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Anotace 

Předkládaná diplomová práce je zaměřena na několik aspektů. Především je edicí části 

Strahovského konvolutu CZ-Pst, Ms. DA III 17, pro zjednodušení nazvané na základě 

majoritní převahy písní v jejím repertoáru „písňový oddíl“. Klíčovou složkou práce je 

tabulka konkordancí jednotlivých kusů. Součástí této práce je také několik kapitol týkajících 

se rukopisu DA III 17 obecně a dále pak detailněji tří konkrétních kusů: písní Pulcherrima 

rosa, Jesus Christus dum cernitur a tropu písňové povahy Alle- Domina, flos virginalis. 

Nicméně i zbylé skladby jsou opatřeny kratšími komentáři týkajícími se především jejich 

analýzy, konkordancí a dalších souvisejících aspektů. Cílem práce je zpřístupnit touto cestou 

edice daný repertoár širší badatelské a hudební veřejnosti a doplnit nové informace o tomto 

stále ještě poměrně nedostatečně prozkoumaném hudebním materiálu. 

 

 

 

 

Abstract 

The following thesis is basically an edition of one particular part of the Strahov convolute 

CZ-Pst, Ms. DA III 17 called the “song section”. Majority of its repertoire are songs, yet it 

isn’t standard monothematic section, but rather collection of various relics. The other crucial 

aspect of the following thesis is the table of concordances and it also contains several 

chapters focused on the DA III 17 manuscript itself and on three particular pieces: cantiones 

Pulcherrima rosa, Jesus Christus dum cernitur and trophus Alle- Domina, flos virginalis as 

well. Other remaining compositions are also shortly commented. The main goal of the thesis 

is to open up this repertoire for wider spectrum of reaserchers and musicians. And last but 

not least to add some new informations about this still insufficiently processed musical 

material. 
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1. Úvod 

1. 1. Obsah a cíle diplomové práce 

 Následující diplomová práce je v návaznosti na mou bakalářskou práci Písňová část 

konvolutu CZ-Ps, DA III 171 opět věnována o něco hlouběji problematice kusů z takzvaného 

„písňového oddílu“ tohoto rukopisu. Zmíněná bakalářská práce se z důvodu omezeného 

rozsahu zaměřila pouze na kodikologický popis, strukturovaný obsah a výčet repertoáru tohoto 

konvolutu. Pokud jde o samotný repertoár písní, soustředila se tato práce na výzkum zde 

dochovaného cantio Jesus Christus, nostra salus2 a taktéž na jeho konkordance v našich i 

zahraničních pramenech. Předkládaná diplomová práce na bakalářskou práci navazuje 

s podrobnějšími analýzami zbývajících kusů z dané části rukopisu DA III 17, které zpřístupňuje 

formou edice. Vedle toho také doplňuje a zpřesňuje některé údaje uvedené již v bakalářské 

práci.  

Úvodem nastíním stručně a obecně problematiku kolem latinských cantiones a 

duchovních písní s vernakulárními texty. Následující kapitola pak bude věnována stručnému 

shrnutí údajů a poznatků týkajících se daného pramene. Ve zkratce připomene a zreviduje 

výsledky bakalářské práce. Dále pak nastíní stav bádání a výchozí pozici předcházející zde 

prezentovanému výzkumu. Hlavním těžištěm této studie jsou edice a více či méně podrobné 

analýzy dvaceti (z celkového počtu dvaceti dvou) kusů dochovaných v takzvaném „písňovém 

oddílu“. Ten není, na rozdíl od některých jiných částí rukopisu, konzistentním a jasně 

vymezeným oddílem. Jde o pracovní označení úseku rukopisu nacházejícího se na foliích 61v-

74r (a také na ff. 75v-76r a f. 92r), který obsahuje poměrně variabilní duchovní repertoár. Ten je 

založen především na písních, jichž je zde celkem sedmnáct a jsou proloženy pěti skladbami 

jiného charakteru. I tyto kusy však nesou určité písňové znaky. Poslední dva izolované kusy 

Infusor veni graciarum a Surrexit Christus hodie jsou z tohoto jinak navazujícího a vzájemně 

propojeného oddílu odtrženy několika úseky odlišného charakteru a také několika prázdnými 

folii.3 Nejpravděpodobnější příčinou by mohla být chyba při vazbě či nesystematický charakter 

materiálu určeného ke svázání.  

 
1 HRÁBEK, Šimon. Písňová část konvolutu CZ-Ps, DA III 17, Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filosofická 

fakulta, Ústav hudební vědy. Praha, 2018. 

PRAHA: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Missale Pragense, sign. DA III 17 (po 1456) – CZ-Pst, 

Ms. DA III 17. 
2 CZ-Pst, Ms. DA III 17, ff. 65v-66r + 68r. 
3 Viz Tabulka I. – Obsah konvolutu CZ-Ps, Ms. DA III 17 na str. 10. 
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Pět písní z dané části rukopisu DA III 17 je unikátních, nemají tedy přímé hudební, či 

ve čtyřech případech dokonce ani textové konkordance v mnou zmapovaných pramenech. 

V případě některých jiných kusů se pak nejspíš jedná o nejstarší dochované zápisy. Je nutné 

dodat, že se v této části rukopisu nachází cenná kolekce dokládající starší fáze vývoje duchovní 

písňové tvorby a taktéž pozdně středověké polyfonie. Pozoruhodné jsou právě i ony zmíněné 

skladby jiného nežli písňového charakteru. Konkrétně se jedná o tříhlasé moteto Veni sancte 

Spiritus – Da gaudiorum premia – Veni sancte Spiritus engelbrechtského typu, tolik typické 

pro bohemikální prostředí, dvojhlasý versiculus Loquebantur variis linguis, který však v tenoru 

obsahuje incipit písně Nascitur de Virgine, sine viri semine, dále pak o Credo, které je ovšem 

taktéž ve výsledku písňového charakteru, a chorální zápis responsoria Melchisedech rex. 

Poslední z nich, kompozice Alle- Domina flos virginalis, je pak žánrově poměrně specifická a 

může nám toho mnoho říci o předpokládaném transferu hudebního materiálu mezi starším 

chorálním repertoárem a novějšími formami písňového charakteru. Proto dostane v příslušné 

kapitole více prostoru. I přes značnou podobnost písňové formě se jedná o tropus alleluia 

z antifony Regina celi letare, sloužící nejspíše jako krátká votivní antifona písňového 

charakteru. Nicméně její forma, ale i stavba nápěvu, se příliš neliší od některých cantiones. Na 

tomto místě zatím připomeneu pouze kus Ave hierarchia.4 

I tyto skladby z „písňového oddílu“ jsou pro úplnost ohledány a popsány. Nicméně 

nekompletnímu zápisu responsoria Melchisedech rex a také písni chorálního původu Svatý 

Václave, vévodo české země, jež je v daném prameni zapsána pouze formou textových incipitů 

čtyř strof, není věnován rozsáhlejší prostor. Incipity strof či v případě daného responsoria text 

a melodický materiál se zde nijak výrazně neliší od jiných dochovaných zápisů těchto kusů. 

V případě daného responsoria se nicméně jedná o nejstarší dohledaný zápis kusu.  

 
4 Jak připomíná: BREWER, Charles E. Regina celi letare / Alle- Domine: From Medieval Trope to Renaissance 

Tune. In: Cantus Planus – Papers read at the Third Meeting in Tihany, Hungary, 19-24 September 1988. Budapest, 

1990, str. 440-442. 
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1. 2. Stručná charakteristika repertoáru duchovních písní 

Pro ucelenost nyní uvedu základní informace o duchovním písňovém repertoáru, pro 

latinský jazykový kontext označovaném pojmem cantiones. Jedná se o krátké jednohlasé či 

později i vícehlasé strofické skladby. Melodie tohoto repertoáru lze charakterizovat povětšinou 

jako stupňovitě klesající či stoupající útvary v rozsahu cca jedné oktávy. Intervalové skoky se 

povětšinou pohybují v rozsahu tercie až kvinty a jsou v některých případech výraznými 

stavebními prvky nápěvu. Mnohé písně mohly být po stránce nápěvu a melodiky extrahovány 

z některé konkrétní chorální předlohy. Jak ještě dále uvidíme, je pak často citovaná souvislost 

mnohých cantiones s charakterem podobným repertoárem tropů, hymnů a specifickým žánrem 

konduktu.5 Lze však také předpokládat, že byly jindy vybavovány úplně novými nápěvy a texty. 

Časté je formální rozdělení na dvě části versus (V.) a repetitio (R°), kdy repetitio je povětšinou 

opatřeno stále se opakujícím textem. Druhou nejvýraznější formální možností je opakování 

stejné melodie versu se stále novým textem. Realita však byla ve skutečnosti mnohem bohatší 

a tvořivější.  

Repertoár cantiones se objevuje v našich pramenech především na počátku 15. století a 

později, zejména v 16. století, nahrazuje v rámci liturgie reformačních hnutí některé chorální 

kusy. V mnoha případech však lze předpokládat, že jsou dané skladby ještě staršího data. 

Koneckonců repertoár duchovní písně, a to i ve vernakulárních jazycích, můžeme v některých 

případech datovat až do 11. – 12. století, zápisy však pocházejí nejdříve ze 14. století.6 Nicméně 

vrátím se k nahrazování některých chorálních zpěvů repertoárem cantiones. Mnohdy nejde 

pouze o substituci původního chorálního kusu některou z cantiones, nýbrž jde například o 

překlad či přímo detailnější úpravu a přepracování některého chorálního kusu. V našich 

pramenech jsou však i tyto úpravy často označovány jako písně. Mnohé nám může prozradit 

například praxe zachycená v českých evangelických kancionálech z 16. století, kdy byly 

jednotlivé oddíly uváděny jako oddíly písní i se zřetelem k tomu, že mnohé skladby byly 

například právě chorálního charakteru a byly tak i jasně označovány v příslušných rubrikách 

(například jde o některá Creda, antifony a Kyrie). V našich podmínkách se zhusta jednalo o 

transformace původních latinských chorálních textů do češtiny či němčiny, často s nutným 

významovým či tematickým posunem. Blíže tuto praxi popisuje Eliška Baťová ve své rigorózní 

 
5 Jak připomíná: CIGLBAUER, Jan. Cantiones Bohemicae – Komposition und Tradition, Diplomová práce. 

Universita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Praha, 2017, str. 13-15 a 22-23. 
6 Typickým příkladem je lyrická duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny (nejstarší výskyt: CZ-Pu, III D 17, f. 15r, 

r. 1397), z repertoáru rukopisu DA III 17 pak Svatý Václave, vévodo české země (nejstarší výskyt: CZ-Par, Ms. H 

VI/3, p. 537, mezi l. 1370-1375). 
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práci Kolínský kancionál z roku 1517 a bratrský zpěv na počátku 16. století.7 To se týká 

například právě také proměny již zmiňované antifony Regina celi letare v nový materiál 

osamostatněných tropů a možná také písní,8 dále pak i vzniku jejích českých překladů a paralel. 

Tomuto tématu bude vzhledem k výskytu tropu jejího alleluia Alle- Domina, flos virginalis 

v rukopise DA III 17 věnován prostor v příslušné kapitole. Písni jako pojmu v té době 

pravděpodobně rozuměl člověk spíše v širším obecném slova smyslu jako zpěvu blíže 

nespecifikovaného charakteru. Vernakulární duchovní písně a latinské cantiones tedy nebyly 

jasně vymezený a jednoznačně profilovaný slohový útvar, nýbrž široká škála kusů rozličného 

původu a obsahu, jež spojovala především simplifikovaná, relativně pravidelná a repetitivní 

forma, přístupná k praktikování širší obcí nežli pouze školenými zpěváky. 

Již Jaromír Černý v MGG9 uvádí, že v rámci problematiky druhu cantio je nutné brát v 

potaz vliv chorálních melodií na tento repertoár a také na určitou podobnost a spřízněnost s 

hymny a tropy. Ty mohly sloužit jako vzor či dokonce zdroj materiálu pro tvorbu těchto 

duchovních písní. Černý ve svém hesle v MGG dále přibližuje možnosti vysvětlující vzájemný 

vztah tropů a druhu cantio.10 Podle něj starší výzkum podporuje tvrzení, že velké množství 

jejich nápěvů vzniklo osamostatněním některých tropů. Novější výzkum však dle Černého spíše 

ukazuje k úplně nově komponovaným nápěvům, které byly podobně jako tropy a sekvence v 

liturgii tolerovány. Nicméně realita byla pravděpodobně mnohem pestřejší a chorální a písňový 

repertoár nebyl v prostředí zemí Koruny české až tak striktně oddělen, jak se nám dnes může 

zdát. A tak nutně muselo docházet k čerpání inspirace z chorálních předloh a často i konkrétních 

chorálních melodií při tvorbě nových duchovních písní.  

Pro přibližnou představu o objemu tohoto materiálu v našich pramenech uvádí Jan 

Kouba v publikaci Hudba v českých dějinách přibližný výčet kusů, kdy je zde podle jeho 

výzkumu druh cantio reprezentován přibližně 400 texty a 300 melodiemi.11 Obsahem je pak v 

českém kontextu povětšinou tématika mariánská, vánoční a velikonoční, což se později mění 

v rámci evangelického repertoáru. Jak již bylo řečeno, důležitými hudebními prvky jsou 

jednoduchá a oproti chorálu o poznání méně komplikovaná melodika, opakování motivů i 

delších úseků a strofičnost. Rytmická složka je v první polovině 15. století silně ovlivněna 

 
7 BAŤOVÁ, Eliška. Kolínský kancionál z roku 1517 a bratrský zpěv na počátku 16. století, Rigorózní práce. 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Praha, 2011, str. 32-33 a především str. 34. 
8 BREWER, 1990, str. 431-448. 
9 ČERNÝ, Jaromír. Cantio. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Sachteil, sv. 2, ed. FINSCHER, 

Ludwig. Kassel, 1995, str. 389. 
10 ČERNÝ 1995, str. 389.  
11 KOUBA, Jan. Od husitství do Bílé hory (1420-1620), in Hudba v českých dějinách, ed. ČERNÝ, Jaromír. 

