v dochovaných pramenech, pak větší část z nich nacházíme hned v několika
českých zpěvnících, někdy dokonce v celé řadě kancionálů; jen menšinu tu tvoří
46

) O sporých vlivech německé evangelické písně v Polsku 50. a 60. let 16. století (zprostředkovaných nadto často českými předlohami) viz G. KRATZEL, Reformationslieder
in polnischen evangelischen \Kantionalien des 16. Jahrhunderts, jbLH 14, 1989, s. 140—144.
První dochovaný maďarský kancionál s překlady německé evangelické písně je z r. 1566,
nejstarší lutherský zpěvník ve Skandinávii vyšel 1569 atd.
47
) Naše dosavadní výsledky, z nichž jsme zatím vyloučili ještě řadu dalších ne zcela
jasných souvislostí česko-německých, jsou závislé na dnešním stavu zpracování staré
německé písně i na míře dostupnosti nevydaných pramenů i některých nejnovějších edic.
Odhad 20 procent možného německého podílu nepokládáme za těchto okolností za
přehnaný.
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zápisy singulární nebo omezené na jedinou ediční řadu. Počet dochovaných zápi-.
sů není ovšem zcela jednoznačným dokladem životnosti melodií, k jejímuž zkoumání by byl nutný monografický rozbor písní za použití řady dalších kritérií,
může tu však posloužit přinejmenším jako dílčí argument: naznačuje nám, že
většina německého nápěvného importu 16. století nabyla u nás obecnější obliby
a že některé z těchto melodií dokonce téměř zlidověly.
Tolik tedy souhrnně k výsledkům naší stati, které si nyní ještě přehlédneme
v některých obecnějších souvislostech. Hned v úvodu jsme připomínali, že výzkum
česko-německých vztahů byl po řadu generací ovlivňován vzájemným národnostním antagonismem: pokud se toto téma vůbec objevilo, proměnilo se většinou
ve spor o prioritu nebo v dokazování vzájemné nezávislosti. Německé nápěvy
v českém předbělohorském zpěvu však dokládají, že bez přihlédnutí k německým
vlivům nevysvětlíme některé klíčové oblasti našich hudebních dějin. Přesto ovšem
nejsou tyto melodie, ani důkazem nějaké apriorní závislosti české kultury na Německu - už proto, že právě v téže době dochází i k exportu českého bratrského
zpěvu do luterského repertoáru. Píseň 16. století je spíše připomínkou tradičně
přehlížené m n o h o t v á r n o s t i česko-německých vztahů v tisícileté historii
obou národů: vedle antagonismu - který kdysi Palackého koncepce povýšila dokonce na princip českých dějin - tu máme i období víceméně indiferentní koexistence a také celé sféry aktivního soužití. Jestliže jsme pak materiálem naší
práce dokumentovali především tuto posledně jmenovanou eventualitu, poukazujeme tím na podobné momenty jako např. nedávno vydaná práce ze srovnávací
folkloristiky, která charakterizovala česko-německé vztahy v oblasti folklóru jakožto „dlouhotrvající symbiózu" dvou kulturních sfér, z nichž „žádná nebyla
výlučně v poměru epigonském nebo parazitním".48)
Kromě německé otázky pak může náš materiál aspoň náznakem modifikovat
i některé teze o povaze a specifice českých hudebních dějin staršího období. V domácí hudebně historické publicistice se často objevují formulace o mimořádném
postavení staré české písně v evropském kontextu i o její specifické úloze v dějinách české předsmetanovské hudby; dochovaný písňový repertoár - reprezentovaný u nás téměř výlučně duchovní oblastí — pak bývá přitom chápán paušálně
jako majetek (ne-li dokonce produkt) lidových vrstev a jako zdroj národní specifiky zdejší umělecké tvorby. Není zde už místo na podrobnější analýzu těchto
tezí, v nichž se prolínají některé reálné postřehy s dědictvím romantického pojetí
lidové písně. Zjištění naší práce však mohou být alespoň připomínkou strukturální, funkční a provenienční diferencovanosti celé této oblasti materiálu. Ve sféře
staré české duchovní i světské písně se setkáváme s širokým rejstříkem hudebních typů od jednoduchých až k velmi umělým útvarům, což samo už naznačuje
i různé možnosti jejich praktického fungování. Svým původem je pak tento zpěv
spojen s Evropou bezmála stejně mnohotvárně jako třebas „kosmopolitní" vícehlasý repertoár předbělohorských literátských kůrů.
Odtud se posléze dostáváme až k pojmu „česká hudba" a jeho vymezení. Právě
píseň 16. století nám názorně dokládá, že do pojmu české hudby v širším slova
smyslu musíme zahrnout bez ohledu na provenienci vlastně vše, co v hudebním
48

) Viz O. SIROVÁTKA, Česká
(Rozpravy ČSAV), s. 80.

lidová slovesnost
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životě české společnosti prakticky fungovalo, v užším pojetí pak všechno, do čeho
zdejší tvořivost nějakým způsobem zasáhla - ať už byl původ toho jakýkoli.
Z tohoto zorného úhlu se nám ovšem začne česká hudba jevit podstatně jinak,
než starší české hudební historiografii: jako jen relativně samostatný článek širšího nadnárodního společenství.
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V této příloze uvádíme všechny dosud zjištěné nápěvy českých písní v pramenech od počátku 16. století do roku 1620, které můžeme pokládat za nepochybný
nebo pravděpodobný import z německého repertoáru; některé další nápěvy z Německa, jež u nás zůstaly omezeny jen na sféru latinského zpěvu, identifikuje
pozn. 29 na str. 132. Pro snazší orientaci jsou melodie systematicky seřazeny,
a to podle intervalů: nejdříve tu jsou nápěvy začínající vzestupnou sekundou, pak
tercií, kvartou atd., potom následují melodie začínající sestupnou sekundou, tercií
atd. (přičemž primu nerespektujeme a velké a malé intervaly nerozlišujeme);
v rámci takto vzniklých skupin pak stejným způsobem dále podřazujeme podle
druhého, třetího a dalších intervalů, — U každé písně uvádíme:
1. pořadové číslo, jímž je citována v předchozím textu,
2. nápěvný incipit z českých pramenů, a to převážně podle nejstaršího dochovaného tištěného záznamu,
3. textový incipit původní německé verze — pokud možno tu z německých kontrafaktur, kterou smíme pokládat za nejpravděpodobnější přímou předlohu
českých zpracování,
4. výskyt nápěvu v bohemikálních pramenech (seznam zkratek viz dále na str.
172). Z tisků jsou tu uvedeny všechny záznamy do r. 1620, německé prameny
českého původu však jen tehdy, mají-li starší záznam než zápisy české. Z rukopisů citujeme - pokud není uvedeno jinak - všechny záznamy zhruba do
50. let 16. století, z rukopisných zápisů od šedesátých let tohoto století do
třicetileté války však už jen výběr hlavních kancionálů,
5. údaje o původu a historii písně a odkazy na literaturu. Historie většiny těchto
písní, často velmi složitá, je už dnes ovšem v německé literatuře prozkoumána do značných podrobností. Zde se omezujeme jen na nejstručnější poznámku pro potřeby našeho výkladu a poukazem na základní edice, protože
už pouhý výčet vší příslušné monografické literatury k jednotlivým písním by
přesáhl rámec a možnosti této přílohy.
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1
[Wem Gott ein ehelich Weib beschert]
MatŘeš 1574 (R 4b). - Melodie ze světské Nur nerrisch sein ist mein Manier,
Řešátko překládal z citované duchovní kontrafaktury J. MATHESIA. Viz
Böhme 345; Erk-Böhme 1172.

2
[Ist keiner hie, der spricht zu mir]
Mus 1585 (Fff 4a); Mel 1596 (Y 3a). - Melodie německé světské písně. Viz
Böhme 327; Erk-Böhme 1160.

3
[Ipse cum solus varios retracto]
Vod (24a); Sedlč (139b); Chrud (303b); Neš 1558 (E 6b); Tep (I2a); Mus 1568
(E 6b); Lib 1569 (L 8b) - čtyřhlas; Škor 1575 (E 7a); Hra 10 (89b); Kun 1576
(F 9a); PCod (1/42a, 3/397a aj.); Táb (382b aj.); PMich (442b); Roz 1601
(s. 645); Záv 1602 (S 2a); Kar 1620 (s. 8). - Tenor humanistické ódy, vynořující se v 1. pol, 16. stol. současně v Čechách a v Německu. Viz Zahn 4999,
5000; též Glarean, Dodekachordon 1549 (čtyřhlas totožný s Lib 1569).

4
[Nun wend ihr hören singen]

Br 1541 (O 9a) - Br 1618 (s. 365); Kun 1576 (D 7b); Táb (625a); Mel 1596
(S 9a); Crin 1599 (E 4a); Záv 1602 (O 10b); Hra 10 (153b); Kar 1620 (s. 281).
- Melodie historické písně o Benzenauerovi, doložená v mnoha německých
politických i duchovních kontrafakturách 16. století. Viz Böhme 381; Erk-Böhme 256.