Praha, 2. doplněné vydání, 1989, str. 109. 
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modálním rytmem a také starším západním repertoárem, reprezentovaným například 

organálním improvizovným vícehlasem a konduktovou písní.12 V melodiích středoevropské 

provenience se silně prosadil především I. a V., méně pak také II. modus. V mensurální notaci 

pak již také rytmus střídavý. Toto uvažování však nelze jednoduše aplikovat ve všech 

případech. Je totiž nutné opřít se v některých případech také o známé antické stopy a o prozódii 

obecně. Proto také uvádím v rozborech příslušné rytmické mody i jejich ekvivalentní stopy. 

Z hlediska metrického bylo nejprve preferováno chorální a posléze trojdobé metrum. Nicméně 

v průběhu druhé poloviny 15. století dochází u mnoha skladeb k posunu směrem k tempu 

imperfectum, prolatio minor a dvojdobé metrum tak začíná převládat v jednohlasých i 

vícehlasých kompozicích. Je nutné dodat, že v prostředí zemí Koruny české má dvojdobé 

uvažování poměrně dlouhou a pevnou tradici.  

Z textového hlediska je pak u písňového repertoáru velice důležitá pravidelnost a 

srozumitelnost. Náměty často odkazují na biblické texty, na starší zpěvy, ale někdy jsou i reflexí 

dobové situace či osobní lyrickou zpovědí. Na území střední Evropy, zejména pak v zemích 

Koruny české, lze v 15. – 17. století sledovat dva proudy skladeb písňového charakteru: 1. – 

povětšinou starší tradici cantiones, tedy duchovních písní na latinské texty, v našem prostředí 

často spojené s utrakvistickou liturgií 15. a první třetiny 16. století, 2. – spíše mladší tradici 

českých a německých kontrafakt na již existující latinské nápěvy z 1. skupiny a nové původní 

skladby ve vernakulárních jazycích většinou z 16. století. Tato poměrně nesourodá druhá 

skupina, týkající se liturgie především pozdějších reformačních proudů, jako například Jednoty 

bratrské, bývá pak někdy označována jako česká duchovní píseň.13 Nicméně jak již bylo řečeno, 

existují i starší a povětšinou notoricky známé původní duchovní písně v češtině, jako například 

Hospodine pomiluj ny, Jezu Kriste, štědrý kněže či Svatý Václave, vévodo české země. Tyto 

středověké písně datované v některých případech až do 11. – 12. století mohly mít do jisté míry 

vliv právě i na tradici cantiones a mladší reformační duchovní písně, nicméně jejich melodická 

a především rytmická složka ještě v mnoha ohledech vychází z chorálních zvyklostí a tradice 

hymnů a hudební struktura je tak přímo odvislá od textu a postrádá přehlednost a jasnou 

periodicitu. V případě české duchovní písně z období reformace má pak text spíše charakter 

kontrafakta ranných základů repertoáru 14. a počátku 15. století.14 Nicméně ani ty nejsou 

homogenním celkem. Z jejich pestrého repertoáru můžeme ve Strahovském konvolutu nalézt 

 
12 ČERNÝ, Jaromír. Vícehlasé písně konduktového typu v českých pramenech 15. století. In: Miscellanea  

musicologica 31, 1984, str. 39-142. 
13 KOUBA, 1989, str. 109. 
14 MUŽÍK, František. Systém rytmiky české písně 14. století. In: Miscellanea musicologica 20, 1967, str. 44-45. 



8 

 

menzurálně zapsané vlivy improvizovaného organálního vícehlasu, písňově pojaté tropy, 

drobné odkazy na modální praxi a také jeden odkaz na formální řešení minnesängerského 

lejchu, či vzhledem k vládě Lucemburků v zemích Koruny české možná dokonce i starší formy 

lai. A tak lze s jistou mírou nadsázky prohlásit, že spíše než o repertoáru písní lze hovořit o 

postupném procesu „zpísňování“ starších hudebních forem. 

 

Dvojhlas Surrexit Christus hodie v organálním stylu z CZ-Ps, Ms. DA III 17, f. 92r.15 

 

  

 
15 Obrázek pochází z webu: http://www.manuscriptorium.com. 

http://www.manuscriptorium.com/
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2. Nastínění problematiky konvolutu CZ-Ps, Ms. DA 

III 17 

 Rukopis DA III 17 sice působí útržkovitým a nepříliš systematickým dojmem, nicméně 

množstvím a šíří škály informací které nám může poskytnout si tento pramen i přes počáteční 

ostych badatelů našel cestu do odborné literatury. Věnovali se mu letmo již například Dobroslav 

Orel,16 Jaromír Černý,17 více do hloubky pak Hana Vlhová-Wörner.18 Detailnější stav bádání o 

prameni, jeho kodikologický rozbor a ohledání se nachází v mé zmíněné bakalářské práci 

Písňová část konvolutu CZ-Ps, DA III 17, proto zde na tomto místě pouze stručně shrnu 

základní fakta, která jsou živnou půdou pro teorie o možném původu a využití tohoto unikátního 

pramene.  

Rukopis DA III 17 je skromně vyvedený pramen takřka kapesního formátu19 a bývá 

běžně označován jako Missale Pragense. Toto označení vychází z prvního oddílu rukopisu, 

mešního kánonu pražského zvaného Rubrica ecclesiae Pragensis.20 Podle něj se na území 

spadajícím pod pražský arcibiskupský stolec sloužila liturgie od zřízení pražské arcidiecéze 

roku 1344 až do zavedení jednotného římského misálu roku 1570. Tento kánon je však s 

dvanácti fólii pouze jednou z několika svébytných a přesto vzájemně provázaných složek tohoto 

pramene. Proto navrhuji nejen pro účely předkládané studie ustanovit pro daný pramen termín 

Strahovský konvolut, neboť pojem konvolut lépe odpovídá specifickému charakteru rukopisu. 

 Právě struktura tohoto kompaktního pramene je tím, co z něj dělá výjimečný doklad 

návaznosti tradic, kontinuity, svázanosti staršího a mladšího repertoáru a jazykových a 

liturgických tendencí. Byť někdy také doklad obtížně čitelný a nejednoznačný. Úvodním 

oddílem psaným na pergamen je tedy Rubrica ecclesiae Pragensis obsahující proprium de 

tempore a proprium de sanctis. Na základě datovaného přípisku21 byla tato část pořízena někdy 

před rokem 1366, tedy během období vlády Karla IV. a působení prvního pražského 

arcibiskupa Arnošta z Pardubic, onen datovaný přípisek pak za arcibiskupa Jana Očka z 

Vlašimi. Právě daný zápis mešního kánonu pražské arcidiecéze a srovnání propria de sanctis 

 
16 OREL, Dobroslav. Vstalť jest této chvíle (Surgit in hac die), In: Cyril 35, 1909, str. 36. 
17 ČERNÝ, 1984, str. 51 a 103 a ČERNÝ, Jaromír, ed. Vícetextová moteta: 14. a 15. století. Praha 1989, str. XXV 

a XXXII. 
18 VLHOVÁ-WÖRNER, Hana. Středověké rukopisy z katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Disertační práce. 

Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav hudební vědy. Praha, 2000, str. 35; 49-50; 113 a 121-124. 
19 Vazba: 206 × 155 × 38 mm; folia: 202 × 153 mm; 94 f. (48 bis). 
20 Konkordance například: PLZEŇ: Západočeské muzeum, Missale ecclesiae Pragensis, sign. 501 A 001 (1479) 

– CZ-PLm, Ms. 501 A 001. Viz. BERAN, Josef. Mešní liturgie. Secundum rubricam ecclesiae Pragensia ve st. 

XV. A XVI.: příspěvek k vývoji liturgického práva partikulárního v Čechách. Praha, 1931. 
21 Viz Tabulka I. – Obsah konvolutu CZ-Ps, Ms. DA III 17, str. 10. 
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s katedrálními ordináři jsou dle Vlhové-Wörner22 důvodem, proč lze velice vážně uvažovat o 

katedrální provenienci Strahovského konvolutu. To se týká jednak především oddílu Rubrica 

ecclesiae Pragensis, dosti pravděpodobně však také následující knihy hymnů pro liturgický rok 

a možná i pozdějších částí rukopisu. Materiál v úvodní části pramene je pergamen, užívaný 

v pozdějších dobách především z důvodu své trvanlivost pro nákladné rukopisy s exkluzivním 

či nějakým způsobem důležitým obsahem. V karolinských dobách byl však stále 

pravděpodobně jediným dostupným materiálem. I přes to význam zapsaného kánonu dobře 

odpovídá užitému materiálu a i zdobení, konzistentnost, míra dokončenosti oddílu a 

opotřebovanost vypovídá o jeho praktickém užívání mnoho let před svázáním. 

 

Tabulka I. – Obsah konvolutu CZ-Ps, Ms. DA III 1723 

Umístění Obsah oddílu Písařské 

ruce 

f. 1r „Maria“  

 

 

 

I 

 

 

 

 

ff. 1v-12r 

[Rubrica ecclesiae Pragensis] 

„Incipit rubrica misse secundum ordinem Pragensem“ 

ff. 1v-7v [PROPRIUM DE 

TEMPORE 

(Dominica I in 

Adventu Domini 

– de Corpore 

Christi)] 

ff. 7v-12r [PROPRIUM DE 

SANCTIS 

(s. Barbarae – s. 

Andreae)] 

 

 

f. 12r 

[Additamenta]  

„Anno Domini M CCC LX VI finitus est liber iste in vigilia sancti 

Procopii confessoris per manus nescio cui.“ 

II 

„Anno Domini M CCC LXXXX IX festum sancti Georgii feria iiij 

post feria V sint nix [?] cum aetu etc.“ 

III 

 

 

ff. 12r-12v 

[Sequentiale]  

Lauda Sion Salvatorem [sequentia de Corpore Christi]  

IV Ave caro Christi [sequentia de Corpore Christi] 

Veni sancte Spiritus [sequentia de Spiritu sancto] 

Ad laudes Salvatoris [sequentia de confessoribus] 

 

 

 

ff. 13r-61v 

[Liber hymnarius per circullum anni]24  

ff. 13r-43v V 

f. 44r VI 

ff. 44v-60r VII 

ff. 60v-61v VIII 

 
22 VLHOVÁ-WÖRNER, 2000, str. 121-123. 
23 Tabulka vychází z dříve publikované tabulky v bakalářské práci: HRÁBEK, 2018, str. 7. Taktéž byla vytvořena 

se zřetelem k tabulce: VLHOVÁ-WÖRNER, 2000, str. 213. Žlutě jsou označeny pole s přiděleným názvem 
konzistentnějších částí s charakterem víceméně ucelených oddílů. 
24 Kompletní seznam hymnů z CZ-Ps, Ms. DA III 17 zde: HRÁBEK, 2018, str. 43-46.  
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ff. 61v-64r [Cantiones sine/cum notis musicis (bohemicae et latinae)] IX 

ff. 64v-66r [Cantiones sine/cum notis musicis (bohemicae et latinae)]  

X ff. 66v-67v Veni sancte Spiritus [Pentecostes motet] 

ff. 67v-68r Loquebantur variis linguis [Pentecostes versiculus] 

ff. 68v-69r [Cantiones sine/cum notis musicis (latinae)] 

69v-70v Patrem omnipotentem [Credo] XI 

71r Alle- Domina, flos virginalis [trophus Regina celi letare]  

XII 71v-72v [Cantiones sine/cum notis musicis (latinae)] 

72v-73r Melchisedech rex [responsorium de Corpore Christi] 

73v-74r Králi nebeský, k tobě lid křiesťanský [píseň o posledním soudu] XIII 

f. 74v [vacuum] – 

ff. 75r-75v [Cursus officii pro festa proprii de sanctis] XIV 

ff. 75v-76r Infusor veni graciarum [cantio de Spiritu sancto] IX 

ff. 76v-82v [vacua] – 

f. 83r [Cursus officii in Adventu Domini] XIV 

f. 83v [vacuum] – 

ff. 84r-84v „Sequitur de sancto Vito super primas vesperas“ XIV 

ff. 84v-91v [Cursus officii pro festa proprii de sanctis] („ss. Iohannis et Pauli“ 

– „s. Katherina“) 

XIV 

f. 92r Surrexit Christus hodie [cantio de Resurrectione Domini] IX 

f. 92v [Ordo psalmorum pro festa varia] XV 

ff. 93r-93v [Ordo textus cantuum pro festa varia] 

 

 Jak lze pozorovat v tabulce výše, přípisek z roku 1366 není jediným, který odděluje 

knihu mešního kánonu od následujících zápisů hudby. Další krátkou epizodou je bezprostředně 

následující přípisek z roku 1399 o aprílovém počasí. Díky němu můžeme přesněji vymezit 

vznik dalších oddílů, tedy následně zapsaných sekvencí (sekvence de Corpore Christi Lauda 

Sion Salvatorem a tři další kusy tohoto typu) a knihy hymnů pro liturgický rok. Druhá zmíněná 

část se nachází na 48 foliích (ff. 13r-61v), obsahuje 122 hymnů a je dílem pravděpodobně čtyř 

různých písařů. Za její polovinou pak foliem 43 končí první písařská ruka s ní asociovaná a 

taktéž celá pergamenová část. Dále začíná část papírová, psaná na papíru původem 

z lombardské Brescie. Šlo tedy o poměrně luxusní komoditu, kterou si pravděpodobně nemohl 

dovolit pořídit žádný obyčejný zpěvák či kněz. Oproti pergamenu pochází papír z doby o takřka 

století pozdější, na základě maltézského kříže ve vodoznaku konkrétně z roku 1456.25 Papír 

mohl být tedy dopraven do Prahy někdy v turbulentní době během vlády Jiřího z Poděbrad či 

nejpozději snad za Vladislava II. Jagellonského. Po uvržení utrakvisticky smýšlejícího 

arcibiskupa Konráda z Vechty do klatby roku 1421 (fakticky byl úřadu zbaven až roku 1425) 

byl pražský arcibiskupský stolec neobsazen. O chod arcidiecéze se tak během období takzvané 

 
25 HRÁBEK, 2018, str. 9. Viz Bestand J 340, Wasserzeichensammlung Piccard [online], [cit. 15. 11. 2021]. 

https://www.piccard-online.de/detailansicht.php?klassi=011.002.001.010&ordnr=125528&sprache=. 

https://www.piccard-online.de/detailansicht.php?klassi=011.002.001.010&ordnr=125528&sprache=


12 

 

sedisvakance starali administrátoři. Tento stav trval až do roku 1561, kdy se arcibiskupem stal 

Antonín Brus z Mohelnice. Pokud tedy zůstal rukopis v prostředí katedrály, patrně mohl 

souviset s okolím některého z oněch administrátorů. Je však také možné, že se rukopis, či 

v tomto bodě zatím stále spíše jen pergamenový misál s rozepsanou knihou hymnů, dostal právě 

v tomto období do úplně nového prostředí a kontextu, tedy utrakvistického. Na základě původu 

tohoto bezpochyby exkluzivního a nákladného papíru však lze předpokládat jeho setrvání 

v neméně exkluzivním prostředí blízko katedrály i za jeho dalších majitelů. Knihovna 

Královské kanonie premonstrátů na Strahově však již bohužel nemá podklady k původu 

rukopisu a k jeho akvizici. 