5

l

l

[Nunhöretzu,ihr Christenleut]

Br 1541 (K 5b) - Br 1618 (s. 487). - Melodie ze středověké světské Und
wöllt ir hören newe mär, rozšířená pak v německém evangelickém zpěvu s citovaným duchovním textem; odtud převzali i Čeští bratří. Viz Böhme 273, 654;
Erk-Böhme 1073; Zahn 174la.
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6
[Also heilig ist der Täg]
Roz 1601 (s. 233). - Melodie z hymnu Salve festa dies. Zde citujeme pouze
obšírnější verzi, na jejíž německou provenienci poukazují různé tamější varianty a výskyt v BBr 1531 (E 11b) a dále; jinak v českých pramenech obecně
rozšířena stručnější verze (Nejedlý DHZ 6, s. 322 č. 2). Viz Zahn 7149; Bäumker I 247.

7
[Der Winter ist vergangen]
Mus 1585 (O 3a); Řeš 1610 (Il/16b). - Melodie německé světské písně, která
má doloženu paralelu v Nizozemí 1. pol. 16. stol. Viz Böhme 114.

8
[Ich ging einmal spazieren]

Mel 1596 (R 8b); Br 1615 (s. 68); Br 1618 (s. 69); loutn. tabulatura NMP
sign. XIII B 237 z poč. 17. stol. - Celoevropsky rozšířený světský nápěv 16.
století, který přešel i do německé duchovní písně. Viz Böhme 641; Erk-Böhme
1999, 2000; Zahn 5264; Bäumker II 285; Tichota v MiscM XX, 1967, s. 81-6.

9
[O Mensch, bewein dein Sünde gross]

BBr 1566 (II/16a); Mel 1596 (G 1a); Br 1615-1618 (s. 508). - Melodie z německého evangelického zpěvu, která přešla mj. i do kalvínského žaltáře;
k nám patrně prostřednictvím citované kontrafaktury, připisované S. HEYDENOVI. Viz Zahn 8303; Bäumker I 221; LW 35 s. 499.

10
[Reqis aeternas resonemus omnes]
Col 1555 (A 6a); BBr 1566 (265b); Mus 1568 (D 1a); Lib 1569 (K 5a) čtyřhlas; Mus 1585 (Ddd 3a); Táb 22 (271b, 275a). - Tenor humanistické ódy,
jejíž německou provenienci dokládá výskyt melodie v humanistické školské
hře K. Celtise r. 1501 (viz VfMw VI, 1890, s. 359, III. Chor, diskant).
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11
[Der Wechter der bließ an den Tag]

Br 1541 (Q 11b) - Br 1618 (s. 378); Mus 1568 (C 3b); Lom 1580 (62b, 162b);
Záv 1602 (K 19b); Řeš 1610 (II/52b);,Kar 1620 (s. 268). - Nápěv světské milostné písně, jeden z rozšířených melodických typů 15. a 16. století. Viz Böhme
102; Erk-Böhme 799; Zahn 4086.

12
[Nun gib uns Gnad zu singen]

Roz 1601 (s. 677). - Melodie odvozená ze středověké cantio In natali Domini; Rozenplut převzal z citované německé kontrafaktury, doložené poprvé 1552.
Viz Bäumker I 370, II 418; Lipphardt v De musica disputationes pragenses 2,
1974, s. 25.

13
[Also heilig ist der Tag]

Jist (s. 159); Roz 1601 (s. 234); Br 1615-1618 (s. 510). S německým textem
rkp. Strahov sign. DG IV 47 (191a) - trojhlas, a BBr 1566 (s. 282); s polským
rkp. MKapP sign. B 5/2 (51a) - kol r. 1500. - Melodie je patrně jedním
z četných derivátů hymnu Salve festa dies, Rozenplut překládal z citovaného
německého zpracování středověké provenience. Viz Zahn 7150; srv. Bäumker I
247VII aj. Nejedlý DHZ 6 s. 322.

14
[Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn]

Br 1541 (O 8a) - Br 1618 (s. 292); Jar (R l2b); Kun 1576 (F 8b); Mel 1596
(G 7a); Roz 1601 (s. 589); Záv 1602 (M 9b); Řeš 1610 (80b); Kar 1620 (s. 266).
Melodie populární historické písně z konce 15. stol. Bratří překládali z citované duchovní kontrafaktury novokřtěnce G. GRÜNEWALDA. Viz Böhme 375,
376, 636; Erk-Böhme 246, 247, 2014; Zahn 2496; Bäumker I 220, II 341.

15
[Fröhlich wollen wir Halleluja singen]
Řeš 1610 (II/41b). — Melodie z nejstarší vrstvy německého evangelického
zpěvu. Viz Zahn 1625.
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16
[Gelobet seist du Jesu Christ]
BBr 1531 (K 3b, N,9a); Br 1541 (G 13a) - Br 1618 (s. 268); Neš 1558 (O 6a);
Hra 10 (23a, 98a); Kun 1576,(D 7a); PCod (3/181b); Lom 1580 (111b); Léto
1581 (157a) a 1582 (I45b); Mus 1585 (M 1a); Lom 1595 (s. 148); Roz 1601
(s. 37); Záv 1602 (O 7a); Vod 1609 (s. 110); Kar 1620 (s. 285). - Nápěv slavného středověkého leisu, zpracovaného pak M. LUTHEREM. Viz Bäumker I 30;
Zahn 319, 1947; Erk-Böhme 1919; Böhme 511; LW 35 s. 499.

17
[Gott sei gelobet und gebenedeiet]
Br 1541 (F 19b) - Br 1618 (s. 240); PCod (4/99b). - Nápěv středověkého
leisu; zpracovaný pak i M. LUTHEREM, Viz Bäumker 1384; Zahn 8078, 8079a;
LW 35 s. 514,

18
[Komm Gott Schöpfer, heiliger Geist]
Br 1561 (H 15b) - Br 1618 (s. 199); Tep (197b); Kun 1576 (J 20b); Lom 1595
(s. 324); Roz 1601 (s. 294, 735); Záv 1602 (G 8b); Kar 1620 (s. 5). - Nápěv
středověkého hymnu Veni creator spiritus, jehož některé české zápisy (Br 1561,
Kun, Roz, Záv) naznačují závislost na německé předloze. Viz Zahn 294; LW 35
s. 509.

19
[Da Jesus an dem Creutze stundt]
Lom 1580 (118a). - Nápěv německé předreformační písně, převzatý později
i evangelickými zpěvníky. Viz Bäumker I 197; Zahn 1706; Böhme 541; Erk-Böhme 1961.

20
[Nun laßt uns den Leib begraben]
Br 1564 (352b) - Br 1598 (s. 621); Ag 1581 (s. 198); BrPohř 1586 (s. 127);
BrPohř 1615 (s. 109). - Nápěv populární evangelické pohřební písně, jejíž
text převzal Luther od M. WEISSE. Viz Zahn 352; Bäumker II 358; Erk-Böhme
2168. Srv. též naši pozn. č. 20.
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21
[Es wollt uns Gott genädig sein]
Br 1541 (G 15b) - Br 1618 (s. 270); Tep (204b). - Melodie připisovaná M,
GRÉITEROVI, rozšířená v evangelickém zpěvu s citovaným textem LUTHEROVÝM; odtud i Čeští bratří. Viz Zahn 7247; Böhme 628; LW 35 s. 491.

22
[Vater unser,derdubistimHimmel]
Br 1561 (Q 13a) - Br 1618 (s. 394). - Nápěv připisovaný P. SPERATOVI, doložený ve vícehlasu r. 1540. Viz HDEK I l, 351.

23
[Herr, wowirdwohn in deiner Hütt]
Br 1541 (M 12b) - Br 1618 (s. 376); Josq 1561 (F 3ab) - čtyřhlas; PCod
(2/31a); Výk 1599 (s. 210); Záv 1602 (L 1 1 b ) ; Kar 1620 (s. 267). - Nápěv
připisovaný H. SACHSOVI, rozšířený v německém evangelickém zpěvu. Viz
Zahn 4445.

24
[Ach Gott vom Himmel sieh darein]
Br 1541 (O 14b) - Br 1618 (s. 383); Hra 10 (153a); Kun 1576 (M 5b); PCod
(2/329a); ZávPohř 1592 ( 1 1 9 b ) ; Mel 1596 (R 12a); Záv 1602 (H 20a); Kar 1620
(s. 275). — Populární nápěv německého evangelického zpěvu, rozšířený zvl.
s citovaným textem LUTHEROVÝM. Viz Zahn 4431; Bäumker II 323; Böhme 627;
LW 35 s. 489.

25
[O du armer Judas, was hastu gethan]
Roz 1601 (s. 183); Záv 1602 (D 19b). - Nápěv ze středověkého tropu hymnu
Rex Christe factor omnium, rozšířeného jednak v latinské verzi Laus tibi Christe (z níž čerpal Rozenplut), jednak v citované německé kontrafaktuře a řadě
jejích parodií. Viz Bäumker I 205; Zahn 8187; Böhme 539. Srv. též naši pozn.
č. 45.
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26
[Gelobet sei Gott, unser Gott]
Záv 1602 (M 2b); Prach (137b)-čtyřhlas; Kar 1620 (s. 294). - Nápěv připisovaný P. SPERATOVI. Viz Gennrich, Die ostpreußischen Kirchenlieder, Leipzig
1938,
s. 39.

27
[Komm heiligerGeist,HerreGott]

BBr 1531 (F 10a); Br 1541 (L 7b) - Br 1618 (s. 264); Neš 1558 (F 2b); Lib 1569
(G 4b); Kun 1576 (A 4b); KunNeš 1576 (18a); PCod (2/161a, 3/167a); Záv 1602
(G 8a); Kar 1620 (s. 21). - Nápěv oblíbené předreformační písně, zpracované
pak i M. LUTHEREM; česká verze poukazuje k německým evangelickým předlohám. Viz Zahn 7445; Bäumker I 342; LW 35 s. 510.

28
[Nun bitten wir den heiligen Geist]
Br 1541 (E 14b) -Br 1618 (s. 201); Pol (s. 529); Tep (197b); Hra 10 (1b); Hra
14 (525a); Kun 1576 (C 12a); KunNeš 1576 ( 1 9 b ) ; PCod (2/408b); Lom 1580
(49b); Ag 1581 (s. 227); Kat 1588 (č. 40); Táb 21 (155b, z r. 1629); Táb 22
(i83b); Roz 1601 (s. 254); Záv 1602 (G 11b); Řeš 1610 (II/46a); Kar 1620
(s. 216). - Nápěv jednoho z nejstarších středověkých leisů, zpracovaný pak
i M. LUTHEREM. Viz Bäumker I 337; Zahn 2029; Böhme 567; Erk-Böhme 1980;
LW 35 s. 510.

29
[Cordibus puris, animisque gratis]
Col 1555 (A 5 b ) ; BBr 1566 (II/37a); Lib 1569 (K 7b)-čtyřhlas; Mus 1568 ( D 7 b ) ;
Mus 1585 (Ddd 1 b ) ; Řeš 1610 (31b, 83b, II/89a). - Tenor humanistické ódy,
jehož německou provenienci naznačuje umístění v dodatku BBr 1566 a odkaz
na M. RITSCHELIA v Lib 1569.

30
[Nun schlaf, mein liebes Kindelein]
MatŘeš 1574 (S 6a). - Nápěv snad lidového původu, který Řešátko převzal
z citované ukolébavky J. MATHESIA. Viz Zahn 203; Böhme 493.
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31
[Mensch,willstdulebenseliglich]
Br 1541 (M 11a) -Br 1618 (s. 410); Kun 1576 (J 12b); Mus 1585 (Qq 2b); Crin
1590 (s. 15). - Nápěv přisuzovaný M. LUTHÉROVI. Viz Zahn 1956; LW 35
s. 497.

32
[Wan ich des Morgens früh aufsteh]
Nic 1554 (D 1a); PCod (3/490a); Crín 1590 (s. 27); Řeš 1610 (II/14ob). Nápěv světské písně doložený mj. i v německém vyšebrodském zpěvníku z 15.
stol. (č. 59 v Böhmeho edici cit. v pozn. 6). Viz Böhme 204a; Erk - Böhme 466.

33
[Allmächtiger gütiger Gott; du ewiger]
BBr
1544 (f. 194); Lib 1569 (K 1b)-čtyřhlas; KunNeš 1576 (31 b). - Nápěv
patrně humanistického původu, žijící v německém evangelickém zpěvu. Viz
Zahn 362a; HDEK I 1, 318.

34
[Beatus ille, qui procul negottis]
Kar 1620 (s. 383). - Tenor humanistické ódy č. 24 od P. HOFHAIMERA, Viz
H. J. Moser, Paul Hofhaimer, Stuttgart 1929, s. 123.

35
[ln Gottes Namen fahren wir]
Br 1541 (O 9a) -Br 1618 (s. 377); Pol (s. 614); Neš 1558 (N la); Jar (A 13a);
MatReš 1574 (S 7b); Pis 1574 (26a); Hra 14 (20a); PCod (3/224b); Táb (140b
aj.); Mus 1585 (Qq 3a); Hor 1596 (F 2a); Záv 1602 (P 12b, P 17a); Řeš 1610
(74a). - Nápěv jednoho z nejstarších středověkých leisů, použitý pak i M.
LUTHEREM. Viz Bäumker I 295; Zahn 1951; Böhme 568, 620; Erk-Böhme
2007, 2019; LW 35 s. 495.

36
[Es wohnet Lieb bei Liebe]
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Hav (72a, 160a, 48ob); Sedlč (151a); Vod (60b); Br 1541 (J 1 4 b ) - B r 1618
(s. 284); Pol ( s . 5 5 ) ; NiC 1554 (F 3b); Neš 1558 (M 6b); Tep (30b); Jar (A
1 1 b ) ; Sylv 1571 (F 5b); A1b (254b); Hra 10 (75a); Hra 14 (23b, 6 6 b ) ; PCod
(1/138a, 2/66a, 3/345b); Sylv 1578 (F 3a); Táb (19b aj.); Táb 21 (16a,178b);
BrPohř 1568 (s. 21); Mel 1596 (D 4a); Roz 1601 (s. 560); Kun 1576 (A 3a);
Záv 1602 (M 17b); BrPohř 1615 (s. 63); Kar 1620 (s. 26). - Nápěv patrně až
ze středověkého epického zpěvu; vynořuje se v Německu 1. pol. 16. stol. s citovaným baladickým textem, současně však i v Čechách s textem Maria panno
čistá; pak i v dalších zemích. Viz Böhme 19; Erk-Böhme 86; Zahn 4241; Bäumker II 124; DtVL I 19.

37
[Ich glaub in Gott, Vater allmächtigen]
BBr 1566 (196b); Br 1576 (s. 619) -Br 1618 (s. 401). - Nápěv doložen r. 1540
v trojhlasu od P. KUGELMANA. Viz HDEK I 1, 67.

38
[Mog ich Unglück nicht widerstan]

Br 1541 -(N 4b); Br 1564- (202a) -Br 1618 (s. 288); Lom 1580 (153a); Mus 1585
(J la); Pís 1591 (Dobř. č. 335); Mel 1596 (C 4a, Y 1 1 a ) . - Nápěv z okruhu
dvorského zpěvu, rozšířený i u řady časových písni a zvl. v citované evangelické duchovní parafrázi. Viz Böhme 637; Erk-Böhme 1997; Zahn 8113; Bäumker II 297.

39
[Was mein Gott will, das gscheh allzeit]
Mel 1596 (D 7b); Roz 1601 (s. 830). - Nápěv francouzské světské písně Il me
souffit de tout mes maulx, doložený i v jiných zemích; k nám asi prostřednictvím německé duchovní písně. Viz Böhme 640; Erk-Böhme 1996; Zahn 7968;
Bäumker II 349.

40
[O Jesu Christ, dein Nam der ist]
Hav
(52a); Pol (s. 371); Br 1561 (L 16b) -Br 1598 (s. 345), Jar (G 6b); Hra 14
(189a); PCod (2/58b, 122b); Roz 1601 (s. 178); Záv 1602 (D 12b); Řeš 1610
(II/163a). - Píseň, vynořující se na poč. 16. století současně v německé i v české verzi, charakter nápěvu poukazuje spíš k oblasti dvorského zpěvu. Viz
Bäumker I 186; Zahn 8525.
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41
[Preis sei Gott im höchsten Throne]
Roz 1601 (s. 48). - Nápěv cantio Quem pastores laudavere, dochovaný v různých českých (zvl. rukopisných) pramenech od poč. 16. století, přebral RozenI
plut z citované německé kontrafaktury. Viz Bäumker I 45 ; Zahn 1380.

42
[Vitam quae faciunt beatiorem]
BBr 1544; Col 1555 (D 7a); Br 1561 (K 6b) -Br 1618 (s. 242); Josq 1561 (F 2b)trojhlas; Mus 1568 (D 6b); Lib 1569 (L 4b)-čtyřhlas; VorlH 1572 (2a)-dvojhlas;
VorlŽ 1572 (.. 6a)-trojhlas; Kun 1576 (E 18a); Hra 10 (92b); KunNeš 1576
(26b); PCod (4/23b, 2 7 a ) ; Táb (58a aj.); Táb 22 (22a a j . ) ; PMich (91a)-tříhlas;
Mel 1596 (J 2a, W 5a); Roz 1601 (s. 305, 647); Záv 1602 (J 30a); Kar 1620
(s. 339). - Tenor humanistické ódy, doložený poprvé u J. MURMELIA 1517,
oblíbený i v německém evangelickém zpěvu. Viz Zahn 12; Bäumker II 54;
HDEK I 1, 319. Srv. též naší pozn. č. 30.

43
[Warum betrübst du dich, mein Herz]
Hra 10 (33b); PCod (4/348a); Lom 1580 (126a); Mel 1596 (Z 8a); Roz 1601
(s. 372, 661); Záv 1602 (R 27b); Prach (99b)-čtyřhlas; Kar 1620 (s. 372a). Nápěv světské Frölich bin ich aus Hertzen grund, převzatý k nám patrně prostřednictvím německé duchovní písně. Viz Böhme 638; Erk-Böhme 1998; Zahn
1689a; Bäumker II 283, 319, 320.