Na základě datací tedy lze předpokládat kontinuální připisování hymnů na pergamen 

(ff. 13r-43v) v první polovině 15. st. a pokračování v zápisu na papír v druhé polovině téhož 

století. Navazující „písňový oddíl“ na foliích 61v-76r (+92r), tak lze s největší pravděpodobností 

situovat do přelomu 15. a 16. století. Ten je dílem pravděpodobně pěti písařů a je pestrou 

kolekcí přibližně tak o jedno století staršího duchovního repertoáru. Detailně o něm pojednává 

následující kapitola. V závěru rukopisu se po několika prázdných foliích na témže papíře 

vyskytují oddíly většinou normativního charakteru, které opět v některých ohledech poukazují 

směrem ke katedrální provenienci: Cursus officii pro festa proprii de sanctis, Cursus officii in 

adventu, Sequitur de sancto Vito super primas vesperas, zbytek části Cursus officii pro festa 

proprii de sanctis, Ordo psalmorum pro festa varia a Ordo textus cantuum pro festa varia. 

Je tedy jasně patrné, že rukopis byl dílem většího množství lidí náležejících k několika 

různým generacím: vznikal víceméně kontinuálně již před rokem 1366, byl rozšiřován až do 

přelomu 15. a 16. st. (s jedinou zřejmou odmlkou mezi lety 1366-1399) a byl následně 

z různých a možná také do jisté míry nezávisle sepsaných částí odlišného stáří a obsahu (ale se 

zřetelnou kontinuitou) svázán nejspíš někdy v první třetině 16. století. Právě fakt, že nakonec 

došlo ke svázání jistě hovoří pro vzájemnou provázanost jednotlivých oddílů. Ať již 

institucionálně, třeba právě užíváním této pomůcky v liturgii pražské arcidiecéze (či lépe k její 

přípravě, spíše než k samotnému sloužení) a tedy dosti pravděpodobně v některých obdobích i 

v chrámu sv. Víta. Možná došlo k propojení skrze osobní či kolektivní vlastnictví. Mohlo by se 

jednat pozůstalost, kterou si nový majitel nechal svázat z praktických důvodů. Každopádně 

vazba svědčí o tom, že repertoár, tedy misál, seznamy svátků a ostatní části rukopisu se musely 

ještě v čase vazby aktivně využívat. Jinak by pravděpodobně nikomu za svázání a zachování 

nestál. 

Je tedy možné si na základě tohoto pramene představit liturgické poměry na půdě 

katedrály v pozdním 15. a na počátku 16. století? Na základě seznamů svátků a liturgických 
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předpisů určitě. Lze předpokládat, že také během sedisvakance přetrvaly a částečně se i 

zakonzervovaly tradice nastolené již ve 14. století. U hudby je to však složité. Informace jsou 

příliš kusé a charakter rukopisu, tedy spíše však osobní pomůcky, nám nemůže prozradit, zdali 

se tyto kusy v katedrále opravdu zpívaly. Nicméně je to možné, v případě hymnů dokonce 

velice pravděpodobné. U ostatních kusů z „písňového oddílu“ je to však složité. Mohlo by se 

jednat o doplňkové liturgické kusy pro provoz k určitým specifickým svátkům v pražské 

arcidiecézi. Charakter kusů však až na výjimky příliš neodpovídá požadavkům katedrály. Spíše 

se hodí k utrakvistické bohoslužbě či ke klášternímu provozování polyfonie. Nicméně zjevně 

se je v tomto rukopise někdo pokusil uchovat. Možná dokonce vložil v některých případech i 

vlastní invenci. Nebo mohlo jít o přepisy z již chátrajícího staršího díla (či dokonce děl), které 

se nám do dnešních dnů nedochovalo. Nicméně stále platí, že charakter zápisů je i přes nákladný 

papír spíše osobního charakteru, než reprezentativního a společenského. Dalo by se tedy 

nejspíše hovořit o jakési osobní kolekci. 

 Komu tedy mohl Strahovský konvolut patřit? Jeho vazba, rozměry i kvalita zpracování 

napovídají, že se nejspíše jednalo o pomůcku k přípravě a plánování liturgie a sloužící mimo 

jiné také k uchování hudebních textů a melodií. Nebylo z něj však dosti dobře možné zpívat 

sborově a už vůbec ne polyfonii. Rukopis pak není vyveden příliš reprezentativně, zápisy jsou 

vskutku spíše informativního charakteru, materiál je však drahý, exkluzivní, stejně jako některý 

obsah. Většina iniciál v písňovém oddíle není vůbec doplněna, takže bylo patrně zamýšleno 

zmíněný oddíl časem v nějaké míře finalizovat a vyzdobit. Podobně je tomu i u mladší části 

knihy hymnů. Nikdy k tomu ale nedošlo. Byl tedy tento pramen v rukou jednoho, nejspíše 

zámožného člověka, či v rukou instituce? Vše by nasvědčovalo osobnímu vlastnictví, ale 

s jistotou se prokázat nedá. Byl tedy majetkem některého z katedrálních kanovníků či kantorů? 

Zpěváků? Mohl se dostat do knihovny nějakého laika? Nebo mohl být dokonce v soukromém 

vlastnictví některého arcibiskupa, případně později administrátora či někoho z jeho bližšího 

okolí? Samozřejmě, zde jsem již vstoupil na tenký led spekulací. Jistě asi už vlastnictví nějakou 

konkrétní osobou neprokážeme, zbyla nám pouze obecná vodítka a mlhavé nápovědy, jenž 

neumožňují přesnější závěry. Zůstává tak tedy pouze ona výše nastíněná kostra utvořená z 

datace a provenience určené na základě srovnání mešního kánonu z rukopisu a katedrálních 

ordinářů a také z hluboké mariánské úcty. I přesto je možný jeden teoretický výklad, který 

nabízím v závěru této práce.26 

  

 
26 Viz str. 106. 
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3. Repertoár „písňového oddílu“ papírové části 

konvolutu CZ-Ps, Ms. DA III 17 a jeho konkordance 

v pramenech 15. – 17. století  

3. 1. Struktura takzvaného „písňového oddílu“ 

Tento oddíl na foliu 61v bezprostředně navazuje na knihu hymnů pro liturgický rok 

zápisem písně Vskřiešenie Spasitele svého novou písařskou rukou (písař IX). Změnil se tedy 

přispěvatel, možná i vlastník pramene. U oddílu nelze hovořit o chronologickém zápisu písní 

na základě svátků, vše začíná a díky specifické pozici takřka na konec rukopisu vevázaného 

cantio Surrexit Christus hodie i končí velikonočními svátky s tematikou de Resurrectione 

Domini. Nicméně až na pár výjimek jsou písně na základě liturgického určení víceméně 

sdruženy a zapsány ve skupinkách u sebe.27 Cantiones de Corpore Christi jsou s šesti kusy 

vůbec nejčastějšími v této části rukopisu, následovány čtyřmi skladbami de Resurrectione 

Domini. První čtyři kusy Vskřiešenie Spasitele svého, Vstalť jest této chvíle, Rex glorie, Christe 

pie a incipity písně Svatý Václave, vévodo české země jsou pouze textovými zápisy, zhotovené 

takřka jistě stejnou písařskou rukou a inkoustem. Ta dále pokračuje i u prvních menzurálně 

notovaných mariánských cantiones Pulcherrima rosa a Plena gracia, da solacia. Zde u těchto 

dvou kusů je znázornění závěrečné ultimy v podstatě převzato z rhombické notace, je tedy 

tvořena dvěma spojenými rhombami (bistropha) opatřenými jednou caudou. Polovina z písní 

zapsaných tímto písařem, konkrétně pak jde o popěvek Plena gracia, da solacia a písně 

s novozákonními tématy Vskřiešenie Spasitele svého a Vstalť jest této chvíle, je dochována 

nejdříve v takzvaném Vyšehradském sborníku28 přibližně z poloviny 15. století. Zápisy jsou tak 

jen o málo starší než varianty ze Strahovského konvolutu, byť lze na základě stylových hledisek 

usuzovat, že se ve všech případech jedná o přepisy ještě starších nedochovaných či ústně 

tradovaných variant. Zbylé skladby tohoto písaře jsou pak ještě o něco starší cantio Rex glorie, 

Christe pie s konkordancí v Jistebnickém graduálu29 (v případě příbuzného českého textu Králi 

slavný, Kriste dobrý dokonce již v Jistebnickém kancionálu),30 dále incipity čtyř strof staré 

 
27 Tabulka II – Obsah „písňového oddílu“ papírové části konvolutu CZ-Ps, Ms. DA III 17, str. 22. 
28 PRAHA: Národní archiv České republiky, Vyšehradský sborník, inv. č. 376 (pol. 15. st.) – CZ-Pa, Ms. 376. 
29 PRAHA: Knihovna Národního muzea v Praze, Jistebnický graduál, sign. XII F 14 (pol. 15. st.) – CZ- Pnm, Ms. 

XII F 14. 
30 PRAHA: Knihovna Národního muzea v Praze, Jistebnický kancionál, sign. II C 7 (1. pol. 15. st.) – CZ-Pnm, 

Ms. II C 7. 
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písně Svatý Václave, vévodo české země a cantio Pulcherrima rosa, jenž se poprvé objevuje 

právě zde ve Strahovském konvolutu.   

Na tomto místě musím trochu revidovat mojí tabulku písařských rukou z bakalářské 

práce,31 neboť nyní si s odstupem času myslím, že následující zápis unikátní písně Jasný Králi 

utěšení s tématikou nanebevstoupení Páně na foliu 64v je na základě vedení a specifické 

zdobnosti pořízen již novou, odlišnou rukou (písař X). Obsahuje také iniciálu, což je v daném 

„oddílu“ spíše výjimečné. Nicméně v případě tohoto písaře jsou takřka všechny iniciály 

zapsány. Písař X tak pravděpodobně pořídil všechny následující kusy do f. 69r. Výčet těchto 

kusů je uveden v tabulce II – 3. 3. Obsah „písňového oddílu“ papírové části konvolutu CZ-Ps, 

Ms. DA III 17 na straně 22, kde lze nalézt podrobný seznam skladeb z daného oddílu a jejich 

příslušné liturgické určení. K této písařské ruce je ještě nutné dodat, že mimo písňových textů 

a jednohlasých písní přidala také významné památky středověkého vícehlasu. Jde o naprosto 

unikátní tříhlasou variantu písně Jesus Christus, nostra salus a dvě skladby ke svátku Letnic, 

tříhlasé moteto Veni sancte Spiritus – Da gaudiorum – Veni sancte Spiritus a dvouhlasý 

versiculus Loquebantur variis linguis apostoli. V případě moteta došlo na f. 67r pravděpodobně 

ke špatnému ořezu papíru, na kterém již byla skladba zapsána a tak k poškození zapsané 

památky. Z toho důvodu lze usuzovat, že původně byl formát papíru větší. Nicméně toto je 

jediné místo s takovou indikací v celém rukopisu, s výjimkou f. 70v (Credo), kde to však nemá 

žádný vliv na čitelnost a vyznění zápisu. U daných kusů tento písař not vycházel ve všech 

případech z kvadrátní notace, je zde použita kvadrátní longa a v případě moteta a versiculu i 

zhusta kvadráty. V jednom případě je pak dokonce zápis opatřen značkami vycházejícími 

z modální notace. Repertoár je z hlediska konkordancí pestřejší, pro úplný přehled doporučuji 

použít kapitolu 5. 1. Tabulka konkordancí repertoáru „písňového oddílu“ papírové části 

konvolutu CZ-Ps, Ms. DA III 17 v pramenech 15. – 17. století na straně 108. Zjednodušeně lze 

shrnout, že po unikátním kusu Jasný Králi utěšení jsou zapsány čtyři kusy velice staré tradice 

s konkordancemi v jednom případě až z konce 14. století,32 ve zbylých případech pak z 

takzvaného Vyšebrodského sborníku č. 4233 a Sborníku Mikuláše z Kozlí.34 Zbylé tři kusy mají 

pak konkordance přibližně z poloviny 15. století, versiculus Loquebantur variis linguis apostoli 

 
31 HRÁBEK, 2018, str. 11. 
32 Veni sancte Spiritus – Da gaudiorum – Veni sancte Spiritus: ff. 49v-50r. BUDAPEST: Országos Széchényi 

Könyvtár, Trnavský rukopis, c. 1. m. ae. 243 (přelom 14. a 15. st.) – H-Bn, c.1.m. ae. 243. 
33 Veni dulcis consolator + Jesus Christus, nostra salus: VYŠŠÍ BROD: Knihovna Cisterciáckého opatství 

Blahoslavené Panny Marie ve Vyšším Brodě, Vyšebrodský sborník č. 42, sign. 42 (1410) – CZ-VB, Ms. 42, ff. 