44
[Ach Elslein, liebes Elselein]
Lom 1595 (s. 352); Roz 1601 (s. 506). - Nápěv světské písně, která má českou
(snad starší) paralelu. V rukopisech u nás od poloviny 15. století, tiskem
pouze v citovaných pramenech, jež poukazují spíš k německým verzím melodie. Viz Böhme 24, 25; Erk-Böhme 83; DtVL I 20/1. Srv. též naši pozn. č. 40.

45
[Es ist gewißlich an der Zeit]
Br 1561 (P 3a) -Br 1618 (s. 259); Pís 1574 (31b); Mel 1596 (R 10b); Záv 1602
(M 24b); Řeš 1610 (124b); Kar 1620 (s. 261). - Nápěv 15. století, rozšířený
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pak v německém evangelickém zpěvu zvl. s citovaným textem (též však k textu LUTHEROVU používán). Viz Zahn 4429, 4500; Bäumker II 295; Böhme
623/II; LW 35 s. 495.

46
[Maria zart, von edler Art]
Kol (308b); BBr 1531 (G 2 a ) ; Br 1541 (O 1 b ) - B r 1618 (s. 336); Vod (100b);
Nic 1554 (G 8a); Tep (49b); Jar (R 15a);Hra 14 (408b); Kun 1576 (A 7 b ) ;
KunNeš 1576 (24b); PCod (1/56a, 3/280a, 498a); Alb (237b, 309b); Táb (133b
aj.); Táb 22 (9a a j . ) ; Mus 1585 (H 4 a ) ; Hor 1596 (C 4a); Záv 1602 (M 26b);
Řeš 1610 (132a); Kar 1620 (s. 321). - Oblíbený nápěv předreformační německé
písně, doložené od konce 15. století. Viz Bäumker II 18; Zahn 8552; Böhme 596;
Erk- Böhme 2044.

47
[Christe, du bist der helle Tag]
Hra 10 (70a, 103b); Kun 1576 (K 1 6 b ) ; Táb (516b, 670b); Kat 1588 (č. 27);
Táb 21 (178a); Táb 22 (75b); Mel 1596 (Z 5 b ) ; Roz 1601 (s. 638, 858); Záv
1602 (R 16b); Řeš 1610 (20b); Kar 1620 (s. 22). - Nápěv rozšířený v německém evangelickém zpěvu, možná světské provenience. Viz Zahn 384, 385a;
Erk-Böhme 1990.

48
[Sankt Paulus die Korinthier]
Mus 1585 (R 4a). — Nápěv i německý text, z něhož překládal Musophil, je od
N. HERMANA. Viz Zahn 366.

49
[Wo soll ich mich hinkehren]
Mel 1596 (O 8a); Prach (119b)-čtyřhlas. - Nápěv světské písně „Der Schlemmer", v Německu patrně už od 15. století. Viz Böhme 358; Erk-Böhme 1170;
Zahn 5254b.

50
[Es ist das Heil uns kommen her]
Br 1541 (H 20a)-Bř 1618 (s. 258); Řeš 1610 (II/161a); Kar 1620 (s. 256). 159

Nápěv německé předreformační písně, rozšířený pak v evangelickém zpěvu
hlavně s citovaným textem P. SPERATA. Viz Bäumker I 267; Zahn 4430; Böhme
561, 624; Erk-Böhme 1977; LW 35 s. 494.

51
[Ach hilf mich Leid und sehnlich Klag]
Mus 1568 (B 4a). - Nápěv německé dvorské písně od ADAMA Z FULDY, přejatý i do evangelického zpěvu. Viz Zahn 8564; Bäumker II 256.

52
[Herr Christ, der einig Gottes Sohn]
Br 1541 (P 5b)-Br 1618 (s. 524); rkp. UKP sign. VI C 20a (40b); Nic 1554
(E 1a); Neš 1558 (E 4b); Lib 1569 (J 7b)-čtyřhlas; Škor 1575 (B 10a); Hra 10
(93b, 117b, 118b); Mus 1585 (B 2b); Záv 1602 (S 5b); Řeš 1610 (II/97b); Prach
(90b)-čtyřhlas; Kar 1620 (s. 13). - Nápěv světské písně Ich hört ein Fräulein
klagen, rozšířený i v jiných světských variantách a v německém evangelickém
zpěvu. Viz Böhme 117, 128; Erk-Böhme 805; Zahn 4297; Bäumker II 196.

53
[Erhalt uns Herr bei deinem Wort]
Neš 1558 (R 3a); Br 1561 (X 4b)-Br 1618 (s. 69); Pís 1574 (29b); Hra 10
26b
aj.); Kun 1576 (F 3a); PCod (3/259b); Táb (55b aj.); Lom 1580 (22a);
Mus 1585 (Pp 1a); PMich (197b, 199b); Kat 1588 (č. 21); Táb 22 (16b aj.);
Lom 1595 (s. 299); Roz 1601 (s. 473, 548, 576); Záv 1602 (K 28a); Řeš 1610
(II/76a, 205a) Kar 1620 (s. 22). - Nápěv populárního LUTHEROVA zpracoII
vání hymnu Veni redemptor gentium. Viz Zahn 350a; Bäumker II 316 ; Böhme
632a; HDEK I 1, 329; LW 35 s. 528.

54
[Ich bin zu lang gewesen]
Tenor (?) pětihlasé věty Zkusil jsem v světe mnoho v Dobřenském (sv. IV
č. 345), odkázané autorem českého textu Š. LOMNICKÝM k citované (a zatím
neidentifikované) německé předloze.

55
[Gott hat das Evangelium gegeben]
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Br 1561 (U 10a) -Br 1618 (s. 505); PCod (l/95a); Kar 1620 (s. 386). - Nápěv
německé evangelické písně s textem E. ALBERA, možná světské provenience.
Viz Zahn 1788; Böhme 657.

56
[O Welt,

ich muß dich lassen]

Mus 1585 (Jii 4b, varianta Kkk 1 b ) . - Nápěv proslulé světské písně Innsbruck, ich muß dich lassen. Viz Böhme 254; Erk-Böhme 743; Bäumker I 407a;
Zahn 2293 n.

57
[Dich lobn wir Gott mit eine]
Br 1561 (X 3b) -Br 1618 (s. 472); PCod (3/580a); Záv 1602 (Q 11a); Řeš 1610
(91a, II/152b); Kar 1620 (s. 401). - Nápěv připisovaný P. SPERATOVI. Viz
Zahn 7208.

58
[Quicumque Christum quaeritis]
Neš 1558 (K 3a); Pís 1574 (15b); Táb (375a aj.); Lom 1580 (165b); Mus 1585
(Q 2a); Crin 1591 (s. 29); Lom 1595 (s. 437); Mel 1596 (B 11a); Crin 1599
(F 7b); Záv 1602 (J 15b); Řeš 1610 (73b, II/151b); Kar 1620 (s. 331, 356); rkp.
v UKP sign. XI G 7 (3a)-čtyřhlas. - Tenor humanistické ódy č. 30 od P. HOFHAIMERA. Viz Moser (cit. u písně č. 34), s. 126.

59
[Quicumque Christum quaeritis]
Roz 1601 (s. 477). - Diskant humanistické ódy č. 30 od P. HOFHAIMERA.
Viz Moser (cit. výše).

60
[Mir ist ein feines Meidelein gefalln]
Br 1564 (275b) -Br 1618 (s. 373); Kar 1620 (s. 282). - Nápěv německé světské písně. Viz Böhme 196; Erk-Böhme 450; Zahn 5592.
161

61
[Iam satisterrsnivis atque dirae]

Col 1555 (A 5a); Br 1561 (J 12b) -Br 1618 (s. 244); Mus 1568 (C 5b); Lib 1569
(J 2b)-čtyřhlas; KunNeš 1576 (31a); Táb (29a); Lom 1580 (164a); Mus 1585
(Bb 3a); Mel 1596 (M 4a); Záv 1602 (K 11b); Kníž 1618 (L 2a); Kar 1620
(s. 232); rkp. v UKP sign. XI G 7 (3b)-čtyřhlas. - Tenor humanistické ódy
od P. TRITONIA z r. 1507. Viz Zahn 966.

62
[O Herre Gott, begnade mich]
Mus 1585 (Ggg 2b). Nápěv rozšířený v německém evangelickém zpěvu, přičítaný M. GREITEROVI. Viz Zahn 8451; Bäumker II 267.

63
[Ach Herre Gott; michtreibtdie Nath]
Kun 1576 (L 8 b ) ; Táb (572b)-čtyřhlas; Lom 1580 (144b); Nauč 1582 (C 4b);
Pol 1582 (67b); Pol 1584 (45a); Táb 22 (26a aj.); PísJ 1590 (Dobř. IV, 339)čtyřhlas; Lom 1595 (s. 114); Mel 1596 (Q 9a); Inst 1597 (s. 247); Roz 1601
(s. 292, 860); Prach (97b)-čtyřhlas; Kar 1620 (s. 413). - Populární nápěv německého evangelického zpěvu, možná německočeského původu. Viz Zahn 247.

64
[Iam moesta quiesce querela]
Br 1561 (T 6b) -Br 1598 (s. 595); Lom 1580 (156b); BrPohř 1586 (s. 12); Táb 21
(49a); ZávPohř 1592 (20a); Lom 1595 (s. 133); Mel 1596 (E 8b); Záv 1602.
(T 17a, T 5a); BrPohř 1615 (s. 21). - Oblíbený nápěv německého evangelického zpěvu, zřejmě ze sféry humanistické ódy. Viz Zahn 1454 (srv. též 3745); Bäumker II 339.

65
[Graf Andres Schlick, der edle Herr]
MatŘeš 1574 (R 8a). - Řešátkův překlad písně N. HERMANA s nápěvem patrně lidového původu. Viz Böhme 288; Erk - Böhme 940; Zahn 198.
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66
[Vom Himmel kam derEngelschar]
Řeš 1610 (52b). — Nápěv světské středověké písně Ich kumm aus frembden
Landen her, rozšířený pak v 16. století s citovaným textem LUTHEROVÝM. Viz
Böhme 271, 281; Erk-Böhme 932, 1062, 1928; Zahn 344a; Bäumker I 84; LW
35 s. 524.

67
[Frischauf,gut Gsell, laß rummer gan]
Tenor čtyřhlasé věty v Dobřenském (IV, 348), která je duchovní kontrafakturou citované světské skladby, doložené v Německu kol r. 1570. Viz Böhme 321;
Erk-Böhme 1124, 1125. Srv. též naši pozn. č. 38.

68
[Der reich Man war geritten]
Br 1551 (T 2a) -Br 1618 (s. 482); Řeš 1610 (66a). - Nápěv německé světské
písně. Viz Böhme 46; Erk-Böhme 139a; Zahn 1974.

69
[Sie ist mein Buhl, ich bin ihr Gauch]
Jar (S 12a); Hra 14 (452b); Lom 1580 (93a); Kat 1588 (č. 25); Mel 1596 (O 6a,
Y 2a); Roz 1601 (s. 604); Záv 1602 (Q 19a, R 20b); Řeš 1610 (II/158a); Kar
1620 (s. 244). - Nápěv německé světské písně. Viz Erk-Böhme 1671.

70
[Uns ist ein Kindlein heut geborn]
Táb (427b, 484b)-čtyřhlas; Roz 1601 (s. 63); Řeš 1610 (II/49b). - Nápěv světské Sollts im Gwelb nit finster sein, převzatý do citovaných českých pramenů
patrně prostřednictvím duchovní písně. Viz Böhme 303; Erk-Böhme 902; Zahn
2574.

71

[Wir glauben all an einen Gott]
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Br 1541 (F 18a) -Br 1618 (s. 329); Ne3 1558 (M 5a); Škor 1575 (D 10a); Hra
14 (473a)l PCod (3/529b); Táb (135b a j . ) ; Táb 21 (141b)-šestihlas; Roz 1601
(s. 553); Záv 1602 (K 26a); Prach (133b)-čtyřhlas; Kar 1620 (s. 33). - Tenor
dvojhlasé věty, doložený už v českých aj. pramenech 15. století, rozšířený
v 16. stol. hlavně díky LUHTEROVU zpracování; odtud i do českých kancionálů. Viz Bäumker I 366; Zahn 7971; HDEK I 1, 65; LW 35 s. 513. Viz též naši
pozn. č. 24.

72
[Jesus Christus, unser Heiland, der von uns]
BBr 1566 (II/36a); Br 1576 (s. 476) -Br 1618 (s. 318); Ag 1581 (s. 52); Dobřenský (I, 50); Záv 1602 (N 12b); Řeš 1610 (Il/85b); Kar 1620 (s. 359). - Nápěv,
doložený už v 15. století (i v blízkosti Čech) jako tenor dvojhlasé věty Jesus
Christus nostra salus. Rozšířen pak zvl. s LUTHEROVOU úpravou tohoto domněle Husova textu v německém evangelickém zpěvu, odtud i k nám. Viz
Zahn 1576; Bäumker I 380; LW 35 s. 500. Srv. též naši pozn. č. 20.

73
[Wer säh dich für ein solche an]

Kun 1576 (K 5b); Mus 1585 (Mm 1b, Rr 1b); Mel 1596 (Aa 2b); Záv 1602
(Q 2 5 a ) ; Prach (97b-čtyřhlas); Kar 1620 (s. 374). - Světský nápěv, dochovaný
v tenorech německých vícehlasých zpracování (viz např. Liederbuch E. Oeglina z r. 1512 aj.).

74
[Mit Fried und Freud ich fahr dahin]
Br 1561 (O 14a) -Br 1618 (s. 385); Hra 10 (158b, z r. 1618); Mus 1585 ( 4 b ) ;
Mel 1596 (N 7b). - Nápěv z písně M. LUTHERA. Viz Zahn 3986; Bäumker II
347; LW 35 s. 503.

75
[Zu Cana in Galilea war]
MatReš 1574 (R 3a); Lom 1580 (81b); Lom 1595 (s. 246); Mel 1596 (H 4a);
Řeš 1610 (89a, II/44b, 205a). - Nápěv z citované písně N. HERMANA. Viz
Zahn 382.
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76
[Wohl dem, der in Gottes Furcht steht]
BBr 1544; Br 1561 (Q 9 b ) - B r 1618 (s. 386). - Nápěv německého evangelického zpěvu, vyskytující se s i textem LUTHEROVÝM. Viz Zahn 305; Bäumker
II 210; LW 35 s. 502.

77
[Königin der Himele, freu dich Maria]
Roz 1601 (s. 232). - Nápěv, rozšířený zvl. v německém katolickém zpěvu a doložený už od pol. 15. století, u nás v německočeské sféře kol 1500 (rkp. MKapP
sign. O 36). Viz Bäumker II 9; Zahn 1979; Böhme 595; Erk-Böhme 2047.

78
[Es war einmal ein reicher Mann]
Záv 1602 (R 17b). - Nápěv ze sféry středověkého epického zpěvu, přešlý pak
i do meistergesangu a do německé kancionálové písně 16. století, z níž překládal Závorka. Viz Böhme 4, 594; Erk-Böhme 25, 2046; Zahn 8804; Bäumker
II 84 a Anhang 1.

79
[Puer natus in Bethlehem, unde gaudet]
Roz 1601 (s. 103); Záv 1602 (B 3 0 b ) . — Nápěv patrně ze sféry latinské cantio,
doložený však v Německu jen dvě desítiletí před Rozenplutem. Viz Zahn 292;
Bäumker I 59.

80
[Aus tiefer Not schrei ich zu dir]
BBr 1566 (170a, II/56b); Sylv 1571 (C 5a, zkráceně E 3a, E 5b); Sylv 1578 (C 4a,
zkrác. D 7 b ) ; Mus 1585 (Bbb 1 b ) ; Mel 1596 (G 9b); Roz 1601 (s. 334). - Nápěv rozšířený v německém evangelickém zpěvu zvl. s LUTHEROVÝM textem.
III
Viz Zahn 4438; Bäumker II 197 ; Böhme 626b; LW 35 s. 492.

81
[Patientiam muß ich han]
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Br 1561 (Q 8a) -Br 1598 (s. 494). - Nápěv německé dvorské písně. Viz ErkBöhme 1670.

82
[Ach Gott in deinein höchsten Thron]
Br 1541 (O 13b)-Br 1618 (s, 355); Kun 1576 (M 7b); Záv 1602 (M 15b). Nápěv ze sféry politické písně, rozšířený zvl. s citovaným textem z německé
selské války 1525. Viz Böhme 390; Erk-Böhme 252, 279.

83
[Ich dank dir, lieder Herre]
Br 1541 (F 17b)-Br 1618 (s. 238); PCod (3/319a, 4/117b); Lom 1580 (9b);
Mel 1596 (J 3a); Kar 1620 (s. 259). - Populární světský nápěv Entlaubet ist
der Walde, rozšířený v evangelickém zpěvu zvl. s citovaným textem. Viz Böhme
257, 258, 643;Erk-Böhme 744; Zahn 5354; Bäumker II 244.

84
[Christ ist erstanden]
BBr 1566 (II/10b); Lib 1569 (F 4a); Roz 1601 (s. 212). - Tropovaná, v českém
repertoáru dříve nedoložená verze známého nápěvu, převzatá patrně z němec1 3 4 5
1
kých předloh. Viz Bäumker I 242 , , , ; Zahn 8584; Böhme 552 ; Erk-Böhme
19702. Srv. dále Mužík v MiscM 1970 s. 7 n.

85
[Verleih uns Frieden gnädliglich]

BBr 1566 (II/52a); Br 1576 (s. 361)-Br 1618 (s. 246); Záv. 1602 (S 6a). Nápěv LUTHEROVA zpracování antifony Da pacem Domine, Viz Zahn 1945;
Bäumker II 280; HDEK I l, 333; LW 35 s. 521.