153r-153v + ff. 169v-170r. 
34 Spiritum misit hodie: WROCLAW: Biblioteka Uniwersytecka, Sborník Mikuláše z Kozlí, sign. IQ 466 (1417) – 

PL-WRu, Ms. IQ 466, f. 31v. 
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je však takřka určitě starší a jeho uvedené konkordance35 se bohužel nepodařilo detailně ověřit, 

neboť většina dohledaných zápisů pochází ze zatím stále nedigitalizovaných rukopisů. Poslední 

cantio zapsané písařem X, tedy Jesus Christus dum cernitur, má pak nejstarší dochovaný zápis 

právě ve Strahovském konvolutu a dále migrovalo již jen do východních Čech, kde má 

konkordance pouze ve třech dalších rukopisech, ve všech případech v podstatě graduálech. Jde 

o Graduale36 z Kutné hory, Graduál Martina Bakaláře z Vyskytné37 z Kolína a Latinský 

graduál38 z Chrudimi. 

Následující ruka (písař XI) pak zapsala kvadrátní notací s prvky rhombiky (konkrétně 

jde o ligatury) písňové Credo na ff. 69v-70v, hned po ní následuje další (písař XII), která 

zachytila čtyři velikonoční kusy: původem tropus Alle- Domina, flos virginalis, unikátní cantio 

Ave Jesu pie pastor, textový zápis cantio Mens surgat fidelium, které na základě konkordancí 

pochází přibližně z poloviny 15. století a nakonec pak s lehce odlišnou barvou inkoustu 

nekompletní responsorium Melchisedech rex v rhombické chorální notaci. Tento zápis ze 

Strahovského konvolutu je nejstarším dochovaným výskytem responsoria a jeho krátká cesta 

vedla opět do východních Čech. Tropu Alle- Domina, flos virginalis se budu hlouběji věnovat 

i po stránce konkordancí v příslušné kapitole.39 Po zmíněném responsoriu následuje výrazně se 

odlišující zápis textu písně o Božím soudu Králi nebeský, k tobě lid křiesťanský. Jedná se o 

krátkou epizodu nového písaře (XIII), který se pak opět vytrácí.  

Jsme stále ve stejné složce a po písni o Božím soudu následuje prázdné folio a po něm 

část oddílu Cursus officii pro festa proprii de sanctis bezprostředně následovaná zápisem 

unikátní písně Infusor veni graciarum na ff. 75v-76r. Po dalším přerušení seznamy svátků a 

jinými de facto provozními věcmi v poslední složce je pak také na f. 92r zapsáno taktéž unikátní 

dvojhlasé provedení textu s incipitem Surrexit Christus hodie. Tyto dvě poslední písně (a taktéž 

jejich poloha v prameni) jsou velice zajímavým faktorem, neboť vše nasvědčuje tomu, že byly 

zapsány chronologicky prvním písařem přispívajícím do „písňového oddílu“, tedy dle Tabulky 

I40 písařem IX. To nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k chybě při vazbě. Mohlo by to být však 

způsobeno také chaotickým charakterem zápisu materiálu na volná folia, který byl až dodatečně 

 
35 Viz 5. 1. Tabulka konkordancí repertoáru „písňového oddílu“ papírové části konvolutu DA III 17 v pramenech 

15. – 17. století na str. 108. 
36 KUTNÁ HORA: České muzeum stříbra, Graduale, sign. 88/85 (přelom 15. a 16. st.) – CZ-KUčms, Ms. 88/85, 

ff. 274v-275r. 

37 PRAHA: Knihovna Národního muzea v Praze, Graduál Martina Bakaláře z Vyskytné, sign. XIII A 2 (1512) – 

CZ-Pnm, Ms. XIII A 2, ff. 195v-196r. 
38 CHRUDIM: Regionální muzeum v Chrudimi, Latinský graduál, sign. 12580 (1530) – CZ-CHRm, Ms. 12580, 
f. R 6v. 
39 Viz str. 82. 
40 Viz str. 10. 
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k vazbě určen. Tyto kusy s odkazy na praxi improvizovaného organálního vícehlasu jsou sice 

vevázáním od „písňového oddílu“ odtrženy, logicky i původem k němu však jednoznačně 

náleží. Jediný rozdíl je ten, že písař not u obou zmíněných písní použil klasickou kvadratickou 

longu, kdežto u notovaných kusů na ff. 63v-64r je ultima vycházející z rhombické notace 

(bistropha). Nicméně jinak i zápis not a jeho styl je takřka totožný. Je tedy možné uvažovat o 

tom, že tyto zápisy jsou obdobného stáří, jako ty na ff. 61v-64r a mohly být dodatečně zapsány 

na volné místo za pravděpodobně staršími seznamy svátků. Tedy je pak možné, že ony poslední 

oddíly Cursus officii in adventu, Sequitur de sancto Vito super primas vesperas, Cursus officii 

pro festa proprii de sanctis, Ordo psalmorum pro festa varia a Ordo textus cantuum pro festa 

varia by mohly být spolu s knihou hymnů chronologicky právě tou nejstarší vrstvou zapsanou 

na nově pořízený papír, který poté využil následující písař IX (a možná i nový majitel) při 

počínající práci na zápisech písní. Při vazbě se pak pokusil její autor či objednavatel logicky 

sjednotit jednotlivé oddíly (případně jejich složky), nicméně nebylo to úplně stoprocentně 

proveditelné a výsledek je právě tento chaoticky působící konvolut charakteru spíše osobní 

sbírky textů. 

U „písňového oddílu“ je dále nutné zmínit poměrně nápadnou souvislost s 

Vyšehradským sborníkem. Některé kusy, které máme z tohoto pramene poprvé doloženy, se 

dostaly právě do Strahovského konvolutu. Jmenovitě se jedná o dvě české „evangelické“ písně 

Vskřiešnie Spasitele svého a Vstalť jest této chvíle, nově otextovaný tropus polské provenience 

Alle- Domina, flos virginalis a dále také píseň Nascitur de Virgine, sine viri semine použitou 

v tenoru versiculu Loquebantur. Latinské kusy Rex glorie, Christe pie, Veni dulcis Consolator, 

Jesus Christus nostra salus, Vivus panis angelorum a Mens surgat fidelium, píseň o božím 

soudu Králi nebeský, k tobě lid křiesťanský, ale také ono písňové Credo jsou sice známy i ze 

starších zápisů, také se však nalézají v obou těchto vzájemně spřízněných pramenech. Celkem 

se zde tedy nalézá čtrnáct vzájemných konkordancí, kusy Vivus panis angelorum a Mens surgat 

fidelium jsou totiž v daném rukopise zapsány hned dvakrát a Vstalť jest této chvíle zde má svojí 

latinskou paralelu. Verze jsou takřka ve všech případech příbuzné, liší se pouze v 

drobných detailech, jako je například slovosled či pořadí versů a vyloženými chybami 

v zápisech ve Vyšehradském sborníku.41 Ty se však většinou do Strahovského konvolutu 

nedostaly. To vše by napovídalo, že jeho autor musel utrakvisticky laděný repertoár 

Vyšehradského sborníku dobře znát, nicméně kusy zapisoval nejspíš z paměti či jiného 

pramene. Je ale také třeba dodat, že významný počet konkordancí a mnohdy také blízce 

 
41 MUŽÍK, František. Systém rytmiky české písně 14. století, In: Miscellanea musicologica 20. 1967, str. 67. 
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příbuzné varianty daných kusů přinášejí počátkem 16. století rukopisy východočeské 

provenience, především pak kolínský Graduál Martina Bakaláře z Vyskytné, kutnohorské 

Graduale a královéhradecký Kodex Franus.42 

 

Srovnání Alle- Domina, flos virginalis z CZ-Ps, Ms. DA III 17, f. 71r a CZ-Pa, Ms. 376, f. 

112r.43 

 

  

 
42 HRADEC KRÁLOVÉ: Muzeum Východních Čech, Kodex Franus, sign. Hr-6 (1505) – CZ-HKm, Ms. Hr-6. 
43 Obrázek 1 pochází z webu: http://www.manuscriptorium.com; obrázek 2 pak pochází z webu: 

http://www.musicologica.cz/melodiarium/. 

http://www.manuscriptorium.com/
http://www.musicologica.cz/melodiarium/
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3. 2. Ediční zásady 

3. 2. 1. Textová edice 

 Textová edice skladeb ze Strahovského konvolutu a také transkripce textových incipitů 

z ostatních pramenů v kapitole 5. 1. Tabulka konkordancí repertoáru „písňového oddílu“ 

papírové části konvolutu CZ-Ps, Ms. DA III 17 v pramenech 15. – 17. století 44 jsou zpracovány 

na základě Daňhelkových Směrnic45, dále pak Edičních zásad46 od Anežky Vidmanové, 

nevydaných pravidel transkripce Bohumila Ryby,47 pod vlivem nově vznikající databáze 

cantio.cz a v neposlední řadě také na základě mnoha konzultací s vedoucím práce. U latinských 

i českých textů bylo cílem zachovat hláskový tvar co nejbližší originálnímu zápisu a jeho 

zvláštnostem a specifikům. V případě českých textů je však většinově spřežkový pravopis, 

typický pro Strahovský konvolut, převeden z důvodu lepší přehlednosti do moderní podoby. 

Pouze spřežka „-ie“ zůstává v některých případech, například když stojí namísto dlouhého 

písmene „í“ („vskřiešenie“), nerozvedena do znaku „-ě“ a zůstává tak v původním tvaru.48 Není 

rozlišován počáteční, středoslovný a závěrečný tvar písmene „s“. Byť to není obvykle 

automatické, v kontextu kusů ze Strahovského konvolutu znamená v českých textech zdvojené 

„s“ vždy hlásku „š“. Spřežkový pravopis je převáděn mj. na základě tabulky z již zmíněných 

Daňhlekových Směrnic.49 „I“ je v edici, také vzhledem ke kolísavosti zápisu latinských i 

českých textů, na určitých místech jednotně převáděno na „j“ (Iesus → Jesus, Iasný → Jasný). 

Zkratka „IHS“ je rozváděna jako Jesus, zkratka „XPS“ pak jako Christus.50 „W“ je převáděno 

vždy na „v“. Rozlišováno je pak například „vstaupil“ × „vstoupil“, „Božie“ × „Bože“ a 

samohláskové „u“ × souhláskové „v“. Nomina sacra jsou v přepisech a ve studii znázorněna 

velkým písmenem. Nejsou to pouze ta konkrétní jako „Bůh“, „Duch“ (svatý) a jejich latinské 

ekvivalenty „Deus“, „Spiritus“, ale také ta nekonkrétní, kontextuálně se však evidentně k Bohu 

a svatým osobám vztahující, tedy například „Otec“ – „Pater“, „Pán“ – „Dominus“, „Panna“ – 

„Virgo“ a „Syn“ – „Filius“. Dále jsou velkým písmenem znázorněna i oslovení Boha, Krista, 

či Marie, jako například „Těšitel“ – „Consolator“, „Spasitel“ – „Salvator“, „Král“ – „Rex“, 

„Královna“ – „Regina“, a celá řada dalších. Jejich asociace s Bohem či některou svatou osobou 

 
44 Viz str. 108. 
45 DAŇHELKA, Jiří. Směrnice pro vydávání starších českých textů. In. Textologie a starší česká literatura. AV 

ČR, 2013, str. 101-132. 
46 VIDMANOVÁ, Anežka. K vydávání latinských textů české provenience ze 14. a 15. století. In Husitský tábor: 

Sborník Muzea husitského revolučního hnutí. Tábor, 1985, str. 271-283. 
47 Poskytnuto laskavě doktorem Janem Ciglbauerem: 

https://is.muni.cz/el/1421/jaro2014/AR2B62/um/Ryba_1_.pdf. 
48 DAŇHELKA, 2013, str. 117. 
49 DAŇHELKA, 2013, str. 117. 
50 V souladu s nově vznikající databází cantio.cz. Naproti tomu Ryba preferuje spíše přepis Cristus. 

https://is.muni.cz/el/1421/jaro2014/AR2B62/um/Ryba_1_.pdf
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je opět zjevná z hlediska kontextu daného textu. Dále pak také velká písmena označují ve studii 

a v tabulkách liturgického určení kusů či konkordancí (rubriky) svátky a svátosti jako 

„Vzkříšení“ – „Resurrectio“, „Tělo“ – „Corpus“ a další. V textové edici a u incipitů textů bylo 

od zvýraznění těchto pojmů upuštěno. Edice je dále opatřena interpunkcí a u českých textů 

dodatečně (rozvedení spřežek i přímo doplnění) také diakritikou. Písařské, čili tzv. 

paleografické, zkratky jsou rozváděny bez komentáře. V hranatých závorkách s následným 

komentářem jsou pouze ta místa, která bylo nutno explicitně doplnit (z důvodu chybějící 

zkratky, nedostatku místa), či opravy očividných chyb v pravopisu (polatinštělé „placachu“ → 

„plakachu“). Části písní jsou v edici odlišeny (V. a R°) a očíslovány jednotlivě, či v případě 

vícedílnosti jako větší celky. Doplňující ediční zásahy jsou pak uvedeny v edičních 

poznámkách přímo pod edicí daného kusu. Textové incipity a odkazy v rubrikách obsažené 

v tabulce konkordancí jsou doslovné transkripce, odpovídající stavu v daném prameni a 

normalizované na základě výše zmíněných zásad. V případě názvů rukopisů se jedná většinou 

o převzatá pojmenování ustálená v literatuře,51 u tisků většinou o transkripce názvu pramene 

převzatá z databáze KPS.52 

 

3. 2. 2. Notová edice 

Všech dvanáct notových edic ze Strahovského konvolutu je vytvořeno především na 

základě Mužíkova Úvodu do kritiky hudebního zápisu53 a Systému rytmiky české písně.54 Edice 

je zpracována v programu Sibelius 7 a v případě versiculu Loquebantur variis linguis apostoli 

v programu MuseScore 3. Místo tradičního incipitu je v notové edici vložen drobný výřez 

incipitu z digitální faksimile z webu manuscriptorium.com.55 Notace kusů ze studovaného 

repertoáru je takřka výhradně menzurální, nese však mnohé prvky rhombické (některé ligatury, 

responsorium Melchisedech rex) a kvadrátní notace a taktéž odkazy k modální praxi (tečky 

znázorňující imperfekci longy či brevis v tenoru Loquebantur variis linguis apostoli, či četné 

užívání typických ligatur). Kniha hymnů pak obsahuje výhradně rhombické chorální zápisy. 