86
[Mein Herz hatgutes Wort betracht]

Řeš 1610 (II/121b). - Nápěv německého evangelického repertoáru, přičítaný
S. DIETRICHOVI. Viz Zahn 347.
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87
[Durch Adams Fall ist ganz verderbt]
Br 1541 (P 23a)-Br 1618 (s. 464): Jar (S 9b); Hra 14 (432b); Kun 1576
(F 14a); PCod (1/326b, 399b, 3/251a); Lom 1580 (71a); Mus 1585 (H 1a); Vot
1588 (Dobř III, 229); Táb 22 (231a); Záv 1602 (M 7b); Vinc 1606 (C 2a); Kar
1620 (s. 334). - Populární nápěv historické písně Was wölln wir ober heben
an (tzv. Pavierton), rozšířený v německém evangelickém zpěvu v citované kontrafaktuře L. SPENGLERA. Viz Böhme 649, 389; Erk-Böhme 270, 2151; Zahn
7549; Bäumker II 258a.

88
[Hertzeinigs lieb, dich nit betrieb]
Tenor čtyřhlasu Když jsi v štěstí v Dobřenském (III, 341), doložený v umělé
německé milostné písni. Viz jiné čtyřhlasé zpracování od S. DIETRICHA
v Reutterliedlin, Frankfurt 1535, sv. II č. 11.

89
[Vides ut alta stet nive candidum]
Col 1555 (B 4 b ) ; Mus 1568 (B 1b); Crin 1599 (B 1b, E 2a). - Tenor humanistické ódy č. 9 od P. TRITONIA. Viz VfMw 3, 1887, s, 69.

90
[Ihr lieben Christen freut euch nun]
BBr 1566 (II/73a); Br 1576 (s. 431)-Br 1618 (s. 281). - Nápěv ze sféry německé duchovní písně, rozšířený zvl. v evangelickém zpěvu s citovaným textem
E. ALBERA. Viz Zahn 364; Bäumker I 112.

91
[Ich hob mein Sach zu Gott gestellt]
Zpěvy 1611 (A 2b). - Nápěv patrně z Německa, kde však přímo doložen až
r. 1598 (citovaný text ale už od poloviny 16. stol.). Viz Zahn 2506. Srv. též
Bäumker II 284 a Erk-Böhme 2165.

92
[Nun lob mein Seel den Herrn]
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BBr 1566 (II/42a); Roz 1601 (s. 322). - Světský nápěv Weiß mir ein Blümlein
blaue, rozšířený v celé řadě variant v německé duchovní písni 16. století. Viz
Erk-Böhme 387; Zahn 8244, 8245, 5371, 5690 aj.; Bäumker I 88, II 290 aj.

93
[O reicher Gott im Throne]
Lom 1580 (158a). - Populární nápěv historické písně Vermerkend großen
Kummer (tzv. Dollerweise), doložený i v Nizozemí a rozšířený těž v německém
evangelickém zpěvu. Viz Böhme 242, 374, 408; Erk-Böhme 245; Zahn 7213.

94
[Von edler Art auch rein und zart]
Mus 1585 (Aaa 3a). - Nápěv dvorské písně, doložený v řadě německých duchovních kontrafaktur. Viz Böhme 130; Erk-Böhme 1677; Zahn 8088. Srv. též
Bäumker II 312.

95
[Es spricht der Unweisen Mund wohl]
BBr 1531 (J 1 0 a ) ; Br 1541 (N 3b)-Br 1618 (s. 460); PCod (166a); Lom 1580
(79a); Mel 1596 (J 5a); Kar 1620 (s. 344). - Nápěv přičítaný LUTHEROVI
a rozšířený v německém evangelickém zpěvu. Viz Zahn 4436; LW s. 505.

96
[Ich stund an einem Morgen]
Br 1541 (O 7a) - Br 1598 (s. 475); Mus 1568 (J 5a); Sylv 1571 (E 1b, C 1a);
PCod (3/l58b); Sylv 1578 (B 8a, D 7b); Kun 1576 (J 9a); Mus 1585 (Mmm 3a);
Crin 1590 (s. 6); Řeš 1610 (II/60a). - Nápěv světské milostné písně, rozšířený
po celé Evropě 15. až 17. století i v řadě duchovních kontrafaktur. Viz Böhme
269; Erk-Böhme 742; Zahn 4334-6.

97
[Vater unser im Himmelreich, der du uns]
Br 1541 (N 17b) -Br 1618 (s. 212); rkp. UKP sign. VI C 20a (33b); Nic 1554
(F 5b); Neš 1558 (F 8a, O 8b); Tep (208b); Jar (A 2b); Škor 1575 (B 3b);
Alb (256a); Hra 10 (79b); Hra 14 (9a, 224b); Kun 1576 (F 13b); PCod (l/11ob
a mn. j . ) ; Táb (46a aj.); Lom 1580 (104a); Táb 22 (157a aj.); Mel 1596 (J 7a);
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Roz 1601 (s. 619); Záv 1602 (M 16b); Kar 1620 (s. 25, 226). - Nápěv připisovaný M. LUTHEROVI, rozšířená píseň německého evangelického i katolického
repertoáru. Viz Zahn 2561; Bäumker II 346; Erk-Böhme 1984; LW 35 s. 527.

98
[Wo Gott der Herr nicht bei uns hält]
Br 1561 (O 16b)-Br 1618 (s. 529); Škor 1575 (B 12a); Hra 10 (95b); PCod
(3/80b); Táb (56b aj.); Táb 22 (252a); Mel 1596 (M 1 a ) ; Roz 1601 (s. 819);
Záv 1602 (S 11a); Řeš 1610 (117b); Kar 1620 (s. 18). - Populární nápěv německého evangelického zpěvu, rozšířený hlavně s citovaným textem J. JONASE.
Viz Zahn 4441a; Bäumker II 287.

99
[Iam satis terris nivis atque dirae]
Lib 1569 (J 2b)-čtyřhlas; Roz 1601 (s. 181). - Diskant z humanistické ódy
č. 2 od P. TRITONIA. Viz VfMw 1887 s. 52.

100
[Dich als mich selbst, Herzlieb]
Br 1561 (G 17b) -Br 1618 (s. 307). - Nápěv z okruhu německé dvorské písně.
Viz G. Forster, Frische teutsche Liedlein I, z r. 1538, č. 1. Srv. též naši pozn.
č. 43.

101
[Ungnad begehr ich nit von ihr]
Br 1541 (K 6a) -Br 1618 (s. 488); Sylv 1578 (G 6b). - Nápěv z okruhu dvorského zpěvu, doložený i v německé historické a duchovní písni. Viz Erk-Böhme
1673; Zahn 8527.

102
[Ein Meidlein sagt mir freundlich zu]
Kun 1576 (M 20b); ZávPohř 1592 (22b). - Nápěv světské písně, známý i z německých duchovních kontrafaktur. Viz Böhme 199; Erk-Böhme 449; Zahn 7241.
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103
[Ach Lieb mit Leid, wie hast dein Bscheid]
Br 1561 (R 9a)-Br 1618 (s. 416); MatŘeš 1574 (Q 8b); KunNeš 1576 (22b);
Mel 1596 (Z 11b); Řeš 1610 (II/170a). - Nápěv německé dvorské písně. Viz
Erk-Böhme 1444; Zahn 8515, 8516.

104
[Ein feste Burg ist unser Gott]

Br 1541 (L 11b) -Br 1618 (s. 405); Mus 1585 (Xx 1a); Záv 1602 (L 23a). Nápěv připisovaný M. LUTHEROVI, jedna z nejslavnějších písní německé reformace, která však je velmi pravděpodobně kontrafakturou světské melodie
(srv. Der wechsel dregt ist kein gutt art aj.). Viz Zahn 7377; Böhme 629;
Erk-Böhme 1981; LW 35 s. 518; K. Hlawiczka a K. Ameln v JbLH 18, 1973/4,
s. 189 n.

105
[Gott Vater in dem Himmelreich, Gott Sohn]
BBr 1566 (Il/63a); KunNeš 1576 (51a); Záv 1602 (L 4a). - Nápěv z německé
evangelické písně. Viz Zahn 2567.

106
[Ich armes Meidlein klag mich sehr]
Br 1561 (P 8b) -Br 1618 (s. 362). - Nápěv světské písně z dvorského okruhu,
rozšířený v Německu i v řadě duchovních parodií. Viz Böhme 212; Erk-Böhme
479; Zahn 8294.

107
[So wünsch ich ihr ein gute Nacht]
Kun 1576 (M 12b); ZávPohř 1592 (109b); Mel 1596 (T 10b, V 2b); Záv 1602
(S 13a). - Nápěv německé světské písně, doložený i v evangelických kontrafakturách. Viz Böhme 435; Erk-Böhme 1300; Zahn 44053.

108
[Ach Gott vom Himmel, sieh dorein]
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Br 1561 (Q 7b) -Br 1618 (s. 383); Mel 1596 (W 9b); Hra 10 (156b). - Nápěv
základní vrstvy německého evangelického zpěvu, rozšířený mj. s citovaným
Lutherovým textem a někdy LUTHEROVI připisovaný. Viz Zahn 4432; Bäumker
II 289; LW 35 s. 489.