Základní jednotka bohemikální písňové tvorby, totiž semibrevis je v edici převáděna na 

hodnotu noty čtvrťové. Menzura je zde podle příslušného tempu (t.) a prolace (p.) převedena 

buď do 3/4, 3/8 a 6/8, nebo 2/4 taktu. V případě absence klíčů byl modus doplněn na základě 

 
51 Pocházející většinou například z webů: 

http://www.manuscriptorium.com/, http://www.musicologica.cz/melodiarium, http://www.clavmon.cz/limup/, či 

z literatury uvedené v seznamu literatury na konci práce. 
52 https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=KPS. 
53 MUŽÍK, 1967, str. 7-47.  
54 MUŽÍK, František. Úvod do kritiky hudebního zápisu. Univerzita Karlova, Praha, 1961. 
55 http://www.manuscriptorium.com/. 

http://www.manuscriptorium.com/
http://www.musicologica.cz/melodiarium
http://www.clavmon.cz/limup/
https://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=KPS
http://www.manuscriptorium.com/
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konkordancí či v případě jejich absence experimentálně tím nejvhodnějším z pravděpodobných 

modů. Konkrétní údaje a seznam emendací se nacházejí v edičních poznámkách u jednotlivých 

kusů v edici. Pouze nutná imperfekce jednotlivých breves a jiných závěrečných hodnot 

jednotlivých distinkcí ovlivněných začátkem následující fráze na lehké době (vyskytuje se 

v některých případech u t. imperfectum, p. maior), jako například u moteta Veni sancte Spiritus 

– Da gaudiorum – Veni sancte Spiritus, je dle mého názoru jasně zřetelná z kontextu edičního 

notového zápisu a je tedy užívána bez komentáře. 

 

Ukázka výše nastíněné imperfekce brevis v t. imperfectum, p. maior u moteta Veni sancte 

Spiritus – Da gaudiorum – Veni sancte Spiritus.56 

 

  

 
56 Viz str. 63. 



22 

 

3. 3. Tabulka II – Obsah „písňového oddílu“ papírové části 

konvolutu CZ-Ps, Ms. DA III 1757 

Folio Skladba Liturgické určení Počet 

hlasů 

Strana 

61v-62r Vskřiešenie Spasitele svého 

(píseň) 

de Resurrectione 

Domini 

× 23 + 108 

62v Vstalť jest této chvíle (píseň) de Resurrectione 

Domini 

× 27 + 116 

63r Rex glorie, Christe pie (cantio) de Corpore Christi × 31 + 121 

63r Svatý Václave, vévodo české 

země (textové incipity strof 

písně) 

de sancto Wenceslao × 33 + 124 

63v Pulcherrima rosa (cantio) de Beata Maria Virgine 1 36 + 125 

64r Plena gracia, da solacia 

(cantio) 

de Beata Maria Virgine 1 48 + 128 

64v Jasný Králi utěšení (píseň) de Ascensione Domini 1 52 + 129 

65r Veni dulcis Consolator (cantio) de Spiritu sancto × 55 + 129 

65v Spiritum misit hodie (cantio) de Spiritu sancto × 57 + 134 

65v-66r + 

68r 

Jesus Christus, nostra salus 

(cantio) 

de Corpore Christi 3 59 + 147 

66v-67v Veni sancte Spiritus – Da 

gaudiorum – Veni sancte 

Spiritus (moteto) 

Pentecostes 3 63 + 159 

67v-68r Loquebantur variis linguis 

apostoli (versiculus) 

Pentecostes 2 67 + 160 

68r-68v Vivus panis angelorum (cantio) de Corpore Christi × 69 + 161 

68v-69r Jesus Christus dum cernitur 

(cantio) 

de Corpore Christi 1 71 + 165 

69v-70v Patrem omnipotentem (Credo) Credo 1 79 + 166 

71r Alle- Domina, flos virginalis 

(tropus Regina celi letare) 

de Resurrectione 

Domini 

1 82 + 167 

71v-72r Ave Jesu pie Pastor (cantio) de Corpore Christi 2 90 + 174 

72r-72v Mens surgat fidelium (cantio) de Corpore Christi × 93 + 174 

72v-73r Melchisedech rex 

(responsorium) 

de Corpore Christi 1 176 

73v-74r Králi nebeský, k tobě lid 

křiesťanský (píseň) 

de Adventu Domini × 96 + 177 

75v-76r Infusor veni graciarum (cantio) de Spiritu sancto 

 

2 100 + 187 

92r Surrexit Christus hodie (cantio) de Resurrectione 

Domini 

2 103 + 187 

 
57 Barvy odlišují pro lepší názornost počet hlasů. 



23 

 

3. 4. Edice „písňové části“ konvolutu CZ-Ps, Ms. DA III 17 

3. 4. 1. Vskřiešenie Spasitele svého 

ff. 61v-62r 

I. 

V. Vskřiešenie Spasitele svého  

chval každý člověk myslí veselú,  

neb noc tu osvietil  

a z temnosti světlú učinil, 

i my veselými hlasy svými všickni s anjely  

zpievajme jemu. 

 

V. Neb země, dřievie, kořenie,  

tráva, lesové i slunce nebeské, 

již ptáčkové chválé  

Pána svého [v] vskřiešení slavném, 

léto svú jasností, zeleností činí veselé,  

všickniť ho chválé. 

 

R° Protož mu vzdajme chválu všickni s anděly,  

neb jest ráčil umřieti za ny, 

vstav z mrtvých třetí den,  

jest na pravici  

u věčné radosti. 

II. 

V. Anjelé s nebe poslaní 

ženám pověděli, to zvěstovali, 

že Pán jich vstal z mrtvých 

a to jim kázal pověděti 

i svým učiedlníkuom smutným, truchlým všem, i Petrovi,  

aby uvěřili. 
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V. A že jde do Galilee,           

jakož jest jim byl pověděl Hospodin, 

dokudž ještě s nimi  

v těle živ jsa na zemi chodil 

i šli a uzřievšie, poctivě jsie jemu klaněli  

a uvěřili. 

 

[R°] 

III. 

V. Uslyš, Pane Božie, prosíme  

dnes hlasy našie z přiebytku svého, 

pro tvého Syna  

tvú mocí vzkřiešeného, 

od věčnosti vždycky Syna maje sobě rovného,  

Boha věčného. 

 

V. Daj nám věčné kralovánie,  

kdežto dokonalé jest utěšenie, 

nedaj nikdy býti  

veselú, nežli v milosti tvé, 

se všemi svatými, kdežto s nimi, Kristus kraluje  

v věčné slávě. 

 

[R°] 

 

Ediční poznámky: Jediným doplňujícím edičním zásahem je zde, vyjma naznačení opakování repetitia, doplnění 

předložky „v“ ve druhém versu, tedy: „…Pána svého [v] vskřiešení slavném…“. Dané doplnění je provedeno na 

základě logiky kontextu (skloňování „slavném“). Jiné varianty (např. CZ-Pa, Ms. 376, ff. 133r-133v; CZ-HKm, 

Ms. Hr-6, ff. 277r-277v) uvádějí lehce odlišné znění: „…svého Pána vzkřiešenie slavné…;…Pána svého 

vzkřiešenie slavné…“. 

 

 První píseň de Resurrectione Domini Vskřiešenie Spasitele svého je zapsána na foliu 

61v, hned po hymnu ke svaté Ludmile Hec sunt sacra solempnia, kterým končí obsáhlý hymnář 

Strahovského konvolutu. Tento lyrický kus začíná navozením atmosféry Vzkříšení mimo jiné 

také pomocí bohatých přírodních motivů. Třetí a čtvrtý versus jsou volným zpracováním 

dvacáté osmé kapitoly Matoušova evangelia, konkrétně úseku od pátého verše do desátého. 
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Poslední dva jsou pak kontemplativního rázu. Po formální stránce se jedná o veskrze 

komplikovanou píseň. Vyznačuje se nepravidelnou délkou jednotlivých veršů a také četnými 

rozdíly v počtu slabik mezi jednotlivými strofami. Vzorec počtu slabik je pro repetitio 12 – 9 – 

6 – 5 – 6, pro první versus pak 9 – 10 – 6 – 9 – 15 – 5. Nicméně v každé následující strofě je 

některá z distinkcí o jednu slabiku obohacena či ukrácena.58 To by mohlo teoreticky vypovídat 

o tom, že byl nově vznikající český text nejspíše roubován na již existující nápěv latinského 

cantio, či dokonce na melodii chorální. Právě stavba jednotlivých veršů a ony nepravidelnosti 

mohou odkazovat na možný chorální původ této lyrické písně a především s ní asociovaného 

nápěvu, toliko v tomto ohledu podobnému písni Svatý Václave, vévodo české země.59 Vznik 

písně Vskřiešenie Spasitele svého bude jistě nejméně o několik desetiletí starší než zápis ze 

Strahovského konvolutu. Nicméně nejstaršími dochovanými zápisy jsou právě české texty 

z Vyšehradského sborníku60 a ze Strahovského konvolutu. Tedy z pražského prostředí. 

Kompletní nápěv písně se dochoval nejdříve v Kutnohorském graduálu,61 poté je zachycen 

například právě v německé variantě Die zeit ist jetzt ganz freudenreich s rubrikou „Hoc festum 

venerates“ v německém tištěném zpěvníku Ein new gesengbuchlen.62Text zmíněné latinské 

paralely Hoc festum venerantes se poprvé objevuje v rukopisu Cantionale latino-bohemicum.63 

Dále se pak již jen jednou mihne s úplně novým nápěvem v Klatovském graduálu,64 který se 

následně v této podobě dostane se dvěma českými texty již pouze do Vodňanského 

kancionálu.65 Život této latinské paralely je pak v mladších pramenech spojen výhradně s písní 

Vzkříšení Spasitele svého, případně jejími německojazyčnými paralelami, a to pouze 

prostřednictvím několika předpisů v rubrikách.66 

 
58 Vzorce počtu slabik pro další strofy: Ib: 8 – 11 – 6 – 9 – 15 – 5, IIa: 8 – 11 – 6 – 9 – 16 – 6, IIb: 8 – 11 – 6 – 9 

– 15 – 5, IIIa: 9 – 10 – 5 – 7 – 15 – 5 IIIb: 8 – 11 – 6 – 9 – 15 – 5. 
59 MUŽÍK, František. Systém rytmiky české písně 14. století, In: Miscellanea musicologica 20. Univerzita 

Karlova, Praha, 1967, str. 15-17. 
60 CZ-Pa, Ms. 376, ff. 133r-133v. 
61 CZ-KUčms, Ms. 88/85, ff. 246r-246v. 
62 Ein new gesengbuchlen, [Mladá Boleslav, 1531], (VD16 XL 8), f. E 12v. 
63 PRAHA: Národní knihovna České republiky, Cantionale latino-bohemicum, sign. X E 2 (přelom 15. a 16. st.) 

– CZ-Pu, Ms. X E 2, ff. 17r-17v. 
64 KLATOVY: Okresní muzeum v Klatovech, Klatovský graduál, sign. C3/403 (1537) – CZ-KL, Ms. C3/403, ff. 

531v-532v. 
65 VODŇANY: Městské muzeum a galerie, Vodňanský kancionál, sign. R 16 (1537) – CZ-VO, Ms. R 16, ff. 122r-

123v + ff. 137r-137v. 

66 HAVLÍČKŮV BROD: Muzeum Vysočiny, Havlíčkobrodský kancionál, sign. SK 24/9 (1538) – CZ-HBm, Ms. 

2/49, f. 175v. 

Písně chval božských, [Praha, 1541], (K12856), f. E 3r. 

Kancionál český, [Olomouc, 1559], (K03718), f. 137v. 

etc. 

http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012911&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006042&local_base=KPS
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 Když porovnáme variantu ze Strahovského konvolutu s dalšími dobovými verzemi 

z Vyšehradského sborníku, Kutnohorského graduálu a Kodexu Franus,67 v textu najdeme pouze 

drobné odchylky a odlišný slovosled. Jeden versus pak v CZ-KUčms, Ms. 88/85 úplně chybí. 

Ty nejvýraznější odchylky znázorňuje následující tabulka. 

 

Tabulka různočtení písně Vskřiešenie Spasitele svého: 

strofa CZ-Pa, 

Ms. 376 

ff. 133r-133v 

CZ-Pst, 

Ms. DA III 17 

ff. 61v-62r 

CZ-KUčms, 

Ms. 88/85 

ff. 246r-246v 

CZ-HKm, 

Ms. Hr-6 

ff. 277r-277v 

 

 

 

I. 

„Vzkříšenie…“ „Vskřiešenie…“ „Vzkřieše[ni]e…“ „Vzkříšenie…“ 

„…neb noc 

osvítil…“ 

„…neb noc tu 

osvietil…“ 

„…neb noc tu 

osvítil…“ 

„…neb noc tu 

osivietil…“ 

„světlo“ „světlú“ „světlo“ „světlo“ 

„…všick jeho 

chválé.“ 

„…všickniť ho 

chválé.“ 

„…všek jeho 

chválé.“ 

„…všet jeho 

chválé.“ 

R° „…ráčil trpěti…“ „…ráčil umřieti…“ „…ráčil trpěti…“ „…ráčil trpěti…“ 

 

 

 

II. 

„…že Pán 

Buoh…“ 

„…že jich Pán…“ „…že Pán již…“ „…že Pán jich…“ 

„věřili“ „uvěřili“ „věřili“ „věřili“ 

„A že je do 

Galilee 

předejde…“ 

„A že jde do 

Galilee…“ 

× „A že je do 

Galilee 

předejde…“ 

× „v těle“ × „v těle“ 

 

 

III. 

„…Pane…“ „…Pane Božie…“ „…Pane Bože…“ „…Pane 

Božie…“ 

„…svého 

milého…“ 

„…tvého milého…“ „…svého 

milého…“ 

„…tvého 

milého…“ 

„…věčné 

chvále.“ 

„…věčné slávě.“ „…věčné slávě.“ „…věčné slávě.“ 

 

Detaily o dalších konkordancích, jejich nápěvech a formální stránce lze nalézt v kapitole 

5. 1. Tabulka konkordancí repertoáru „písňového oddílu“ papírové části konvolutu DA III 17 

v pramenech 15. – 17. století na straně 108. 

  

 
67 CZ-HKm, Ms. Hr-6, ff. 277r-277v. 
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3. 4. 2. Vstalť jest této chvíle 

f. 62v 

I. 

[V.] [V]stalť jest této chvíle  

cný Vykupitel, 

z mrtvých Ježíš mile  

světa Spasitel, 

jenž pro hřiechy našie  

rád stašie, 

rozpat na kříži nevin[n]ý,  

náš Buoh jediný. 

 

V. Když jeho pla[k]achu                   

smrti ženy cné, 

Marie, jenž stachu  

u hrobu truchlé,  

anděl, jenž seděšie  

jim spěšie 

kázal bratruom zvěstovati,  

že vstal Buoh svatý. 

 

R° Srdečného hlasu  

my alleluia, 

tohoto mu času,  

my alleluia, 

všickni zazpěvajme  

i vzdajme,  

Spasiteli všeho světa,  

my alleluia. 
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II. 

V. Přešlechetná žena  

všedši k bratruom v duom, 

Mářie Magdaléna  

k cným apoštoluom,  

promluvit k nim mile 

té chvíle, 

dějíc poselstvie anjelské:  

„Vstal Buoh zajisté.“   

 

V. Jenžs umřieti ráčil  

pro ny Kriste cný, 

chtie by se jsie nezpáčil  

hřiešník rozličný, 

vstav z mrtvých radostí,  

milostí, 

př[is]pěj nám dobrého skonánie,  

hřiechuo[v] poznánie. 

 

R° ut sup 

 

Ediční poznámky: Je doplněna iniciála a písmeno „n“ ve slově „nevin[n]ý“. Další textová emendace byla 

provedena ve druhém versu, kde písař zapsal slovo „plakachu“ zkomoleně, jakoby latinsky: „placachu“. Dále došlo 

také k rozvedení slova „prrpei“ (zapsáno tak patrně z důvodu nedostatku místa) na „přispěj“. Předpisem R° ut sup 

je předepsáno zopakování repetitia. Slovo „hřiechuov“ v posledním versu bylo z původního „hřiechuom“ 

z gramatických důvodů emendováno v souladu s výskyty písně v CZ-Pa, Ms. 376, ff. 25v+27r, CZ-HKm, Ms. Hr-

6, ff. 273v-274r a CZ-KOLrm, Ms. 80/88, ff. 180v-182r. 

 

 Tato píseň o Zmrtvýchvstání Páně se objevuje nejdříve ve Vyšehradském sborníku 

přibližně z poloviny 15. století.68 Zápis je s variantou ze Strahovského konvolutu blízce 

příbuzný. Liší se pouze v nepatrných detailech, jako například v slovosledu. Ve vyšehradském 

rukopise se nachází také její latinská paralela Surgit in hac die.69 Obě tyto písně pravděpodobně 

mohly v utrakvistické velikonoční mši nahrazovat kusy chorálního propria.70 Nepravidelný 

 
68 CZ-Pa, Ms. 376, ff. 25v + 27r. 
69 CZ-Pa, Ms. 376, f. 25r. 
70 OREL, 1909, str. 20. 
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charakter veršů a taktéž nápěvu, který se v prozkoumaných pramenech vyskytl nejprve ve 

Sborníku Kříže z Telče71 taktéž přibližně z doby poděbradské, pak evokuje možný chorální 

původ tohoto kusu, obdobně jako u přecházející písně Vskřiešenie Spasitele svého. Píseň Vstalť 

jest této chvíle opět pochází z mnohem starší doby, než nejstarší dochované zápisy. Svědčí o 

tom přítomnost dvojhlásky „-uo“, jejíž přeměna na „ú/ů“ procesem takzvané monoftongizace 

začala již ve 14. století a probíhala ještě během 15. století.72 Také přítomnost aoristu „plakachu“ 

mluví pro určení 14. století jako předpokládané doby vzniku tohoto kusu. Tento tvar totiž měl 

být v mluveném jazyce nahrazen préteritem již na konci 14. století a po následující dvě století 

se uchýlit již víceméně pouze do písemných památek.73 Je pravděpodobné, že obě jazykové 

varianty vznikly přibližně ve stejném období, nicméně lze jen obtížně determinovat, která je 

starší. Z obvyklého pořadí písní ve Vyšehradském sborníku a taktéž v pozdějších rukopisech to 

vypadá, že latinský kus byl pravděpodobně brán jako předloha. Ale stejně tak mohla v první 

polovině 15. století vzniknout například v rámci některých předhusitských proudů píseň česká 

a následně pro potřeby některého umírněnějšího utrakvistického křídla verze latinská.  

Píseň má především v pramenech 16. století bohatou tradici, které se zde nemůžu 

věnovat hlouběji.74 Nicméně důležitou a zajímavou součástí její problematiky je nakládání 

s repetitio. To je v jednom případě u latinského kusu75 a později občas také u vernakulárních 

variant76 písně uváděno jako versus a prováděno tak na stejnou hudbu. Je nutné dodat, že díky 

shodnému počtu slabik to je možné. Tato tradice se dostává do pramenů především právě u 

vernakulárních variant ve 20. letech 16. století, jako jediné latinské varianty se to pak týká také 

Surgit in hac die z Vyšehradského sborníku. Dalším pozoruhodným faktorem pak je, že se 

mírně pozměněná redakce nápěvu v tištěných zpěvnících transformuje z původního trojdobého 

metra s prvky modálního rytmu do dvojdobého metra.77 Další detaily o konkordancích, jejich 

nápěvech a formální stránce lze nalézt v kapitole 5. 1. Tabulka konkordancí 

 
71 TŘEBOŇ: Státní oblastní archív, Sborník Kříže z Telče, sign. A4 (1459) – CZ-TRE, Ms. A4, ff. 393v-394r. 
72 PLESKALOVÁ, Jana. Stará čeština pro nefilology. Brno: Masarykova univerzita v Brně pro Filozofickou 

fakultu, 2001, s. 47. 
73 PLESKALOVÁ, 2001, 85. 
74 Podrobněji viz: OREL, 1909. 
75 CZ-Pa, Ms. 376, f. 25r. 
76 KOLÍN: Regionální muzeum v Kolíně, Kolínský kancionál, sign. 80/88 (1517) – CZ-KOLrm, Ms. 80/88, ff. 

180v-182r. 

Ein new gesengbuchlen, [Mladá Boleslav, 1531], (VD16 XL 8), ff. E 1r-E 2r. 

Písně chval božských, [Praha], (K12856), ff. E 5r-E 5v. 

etc. 
77 Ein new gesengbuchlen, [Mladá Boleslav, 1531], (VD16 XL 8), ff. E 1r-E 2r. 

etc. 

 

http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012911&local_base=KPS
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
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repertoáru „písňového oddílu“ papírové části konvolutu DA III 17 v pramenech 15. – 17. 

století na straně 116. 

 

Zápis písně Vstalť jest této chvíle z CZ-Ps, Ms. DA III 17, f. 62v.78 

 

  

 
78 Obrázek pochází z webu: http://www.manuscriptorium.com. 

http://www.manuscriptorium.com/
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3. 4. 3. Rex glorie, Christe pie 

f. 63r 

I. 

[V.] [R]ex glorie,  

Christe pie, 

Dei Patris genite,  

Fili Marie. 

Fer opem miseris, 

quos diligis, 

ut possint vivere, 

sine carie. 

Lumen celicum 

donans ecclesie, 

quam redemisti  

tuo sanguine, 

ut esset candida 

stola glorie,  

sempiterne. 
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II. 

[V.] O Maria, 

celi via, 

Virgo, Dei Filia,  

et puerpera. 

Da nobis petentibus,  

tuis precibus, 

ut simus cum civibus,  

in celestibus. 

Veram caritatem 

nos hic in via, 

per te habentes  

Maria pia, 

tandem manentes  

in patria,  

in Dei gloria. 

III. 

[V.] O vos sancti  

apostoli, 

archangeli, angeli,  

omnesque sancti. 

Cibum vestrum celicum,  

corpus dominicum, 

sanguinem quoque verum,  

potum angelicum. 

Quibus vos Deus mistice, 

pascit in celis,  

nobis prestare  

frui in terris,  

ut refecti poculis 

ad vos conscendamus,  

in celi patriam. 

 



33 

 

Ediční poznámky: Je doplněna iniciála. Na témže foliu se pod daným cantio nacházejí také incipity čtyř strof 

písně Svatý Václave, vévodo české země: „Svatý Václave, vévodo české …“, „Nebeskéť jest dvorstvo krásné …“, 

„S pomocí tvé žádámi, smiluj…“ a „Maria matko žádoucí …“. 

 

Guido Dreves řadí tento kus ve své edici Cantiones Bohemicae – Leiche, Lieder und 

Rufe des 13., 14. und 15. Jahrhunderts79 do oddílu věnovaném lejchům a také ho tak několikrát 

označuje. Lejch a starší forma lai jsou obecně definovány nepravidelnou délkou jednotlivých 

versiklů, uspořádaných často do paralelních struktur, například do formy „aab“. Nicméně 

formálně jsou často pojaty poměrně volně. V tomto ohledu je každá ze tří strof kusu Rex glorie, 

Christe pie skutečným lejchem, byť se zde stejně tak na vyšší úrovni vyskytuje také 

pravidelnost typická pro cantiones. Čím je tedy tento kus ve skutečnosti?  

Jan Ciglbauer ve své práci Cantiones Bohemicae – Komposition und Tradition80 uvádí, 

že se tyto mezní případy v českých pramenech příležitostně objevují, jejich asociace s termínem 

lejch je ale pro naše prostředí problematická. V německém prostředí je tato forma spojena 

především s lyrickými zpěvy světského ražení, provozovaných německými minnesängery. Tato 

geograficky nepříliš vzdálená a starší tradice v prostředí zemí Koruny české ve 14. století jistě 

nějaký odkaz zanechala. Nicméně nelze zde uvažovat o stejných východiscích a přímém vlivu 

vedoucímu k zabydlení této formy také v našem prostředí. Ohlasy tvorby minnesängerů, či 

dokonce díky lucemburskému dvoru možná dokonce i formy lai, se zde usídlily především 

právě v repertoáru raných latinských duchovních písní, jež jsou od původních témat a 

východisek poetické formy lai poměrně vzdálené.81 Daný kus je navíc specifický tím, že se 

nejprve dochoval český text Králi slavný, Kriste dobrý,82 a to i s nápěvem. Tento text je totožný 

nejen po stránce struktury, jedná se v podstatě o takřka doslovnou českou parafrázi, což obvykle 

svádí badatele k myšlence, že latinské cantio je pozdějším překladem české písně. Chronologie 

konkordancí to potvrzuje. Nicméně je zajímavé, že latinská verze se v našich pramenech 

nakonec dle prozkoumaných kusů dočkala většího rozšíření.  

Po strukturální stránce se jedná o tři v obrysech podobné a co do rozsahu poměrně 

dlouhé strofy odlišené velkými písmeny přímo v rukopise. Ty lze dále členit na tři vzájemně 

nestejné úseky, které připomínají právě strukturu lejchu. První úsek je ve všech třech strofách 

co do počtu slabik identický a je složen ze dvou dvojverší. To úvodní sdílí v obou verších 

 
79 BLUME, Clemens, DREVES, Guido. Cantiones Bohemicae – Leiche, Lieder und Rufe des 13., 14. und 15. 

Jahrhunderts, In: Analecta Hymnica Medii Aevi I., Leipzig, 1886, str. 86. 
80 CIGLBAUER, 2017, str. 46-50. 
81 Srovnej například s Ave trinitatis cubile: CZ-Pnm, Ms. XIII A 2, ff. 145r-145v. Viz CIGLBAUER, 2017, str. 48-

50. 
82 CZ-Pnm, Ms. II C 7, ff. 41v-42r. 
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shodný počet slabik a rým, což je také pro danou strukturu poměrně typické. Stejný počet veršů 

pak sdílí i druhý úsek, zde se však již vnitřní distribuce slabik a dále také jejich počet napříč 

strofami začínají ve srovnání s prvním dílem významně různit. Vše je jasně patrné zde:  

 

I. 

a: 4 – 4 – 7 – 5; b: 6 – 4 – 6 – 4; c: 5 – 6 – 5 – 5 – 6 – 5 – 4 

II. 

a: 4 – 4 – 7 – 5; b: 7 – 5 – 7 – 5; c: 6 – 5 – 5 – 5 – 5 – 4 – 6 

III. 

a: 4 – 4 – 7 – 5; b: 7 – 6 – 8 – 6; c: 8 – 5 – 5 – 5 – 7 – 6 – 6 

 

 Ze znázornění plyne, že poslední a nejdelší úsek se ve všech třech strofách různí 

takovým způsobem, že je již poměrně obtížné podložit jím melodii nápěvu. Dále je zde také 

jasně patrné, že vliv zmíněné formy lai na stavbu kusu tady v obrysech je. Myslím si však, že 

díky způsobu tradování tohoto kusu v pramenech, specifikům našeho prostředí a nakonec právě 

i charakteru strof lze nahlížet na tento kus spíše jako na cantio. Byť je samotná cykličnost vlastní 

i lejchům, jedná se v tomto případě o něco odlišného. V konečném důsledku by se zde dal 

aplikovat právě Ciglbauerův termín „lai-cantio“,83 neboť dobře popisuje skutečnost vlivu této 

staré poetické formy na daný kus, který však ve skutečnosti náleží do mnohem mladšího 

kontextu duchovní písňové tvorby. Tedy její určení, význam, obsah a zpracování se pojmu lejch 

vymykají, byť na samotnou formu písně měla tato forma vliv zcela prokazatelný. Koneckonců 

určitá míra volnosti v počtu slabik napříč strofami či stratifikace na více částí je u druhu cantio 

také docela běžná. V tomto případě se však stran vzájemné nepravidelnosti strof a především 

pak jejich dílů „b“ a „c“ jedná opravdu o velké odchylky, někdy až o tři slabiky. 