109
[Nun freut euch, lieben Christen gmein]
BBr 1531 (G 7a); Br 1541 (L 18a)-Br 1618 (s. 448); Neš 1558 (Q 8a); Jar
(R 1a); Škor 1575 (E 1a); Hra 14 (405b); Kun 1576 (E 3b); Táb (631b); Mel
1596 (Q 5a); Záv 1602 (Q 9b); Řeš 1610 (106a); Kar 1620 (s. 40, 157). - Nápěv pravděpodobně od M. LUTHERA. Viz Zahn 4427; Böhme 623; LW 35 s. 493.

110
[Aus tiefer Not schrei ich zu dir]
BBr 1531 (L 12a); Br 1541 (J 10b) -Br 1618 (s. 272); Kun 1576 (J 7b); PCod
(4/275b); Lom 1580 (120a); Táb 21 (106a); Mus 1585 (H 2a, Zz 3a); Mel 1596
(N 3a); Záv 1602 (L 8a); Řeš 1610 (99a, 114b); Prach (102b) -čtyřhlas. Nápěv proslulé písně M. LUTHERA. Viz Zahn 4437; Bäumker II 274; Böhme
626; LW 35 s. 492.

111

[Zu dir, mein Gott, inNötentief]
Br 1561 (S 20b)-Br 1618 (s. 475); PCod (3/74a); Kar 1620 (s. 341). - Nápěv
evangelické písně od B. WALDISE z r. 1553. Viz Zahn 7521.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
Bäumker
Böhme
Dobřenský
DtVL
Erk-Böhme

FRB
HDEK
JbLH
LW 35
MiscM
MKapP
Nejedlý DHZ

NMP
PohankaD
UKP
VfMw
Zahn

W. BÄUMKER, Das katholische deutsche Kirchenlied in
seinen Singweísen, Band 1-4, Freiburg i. Br. 1883 - 1911.
F. M. BÖHME, Altdeutsches Liederbuch, Leipzig 1877.
tzv. sborník Dobřenského, Praha, Památník národního
písemnictví, knihovna Strahovského kláštera.
Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien. Herausgegeben vom Deutschen Volksliedarchiv. Teil I-V, Berlin
und Freiburg i. Br. 1935-1967.
L. ERK - F. M. BÖHME, Deutscher Líederhort, Band 1-3,
Leipzig 1893-1894.
Fontes Rerum Bohemicarum. Prameny dějin českých.
Díl I-VIII, Praha 1873-1932.
Handbuch der deutschen evangelischen Kirchenmusik,
hrsg. von K. AMELN, CH. MAHRENHOLZ und W. THOMAS, Göttingen 1932 ff.
Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, Kassel 1955 ff.
D. Martin Luthers Werke. Krítische Gesamtausgabe. 35.
Band, Weimar 1923.
Miscellanea musicologica, Universita Karlova, Praha
1956 a d.
Knihovna pražské metropolitní kapituly (Archiv Pražského hradu).
Z. NEJEDLÝ, Dějiny husitského zpěvu, sv. 1-6, Praha
1954-19562.
Knihovna Národního muzea Praha.
J. POHANKA, Dějiny české hudby v příkladech, Praha
1958.
Universitní knihovna Praha (dnes Státní knihovna ČSR).
Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft, Leipzig
1884-1894.
J. ZAHN, Die Melodien der deutschen evangelischen
Kirchenlieder, Band 1-6, Gütersloh 1889-1893.
Zkratky rukopisných pramenů (abecedně)

Alb
Hav
Hra 10
Hra 14
Chrud

Rorátník a kancionál z 2. pol. 16. století, Maďarsko,
Alba Julia, Batthyaneum.
Havličkobrodský kancionál z první poloviny (čtvrtiny ?)
16. století, muzeum Havlíčkův Brod.
Královéhradecký kancionál z druhé pol. 16. století,
muzeum Hradec Králové, sign. II A 10.
Královéhradecký kancionál z druhé pol. 16. století,
muzeum Hradec Králové, sign. II A 14
Chrudimský graduál latinský z let 1530 — 1549, muzeum
Chrudim.
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Jaroměřský kancionál z r. 1566, muzeum Jaroměř, i. č.
78.
Jistebnický kancionál z poloviny 15. století, NMP, sign.
II C 7.
Kolínský kancionál z 1. čtvrtiny 16. století, muzeum
Kolín.
Pražský kancionál z kůru sv. Štěpána, psaný J. Codicillem, převážně před 1576. UKP, sign. XVII B 7, sv.
1-4.
Pražský kancionál z kláštera sv. Michala z r. 1587,
NMP, sign. I A 15.
Poličský kancionál z r. 1545/1546, muzeum Polička,
sign. D 145.
Prachatický kancionál vícehlasý z r. 1610, okresní
archiv Prachatice,
Sedlčanský graduál latinský z první pol. 16. stol., muzeum Sedlčany, sign. M 3.
Táborský kancionál z r. 1578-1582, okresní archiv Tábor, bez sign. (680 fol.).
Táborský kancionál z let 1580-1588, okresní archiv
Tábor, č. 21.
Táborský kancionál z let 1587-1588, okresní archiv
Tábor, č. 22.
Teplický kancionál z r. 1566, muzeum Teplice v Čechách.
Vodňanský kancionál z let 1537 — 1543, muzeum Vodňany.

Jar

Jist
Kol

PCod
PMich
Pol

Prach
Sedlč
Táb

Táb21
Táb 22
Tep
Vod

Zkratky tištěných pramenů (chronologicky)
BBr 1531
Br 1541-Br 1618
BBr 1544
Nic 1554
Col 1555
Nes 1558
Josq
BBr 1566

1561

Ein New Gesengbuchlen MDXXXI . . . [M. Weiße] . . .
zum Jungen Buntzel. . .
notovaná vydání českých bratrských kancionálů z let
1541, 1561, 1564, 1576, 1581, 1594, 1598, 1615,

1618

Ein Gesangbuch der Brüder inn Behemen und Merherrn . .. zu Nürnberg, durch Johann Günther 1544.
Cantiones evangelicae . . . autore M. Venceslao Nicolaide Vodniano . . . Vitebergae . . . haeredes Georgii Rhaw
1554.
Harmoniae univocae . . . a Matthaeo Collino . . . Vitebergae apud haeredes Georgii Rhaw 1555.
Catechismus. Nešpor český v způsob písniček složený ... 1558.
Muzika . . . Jana Josquina . . . 1561.
Kirchengeseng . . . [Ivančice] . . . 1566.
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MUS 1568

Lib 1569

Sylv 1571
VorlŽ 1572
VorlH 1572
Pís 1574

MatŘeš 1574
Škor 1575
Kun 1576

KunNeš 1576
Sylv 1578
Lom 1580

Ag 1581
Léto 1581
Léto 1582

Pol 1582
Nauč 1582
Pol 1584
Mus 1585

BrPohř 1586
Vot 1588

Kat 1588
PísJ 1590

Písničky křesťanské , . . Jana [Musophila] Soběslavského ... v Starém Městě pražském u Jana Jitčínského . . .
1568.
Libellus elementarius ... Pragae per Ioannem Gitczinum,
sumptibus M Georgii Nicolai Brunensis ... MDLXIX.
Písně nové . . . Jána Sylvana ... V Praze ... 1571.
Žaltář . . . od Jana Vorličného... v Starém Městě pražském u Jiřího Melantrycha z Aventýnu ... LXXII...
Hymny . . . od Jana Vorličného .. ,v Starém Městě pražském u Jiřího Melantrycha z Aventýnu .. MDLXXII.
Písničky duchovní... v Starém Městě pražském u Jiříka Černého . . . MDLXXIIII.
Mathesius . . . Oeconomia . . . přeložil Tomáš Soběslavský Řešátko . . . v Starém Městě pražském ... 1574.
Škorně Jana z Frimburku Knížka p í s n í . . . v Starém
Městě pražském u Jiříka Černého . . . MDLXXV.
Kancionál český . . . Jakuba Kunvaldského . . . 1576 . . .
v Holomúci u Jana Olivetského.
Nešpor český ... Jakuba Kunvaldského . . . 1576.
Písně nové . . . Jána Sylvana ... V Praze . . . 1578.
Písně nové . . . Simona Lomnického . . . v Starém Městě
pražském u Jiřího Melantrycha z A v e n t ý n u . . .
MDLXXX.
Agenda česká . . . MDLXXXI... v Lipště skrze J. Deffnera.
Nové léto . . . v Starém Městě pražském u Jiřího Melantrycha z Aventýnu-... MDLXXXI.
Nové léto . . . v Starém Městě pražském u Jiřího Melantrycha z Aventýnu .. .MDLXXXII.
Speciálník anebo zpívání křesťanská... Valentina Polona . . . u Jiříka Nigrina v Starém Městě pražském ...
1582.
Krátké naučení... v Starém Městě pražském M. Danyel
Adam v y t i s k l . . . MDLXXXII.
Speciálník. Zpívání křesťanská . . . Valentina Polona . . .
1584.
Kancionál jednohlasý . . . MDLXXXV . . . v Starém Městě
pražském u Buryana Waldy ... nákladem . . . Jana Muzofila Soběslavského . . .
Písně pohřební.. .Kralice 1586.
Votum puerile . . . Venceslaí Gammariti a Rovin ... Pragae . . . Georgius Nigrinus anno MDLXXXVIII.
Písně nové, krátké naučení křesťanského náboženství
. . . v Starém Městě pražském Buryan Walda.
MDLXXXVIII.
Píseň nová ... 1591 složená... od Blažeje Jitčínského ...
v Starém Městě pražském u Buryana Valdy.
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Crin 1590
Crin 1591

Pís 1591
ZávPohř 1592

Lom 1595
Hor 1596
Mel 1596
Inst 1597
Crin 1599
Výk 1599
Roz 1601
Záv 1602

Vinc 1606

BBr 1606
Vod 1609
Řeš 1610
Zpěvy 1611
BrPohř 1615
Kníž 1618

Kar 1620

Žalmy . , . Davida Krinyta z Hlaváčova . . . v Starém
Městě pražském u Jiříka Nygrina . . . MDXC.
Psalmi regii vatis a Davide Crinito . . . Pragae . . . Georg.
Nigrinus . . . MDXCI.
Píseň . . . proti ďáblu, světu a tělu . . . MDXCI... v Starém Městě pražském u Jiříka Dačického.
Zpívání pohřební. . . Tobiáše Závorky Lipenského ...
v Starém Městě pražském u Jiříka Nygrina MDXCII.
Kancyonal aneb Písně historické . . . Simona Lomnického ... MDVC . . . v Starém Městě pražském u Jiříka Nygrina . . .
Písničky křesťanské . . . Pavla Paminondy Horského . . .
1596 . . . v Starém Městě pražském u Anny Šumanovy.
Žalmové . . . K. Jakuba Melissaea Krtského . . . u Jiříka
J. Dačického 1596.
Instrukcí aneb krátké naučení... od Simona Lomnického z Budče . . . v Starém Městě pražském u Jiříka Nygrina MDXCVII.
Davidis regis et prophetae psalmi septem . . . a Davide
Crinito Nepomuceno ab Hlavaczova . . . Pragae, ex officina Nigriniana anno CIC IC IC ... .
Výklad pobožný na žalm devadesátý . . . nákladem ...
M. Danyele Adama z Veleslavína . . . MDXCIC.
Kancionál... Jana Rozenpluta . . . v Holomouci vytlačením Jiříka Handle . . . MDCI.
Písně chval božských . . . Tobiáše Závorky Lipenského ... v Staré Praze u Jiříka J. Dačického léta 1602
(zkratka značí současně též vydání 1606).
Vinculum charitatis, to jest svazek lásky a pokoje . . .
1606.
Kirchengesänge... [Kralice] 1606.
Ledeckýho Jana Vodičky . . . Písně chval božských ...
v Praze 1609.
Kancionál celoroční. . . Tomáše Soběslavského, jinak
Řešátky... v Starém Městě pražském v impresi šumanské .. . MDCX.
Zpěvy modlitebné za šťastné panování krále Matyáše ...
1611... v impresi šumanské.
Písně pohřební... Kralice MDCXV
Knížky d v o j e . . . od kněze Havla Žalanského ... v Novém Městě pražském u Daniele Karla z Karlšperka...
1618.
Kancionál aneb zpěvové církeve evangelístské... v Novém Městě pražském u Danyele Karla z Karlšperka ...
MDCXX...
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ZUSAMMENFASSUNG

Die deutschen Einflüsse im tschechischen Liede
des 16. Jahrhunderts

Die Frage der deutsch-böhmischen Beziehungen gehört zu den von der tschechischen Musikgeschichtsschreibung vernachlässigten Themen. Die vorliegende
Arbeit untersucht dieses Thema auf dem Gebiet des Liedes vom Mittelalter bis
zum Anfang des dreißigjährigen Krieges, beschränkt sich jedoch nur auf eine
Seite der gegenseitigen Beziehungen — auf die Erforschung des deutschen Beitrags zum tschechischen Repertoire; dabei verfolgt sie nur die musikalische
Komponente des Liedes. Auf der anderen Seite stellt sich die Arbeit zur Aufgabe,
das gesamte erhaltene Repertoire des altböhmischen Liedes vor dem Jahre 1620
zu analysieren.
Bereits von den ältesten Anfängen des böhmischen Staates kann man die deutschen Einflüsse auf das tschechischsprachige Lied voraussetzen; in der Zeit vor
1500 sind jedoch konkrete Schlüsse darüber - bis auf wenige Ausnahmen nicht möglich, da die Quellen dazu nur äußerst spärlich erhalten sind, und die
internationale Sphäre der mittelalterlichen lateinischen cantio widersetzt sich
dieser Fragestellung. Aus diesen Gründen konzentriert sich die Arbeit auf das 16.
Jahrhundert, wo auf beiden Seiten bereits ein breites nationalsprachiges Liederrepertoire vorliegt. Die Anziehungskraft der deutschen Kultur im Jahrhundert
der Reformation macht sich namentlich in den böhmischen Ländern spürbar, was
sich unter anderem im Bereich des Liedes anschaulich verfolgen läßt. In das
tschechischsprachige Liederrepertoire wurden damals vor allem zahlreiche Weisen der lutherischen Stammlieder übernommen. Die Vermittlerrolle spielen hier
besonders tschechische Brüdergesangbücher aus dem Jahre 1541 und 1561, in der
zweiten Hälfte des Jahrhunderts sind es Gesangbücher der mährischen lutherischen Kirche (J. Kunvaldský 1576, T. Závorka 1602) u. a. - Demgegenüber läßt
sich der Einfluß des deutschen katholischen Liedes im 16. Jahrhundert nicht
so eindeutig beweisen: in manchen vorreformatorischen Weisen deutschen Ursprungs kann -man Überreste eines älteren und in Böhmen vor dem Jahre 1500
nich nachweisbaren Importes erblicken, andere Weisen wurden sichtlich durch
das lutherische Repertoire vermittelt. Es ist dennoch möglich, eine direkte Übernahme der deutschkatholischen Weisen mindestens in verschiedenen Einzelfällen
nachzuweisen, und zwar besonders in den ältesten tschechischen katholischen
Gesangbüchern vor dem dreißigjährigen Kriege (J. Rozenplut 1601). — Die dritte
Sphäre des deutschen Einflusses auf das tschechische Lied stellt im 16. Jahrhundert die humanistische Ode dar; eine Übernahme dieser Weisen kann man vom
zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts an verfolgen. Da jedoch der Komplex dieses
deutschen Repertoires nicht in einer Edition zugänglich gemacht worden ist,
konnte man in der vorliegenden Arbeit diese deutschen Vorlagen nicht systematisch im ganzen Umfang untersuchen. - Das letzte hier untersuche Gebiet der
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deutschen Melodievorlagen bildet das weltliche Lied. Im Repertoire des tschechischsprachigen geistlichen Liedes des 16. Jahrhunderts sind mehrere Weisen
deutscher weltlicher Lieder zu finden (s. das Verzeichnis auf S. 136 f . ) . Manche
von ihnen sind nach Böhmen im Rahmen der Übernahme der deutschen geistlichen — bes. reformatorischen - Kontrafakturen angelangt, andere wurden
sichtlich unmittelbar aus der weltlichen Sphäre übernommen.
Im Ganzen sind im tschechischsprachigen Liederrepertoire bis zum dreißigjährigen Kriege 115 Weisen deutschen Ursprungs identifiziert worden (s. Beilage und Anmerkung Nr. 29 auf S. 132), was den Anteil von etwa 12 Prozent des
gesamten damaligen böhmischen Melodienrepertoires darstellt. In Wirklichkeit
kann man diesen Anteil noch höher - etwa auf zwanzig Prozent - schätzen,
da verschiedene weitere und bisher nicht ganz geklärte deutsch-tschechische Zusammenhänge im gegebenen Material in die vorliegende Arbeit nicht einbezogen
worden sind.
Die Beilage auf S. 147 ff. führt die bisher ermittelten Weisen an, die unbestreitbar oder höchstwahrscheinlich als Import aus dem deutschen in das tschechische Repertoire bezeichnet werden dürfen. Jeder Melodie sind folgende Angaben
beigefügt:
- fortlaufende Nummer, mit dem die Weise im Texte angeführt wird
- Noteninzipit aus den böhmischen Quellen, und zwar meistens nach der ältesten hier erhaltenen gedruckten Aufzeichnung
- Textinzipit der wahrscheinlichsten direkten deutschen Vorlage des Liedes
— das Vorkommen der Weise in den böhmischen Quellen (s. Verzeichniß der
Abkürzungen auf S. 173 ff.). Es sind hier alle gedruckten Aufzeichnungen bis
zum Jahre 1620 und alle Handschriften bis etwa in die 50er Jahre des 16. Jahrhunderts angeführt; aus den handschriftlichen Aufzeichnungen der Jahre 1560—
1620 wird nur das Vorkommen in den wichtigsten großen Kantionalien zitiert.
— eine Anmerkung über die Geschichte des Liedes und Hinweise auf die wichtigsten Editionen.
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