 Nejstarší zápis tohoto latinského kusu se nachází v Jistebnickém graduálu.84 Skladba se 

musela poměrně rychle rozšířit, neboť v následujících pramenech se nachází povětšinou bez 

nápěvu nebo pouze s incipitem. To by bylo vzhledem k jeho rozsahu a nepravidelnosti poměrně 

nešikovné, pakliže nebyl obecně znám. Vyjma zmíněného Jistebnického graduálu a také 

Vyšehradského sborníku85 je nápěv tradován ve dvojdobém metru. Latinský text de Corpore 

Christi se vždy skládá ze tří strof, které se co do počtu slabik napříč prameny rovněž různí. Text 

český je pak delší, obvykle ho tvoří čtyři až sedm strof. Za zmínku stojí, že jedna z pozdějších 

 
83 CIGLBAUER, 2017, str. 49. 
84 CZ- Pnm, Ms. XII F 14, ff. 217r-217v. 
85 CZ-Pa, Ms. 376, f. 86v. 
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českých variant asociovaná s daným nápěvem (Stvořitele nebe i země) figuruje dle rubriky ve 

Specialníku anebo zpíváním křesťanském86 jako „Patrem“. Jeho účel a částečně s tím i způsob 

zápisu se tak poměrně razantně proměnily. Po celé 15. i 16. století bylo cantio zřejmě celkem 

rozšířené, což dokumentují dochované konkordance. Viz 5. 1. Tabulka konkordancí na straně 

121. 

 

Zápis písně Vstalť jest této chvíle z CZ-Ps, Ms. DA III 17, f. 62v.87 

 

  

 
86 Specialník anebo zpívání křesťanská, [Praha, 1584], (K14155), ff. T 1r-T 2v. 
87 Obrázek pochází z webu: http://www.manuscriptorium.com. 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014226&local_base=KPS
http://www.manuscriptorium.com/
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3. 4. 4. Pulcherrima rosa 

 

 

Incipit z CZ-Ps, Ms. DA III 17 

  

 

I. 

[V.] [P]ulcher[r]ima rosa  

de spina floruit,           

ex flore germinosa 

lilium genuit. 

 

[R°] Servans pudorem,  

et virgineum morem, 

peperit factura, 

factura factorem. 

II. 

[V.] Virgo singularis  

te nulla dignior, 

fulgens stella maris  

luna lucidior. 
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[R°] Sic succurristi,  

Regina, mundo tristi. 

Eve Matris novam,  

et novam solvisti. 

III. 

[V.] Esto nobis grata 

tis aput Filium, 

Mater advocata 

post hoc exilium. 

 

[R°] Nos per iuvamen,  

Pater natus ac flamen. 

Tuum, Mater Virgo,  

Virgo solvat. Amen. 

 

Ediční poznámky: Zápis textu je navíc opatřen pouze doplněním iniciály a jedinou emendací, tedy doplněním 

písmene „r“ ve slově „[P]ulcher[r]ima“. Originální notový zápis v t. perfectum a p. minor je transkribován do 3/4 

taktu. Dále jsou zde doplněny dvě pauzy. První se nachází v polovině versu a druhá hned začátkem repetitio. 

Závěrečná brevis ultima (zapsaná ve formě caudované bistrophy) se v zápisu nachází pouze v na konci kusu a je 

reprezentována půlovou notou s tečkou. Semibreves v závěrech distinkcí byly pak převedeny na noty půlové či 

půlové s tečkou (tedy na hodnotu brevis) na základě logiky nápěvu a také výskytu v CZ-HKm, Ms. Hr-6, ff. 256r-

256v. Jsou v edici označeny znakem *. Modalita, respektive klíčování bylo určeno na základě výskytu v CZ-Pn, 

Ms. XIII A 2, f. 169r. Přidělen byl tak I. modus (takzvaný „dórský“) transponovaný do A (je nutné zdůraznit, že 

nápěv neobsahuje dórskou sextu, dnes bychom tak tuto transpozici chápali nejspíše jako „aiolský“ modus; proto 

je zde možné hovořit o transponovaném I. modu stejně jako o až z pozdější praxe známém modu „aiolském“).   

 

Mariánské cantio Pulcherrima rosa, které Orel ve své stati Kancionál Franusův 

charakterizoval jako cantio de Beata Maria Virgine in Adventu,88 se ve Strahovském konvolutu 

nachází na foliu 63v. Jeho tamní výskyt je také nejstarším nalezeným zápisem této skladby 

v našich pramenech. Nápěv s výraznými kvintovými skoky v úvodech veršů se zde nachází sice 

bez klíčů, jeho tvar je však kompletní. Tvoří ho dvě výrazné části: A + B (=V. + R°). Struktura 

nápěvu podkládající celou jednu strofu ve Strahovském konvolutu je pak A = a + a´; B = b + a. 

Z formálního hlediska tedy lze zjednodušeně hovořit o malé dvojdílné písňové formě 

s návratem. 

 
88 OREL, Dobroslav. Kancionál Franusův. Praha, 1922, str. 74. Ovšem není jisté, na čem staví Orel tvrzení, že se 

jedná o adventní kus. Pasáže o narození („…peperit factura factorem.“ či „…Pater natus ac flamen.)“ by svědčily 

spíše o vánočním určení tohoto cantio.  
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Text tvoří tři strofy, každá z nich je ovšem obdobně jako nápěv rozdělena na dvě části: 

V. + R°. Dobroslav Orel, který se v již zmíněné stati89 zabývá přednostně právě verzí z Kodexu 

Franus,90 došel na základě studia dané varianty k názoru, že opakující se R° je pouze část 

s textovým incipitem „Servans pudorem…“. Chybně tak vyhodnotil, že zbylá dvě R°, 

v rukopise neoznačená, jsou také versem. Toto rozdělení je jednoznačně mylné, což lze názorně 

dokumentovat, pokud si podložíme ona R° melodií versu. Verše nevycházejí na počty not a 

frázování. Ze zápisu v Kodexu Franus tak nakonec vyplývá shodné formální řešení nejen 

s variantou ze Strahovského konvolutu, tedy že každý V. má své specifické R° a dohromady tak 

tvoří tři textově diferencované strofy, řešené v podstatě v již zmíněné malé dvojdílné písňové 

formě s návratem. Vyznačené R° je pak díky svému měnícímu se textu v podstatě jen formální 

relikt, jinak lze uvažovat o každé celé strofě v podstatě jako o jednom versu. Cantio sdílí některé 

textové úseky s kusem rubrikami určeným ke svátku de Beata Maria Virgine in Adventu Ave 

hierarchia.91 Jedná se o desátou strofu a spojení „ave stella maris“ a především pak třináctou 

strofu a verš „per iuvamen, pater natus ac flamen“. 

Cesta konkordancí cantio Pulcherrima rosa, stejně jako tomu bylo v několika dalších 

případech,92 vedla z tradice zachycené ve Strahovském konvolutu (či z nějakého dosud 

neprobádaného, ztraceného a možná i reprezentativnějšího pramene) nejprve do východních 

Čech. Variabilita zápisů nápěvu repetitia je poměrně široká a tak nelze vyloučit i cestu skrze 

zápis z paměti. Varianta ze Strahovského konvolutu se z textového hlediska od pozdějších 

zápisů v několika detailech odlišuje. Především tomu tak je v rámci druhé strofy a taktéž u 

závěrečného zvolání. Všechny podstatné rozdíly shrnuje Tabulka různočtení na následující 

straně.

 
89 OREL, 1922, str. 74. 
90 CZ-HKm, Ms. Hr-6, ff. 256r-256v. 
91 Například CZ-VB, Ms. 42, f. 145r a CZ-Pa, Ms. 376, ff. 46v-47r. 
92 Zejména kusy Plena gracia, da solacia: f. 64r, str. 48; Jesus Christus dum cernitur: ff. 68v-69r, str. 71; nicméně 

i další kusy z rukopisu DA III 17 se následně objevují v rukopisech východočeské provenience z počátku 16. 

století. 
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Tabulka různočtení cantio Pulcherrima rosa: 

s. CZ-Pst, 

Ms. DA III 17 

(po 1456) 

f. 63v 

CZ-Pu, 

Ms. X E 2 

(15/16. st.) 

f. 8r 

CZ-KUčms, 

Ms. 88/85 

(15/16. st.) 

ff. 143v-144r 

CZ-HKm, 

Ms. Hr-6 

(1505) 

ff. 256r-256v 

CZ-HKm, 

Ms. Hr-7 

(1. pol. 16. st.) 

f. 239r 

CZ-Pnm, 

Ms. XIII A 2 

(1512) 

f. 169r 

 

 

 

I. 

„Pulcherima 

rosa…“ 

„Pulcerrima 

rosa…“ 

„Pulcerima 

rosa…“ 

„Pulcerrima 

rosa…“ 

„Pulcherrima 

rosa…“ 

„Pulcerrima 

rosa…“ 

„…ex flore…“ „…ex flore…“ „…ex flore…“ „…flore…“ „…ex flore…“ „…ex flore…“ 

„…et virgineum 

morem…“ 

„…et virgineo 

more…“ 

„…et virgineum 

morem…“ 

„…et virgineum 

morem…“ 

„…et virgineo 

more…“ 

„…et virgineo 

more…“ 

„…factura, 

factura 

factorem.“ 

„…factura 

factorem.“ 

„…factura, 

factura factorem.“ 

„…factura, factura 

factorem.“ 

„…factura, factura 

factorem.“ 

„…factura 

factorem.“ 

II. „…et novam 

solvisti.“ 

„…sic quam 

solvisti.“ 

„…noxia que 

solvisti.“ 

„…noxam tu sola 

solvisti.“ 

„…novam quam 

solvisti.“ 

„…sic quam 

solvisti.“ 

 

III. 

„…natus ac 

flamen.“ 

„…natus flamen.“ „…natus ac 

flamen.“ 

„…natus ac 

flamen.“ 

„…natus ac flamen.“ „…natus flamen.“ 

„…Virgo solvat. 

Amen.“ 

„…solvat omnes. 

Amen.“ 

„…solvat omnes. 

Amen.“ 

„…Virgo salvet. 

Amen.“ 

„…solvat omnes. 

Amen.“ 

„…solvat omnes. 

Amen.“ 
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Například shodný závěr první strofy, tedy zopakování slova „factura“, sdílí se 

strahovským zápisem vícehlasé zpracování nápěvu v původem pražském Kodexu Speciálník93 

a taktéž varianty z rukopisů východočeské provenience Kodex Franus a kutnohorské 

Graduale.94 Naopak Cantionale latino-bohemicum95 a Graduál Martina Bakaláře z Vyskytné96 

předepisují jednoduché „…factura factorem.“ Právě poslední dva zmíněné rukopisy zároveň 

obsahují celkově naprosto shodnou textovou variantu, včetně způsobu zápisu úvodního spojení 

„Pulcerrima rosa…“. V první strofě pak jednotlivé kusy výrazně diferencuje fráze „…et 

virgineum morem…“, pozměněná v Cantionale latino-bohemicum, Speciálníku a u Graduálu 

Martina Bakaláře z Vyskytné na „…et virgineo more…“. Takřka všechny ostatní prameny se 

pak liší nejvíc ve druhé strofě. Závěrečné zvolání ze strahovské varianty „…Virgo solvat. 

Amen.“ ve zkomolené verzi přináší pouze Kodex Franus, zbylé prameny shodně 

uvádějí„…solvat omnes. Amen.“. Lze tedy sledovat dvě výrazné filiační linie pražsko-

kolínskou a pražsko-kutnohorskou. Na kutnohorský zápis pak navazuje královéhradecký Kodex 

Franus, a to především prohloubením poruchy ve druhé strofě. Zkomoleným zvoláním z konce 

strofy závěrečné však stejně tak připomíná tradici ze Strahovského konvolutu. Provenience 

Cantionale latino-bohemicum je sice krakovská, původ a obsah rukopisu je však jednoznačně 

český. Server manuscriptorium.com97 přisuzuje autorství pražskému arcibiskupovi Janu 

z Jenštejna. 

Díky zápisu z Graduálu Martina Bakaláře z Vyskytné víme, že nápěv je v situovaný od 

tónu A. Nachází se tedy v transponovaném I. „dórském“ modu. Jeho melodický materiál 

obsahuje výrazné intervalové skoky, například zmíněný kvintový skok v úvodu V. a taktéž v 

závěrečné distinkci R°, dále pak kvartový skok nahoru v druhé subdistinkci V., opět kvartový 

skok dolů v první subdistinkci R° a konečně také oktávový nahoru na švu první a druhé 

subdistinkce R°. Tyto skoky jsou výraznými stavebními prvky nápěvu. Melodie je v rámci 

versu složená ze dvou distinkcí kadencujících do A („I. st.“), R° pak ze dvou distinkcí, kdy 

první kadencuje nejprve v polovině do E („V. st.“) a posléze do H („II. st.“), druhá závěrečná 

pak logicky zpět do A. Tato distinkce představuje onen návrat v rámci formy. Nápěv distinkcí 

V. i oné závěrečné distinkce R° a jeho vyznění a interpretace jsou napříč všemi prozkoumanými 

zápisy v podstatě neměnné. Nápěv sice mění jako celek modalitu, ale podoba dané melodie se 

 
93 HRADEC KRÁLOVÉ: Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Kodex Speciálník, sign. Hr-7 (1. pol. 16. 

st.) – CZ-HKm, Ms. Hr-7, f. 239r. 
94 CZ-KUčms, Ms. 88/85, ff. 143v-144r. 
95 PRAHA: Národní knihovna České republiky, Cantionale latino-bohemicum, sign. X E 2 (přelom 15. a 16. st.) 

– CZ-Pu, Ms. X E 2, f. 8r. 
96 CZ-Pnm, Ms. XIII A 2, f. 169r. 
97 http://www.manuscriptorium.com. 

http://www.manuscriptorium.com/
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jinak mění pouze přidáním minimy na úvodní lehkou dobu, pokud to podložený text vyžaduje. 

Charakter tohoto nápěvu lze takřka ve všech případech interpretovat jak v tempus perfectum 

cum prolatione minor, stejně však také jako tempus imperfectum cum prolatione minor. Vyjma 

celkově problematického zápisu z Kodexu Franus je to právě první polovina R°, které ve 

většině případů rozhoduje o ternárním dělení a zároveň je také místem největší variability a 

případně i poruchovosti jednotlivých nápěvů, jak budu demonstrovat později. Rozsah melodie 

je vzhledem k základnímu tónu kvinta nahoru a kvarta dolů, celkem má tedy rozsah jedné 

oktávy („e-e1“). 

Výskyt nápěvu v našich pramenech lze orientačně rozdělit do tří skupin nazvaných 

podle nejčetnější textové asociace: Pulcherrima rosa (raná verze latinského cantio zdrojová pro 

pozdější písně s českými kontrafakty) – Jasná hvězda svítí ctná Panna Marie (česká duchovní 

píseň v rukopisech druhé třetiny 16. století a její další paralely) – Všemohoucí věčný Bože, v 

samého tě doufám (tradice v tištěných evangelických zpěvnících druhé poloviny 16. a počátku 

17. st.). Jak již bylo řečeno, námětem latinského cantio je lyricky zpracované téma mariánské 

úcty. I u části ranných českých kontrafakt je daný námět zachován a v těchto textech lze 

dokonce nalézt i četné odkazy na původní latinský text. Část je však, jak uvádím dále, díky 

požadavkům reformačních církví převedena například na obecnější chvály Boží a 

christologická témata. 

V první fázi latinské varianty ohraničené Strahovským konvolutem (po r. 1456) a 

Graduálem Martina Bakaláře z Vyskytné (1512) se cantio dochovalo celkem šestkrát s textem 

Pulcherrima rosa. Po Strahovském konvolutu se dále vyskytuje v již zmíněném Cantionale 

latino-bohemicum, kde se nachází kompletní text a krátký incipit nápěvu. Variantou textově 

bližší té ze Strahovského konvolutu je však zápis cantio z kutnohorského Graduale. To se od 

strahovské verze liší v podstatě pouze v R°, kde byla také zároveň nutná emendace, jak lze 

vidět v transkripci níže. 
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V tomto případě není oproti strahovské variantě nutné ve versech emendovat závěrečné 

semibreves na breves, nicméně v repetitiu tomu již tak být muselo. Právě v něm lze nalézt více 

odlišností ve stavbě nápěvu. Ten je v podstatě stejně dlouhý, avšak jeho odlišná rytmická 

interpretace v melisma na slovu „pudorem“ si v transkripci vyžádala celkové posunutí o jednu 

imperfektní semibreves dopředu. V tomto melisma došlo mimo změny rytmu také k posunutí 

kratičkého úseku o sekundu nahoru a k obohacení závěru dané subdistinkce o ligaturu udávající 

navíc tón „g“. 

Následující varianta z Kodexu Franus je pro daný rukopis typickým způsobem 

problematická. Písař buď nepochopil charakter nápěvu, vyložil si ho po svém, nebo se dopustil 

několika chyb, které znemožňují jeho jednoznačnou interpretaci. Jedna z možností tedy je 

emendovat problematická místa, jak znázorňuje transkripce uvedená níže. Emendace jsou 

vyznačeny symbolem *. Na všech takto označených místech s osminovou hodnotou se 

v originálním zápise nachází semibrevis, kterou bylo nutné takto emendovat. V repetitiu bylo 

pak na místech přepsaných v edici na půlovou hodnotu a označených * třeba nahradit 

semibreves v kadencích vzhledem k logice nápěvu hodnotou breves. Fermaty jsou vypsány již 

v prameni a uvedeny zde tak přesně podle něj. 
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 Druhá možná interpretace je uchopení metra daného zápisu jako neustále se měnícího, 

oscilujícího mezi uvažováním na tři a na dvě. Pro ilustraci, první takt by zůstal stejný, druhý by 

byl pak rozdělen na dvě poloviny, jednu převeditelnou do 3/8 taktu a druhou se dvěma 

semibreves do 2/4 taktu (ve spartaci je první ze semibreves emendována na hodnotu minimy). 

Jedná se o specifickou poruchu celého zápisu, což je u tohoto cantio poměrně neobvyklé. 

K větší variabilitě v hudebním materiálu dochází především v repetitiu. Jak lze vidět 

v transkripci, jeho problematická první subdistinkce má melisma po intervalové stránce 

přepracované a převedené do pravidelného rytmu minim. Ve stejném duchu zjednodušuje pak 

také zápis druhé subdistinkce. Musí se tedy jednat o jinou variantu nápěvu, nebo o porušený 

zápis. 

Z období počátku 16. století pak také pochází výjimečná čtyřhlasá úprava z 

pražského Kodexu Speciálník s nápěvem v tenoru v dvojnásobných notových hodnotách. Tato 

úprava je v podstatě převedena do binárního dělení. Preciznost daného zápisu, jmenovitě 

například vypsané pomlky v tenoru byly cennou informací také při rekonstrukci starších zápisů 

nápěvu. Spartaci a všechny tři strofy textu přinesla ve své diplomové práci Vícehlasé písňové 

skladby z 2. poloviny 15. a počátku 16. století ve Speciálníku královéhradeckém98 Dagmar 

Vanišová. Tvar nápěvu, respektive obou jeho částí V. i R° zůstal v tenoru věrně zachován a 

koreluje s mladší verzí z Graduálu Martina Bakaláře z Vyskytné. Ostatní hlasy, tedy diskant, 

alt a bas, postupují v rámci kontrapunktu víceméně homorytmicky s tenorem, každý se však 

alespoň v nějaké části rozběhne v rychlejších hodnotách. Zajímavý je z tohoto hlediska 

především poměrně značně pohyblivý bas a vůbec fakt, že nejméně pohyblivým hlasem je 

 
56 VANIŠOVÁ, Dagmar. Vícehlasé písňové skladby z 2. poloviny 15. a Počátku 16. století ve Speciálníku 

královéhradeckém. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Oddělení dějin hudby. Praha, 1981, 

str. 28 a 70. 
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vyjma tenoru právě nejvyšší hlas diskant. Je zde teoreticky také možnost, že pohyblivější a 

neotextované hlasy bas a alt mohly sloužit jako hlasy instrumentální a mohly tak být hrány na 

dobové nástroje. Koneckonců hlasy jsou v rukopise řazeny [D]-T-A-B, tedy otextované hlasy 

jsou hned vedle sebe stejně jako ty neotextované. Stavba diskantu by pak mohla být 

odůvodněna požadavkem na srozumitelnost textu. Z harmonického hlediska je úvodní fráze 

započata tónem A ve všech hlasech, závěrečný souzvuk je obohacen o kvintu. Nicméně uvnitř 

skladby je někdy v úvodech a závěrech kadenčních frází obsažena již i tercie, a to s citelným 

zřetelem i na vertikální složku kontrapunktu a výsledné souzvuky.     

V Graduálu Martina Bakaláře z Vyskytné je kus taktéž zapsán v dvojnásobných 

notových hodnotách, tedy brevis – semibrevis. Je tak možné, že písař znal úpravu ze 

Speciálníku a přímo se jí inspiroval. Daná transformace vedla k uhlazení frází především 

v kadencích. Když jsem ji pro potřeby diplomové práce zkoušel přepsat redukovaně v poměru 

1:2, opět vyšlo dělení kusu jako při tempus perfectum cum prolatione minor. Intervalový obrys 

zůstal věrně zachován a odkazuje ke strahovské variantě, jak lze vidět na následující transkripci. 

 

 

 

Repetitio však opět doznalo drobné rytmické změny. Tak především začátek je 

vyrovnaný hodnotou brevis, čímž se liší i od jinak totožného tenoru ve Speciálníku. Druhá 

subdistinkce je pak z původního střídavého rytmu, obdobně jako v Kodexu Franus, převedena 

do pravidelného tepu minim. Jinak se zde však nápěv vrací v první subdistinkci po rytmické 

stránce ke strahovské variantě, či starší neznámé verzi. 

Další cesta tohoto nápěvu směrem k duchovní písni na vernakulární texty vedla přes 

Miřínského tisky z let 1522 a 1530.99 Zde se poprvé objevuje dvojice písní Jasná hvězda svítí, 

 
99 Miřínského Václava kněze písně staré, [Praha, 1522], (K05617), ff. A 7v + G 5r-G 5v.  
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ctná Panna Marie a Pane Kriste milý, vší slavnosti králi. První zmíněná se však v tisku z roku 

1522 objevuje pouze jako fragment prvního verše a následující folia jsou prázdná. Zbytek písně 

tedy nebyl z nějakého důvodu otištěn a proto je pak pravděpodobně v druhém tisku z roku 1530 

obsažena již pouze píseň Pane Kriste milý, vší slavnosti králi. Mimo tato dvě kontrafakta se 

nápěv dále dočkal čtyř dalších kontrafakt českých a jednoho latinského. Nicméně zastavíme se 

nyní u dvou výše zmíněných. Text je v prvním případě písně Jasná hvězda svítí, ctná Panna 

Marie rozšířen na jedenáct až třináct strof (dle konkrétního zápisu),100 složených opět z versu a 

taktéž stále se měnícího repetitia. Námět vychází z původního latinského cantio a například 

devátá a desátá strofa cituje některé jeho detaily takřka v doslovném českém překladu. Dalším 

námětem pro tento text bylo pak Lukášovo evangelium, konkrétně setkání Marie a Alžběty. 

První asociace s nápěvem je díky předpisu „Zpívá se jako Pulcherima rosa“ již v Miřínského 

tiscích a nápěv sám je pak s jedenácti strofami textu Jasná hvězda svítí, ctná Panna Marie 

poprvé zapsán v takzvaném Vodňanském kancionálu (1537).101 Zde je vypuštěn zápis melodie 

distinkce a´ z versu a první distinkce se tedy opakuje opatřena repeticí. To je signifikantní také 

pro většinu následujících variant této písně. Nápěv je díky klíčování převeden do D. Repetitio 

je v první subdistinkci naprosto shodné se strahovskou variantou. Druhá se již rytmicky odlišuje 

a jedná zde o vskutku ojedinělou variantu. Nicméně zbytek této písně nese silný vliv starších 

variant nápěvu. V druhém případě je pak text Pane Kriste milý, vší slavnosti králi rozčleněn na 

devět strof bez diferenciace repetitia a námět je posunut, jak napovídá rubrika „O chvále Boží. 

Zpívá se jako Pulcerima rosa“, směrem k obecnějším chválám Božím. Následně se pak 

objevují v Havlíčkobrodském kancionálu (1538)102 v těsném sousedství obě tato kontrafakta. 

V případě dvanácti strof textu Jasná hvězda svítí, ctná Panna Marie také s incipitem nápěvu. 

Text Pane Kriste milý, vší slavnosti králi má v tomto případě oproti Miřínského tiskům osm 

strof s dílčími změnami a poslední dvě strofy jsou pak úplně nové. Poslední známý výskyt 

mariánské větve písně v obměněné textové variantě Jižť nám hvězda svítí, ctná Panna Maria 

lze pak nalézt v takzvaném Poličském kancionálu (1545).103 Zde se nachází tentokrát dokonce 

třináct strof s poměrně výraznými změnami v některých verších i v samotném pořadí strof. 

Versus je opět zjednodušen repeticí a nápěv jasně v první subdistinkci repetitia odkazuje ke 

stejné tradici jako vodňanský. Nicméně zjednodušuje se jeho závěr, což je typické i pro většinu 

 
     Písně staré, gruntovní a velmi utěšené, [Praha, 1531], (K05618), ff. J 9v-J 10r. 
100 Viz 5. 1. Tabulka konkordancí na str. 125. 
101 CZ-VO, Ms. R 16, ff. 46r-47v. 
102 CZ-HBm, Ms. 2/49, ff. 104r-105r  + 390r-391r. 
103 POLIČKA: Městské muzeum a galerie Polička, Poličský kancionál, sign. D 415/1871 (1545) – CZ-POLm, Ms. 

D 415/1871, p. 133-137. 
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následujících variant. Ve druhé subdistinkci se pak odkazuje k východočeské filiační linii a 

především pak k tvaru z Graduálu Martina Bakaláře z Vyskytné, který dále simplifikuje. 

Následná vývojová linie z povětšinou tištěných, mimo jiné i českobratrských 

evangelických zpěvníků začíná prvním nenotovaným výskytem textu Všemohoucí věčný Bože, 

v samého tě doufám v Kancionálu českém (1559).104 Asociace s nápěvem cantio Pulcherrima 

rosa, či přímo podložení jeho hudebním materiálem se však objevuje až v 

rukopisném Kancionálu českém105 z 2. poloviny 16. století. Text je u těchto kusů logicky 

posunut od původní mariánské tématiky směrem k obecnějším Božím chválám a biblickým 

tématům. A to nejen díky odlišným hodnotám a tématům typickým pro evangelíky, ale také 

především vzhledem k jejich odmítavému postoji vůči příběhu o neposkvrněném početí. Text 

tvoří sedm strof. Stále si však drží jejich obecné dělení na versus a repetitio. Nápěv, převedený 

v této mladší evangelické tradici do G s posuvkou snižující tón „h“ o půl tónu, dostává pak 

v první subdistinkci repetitia nové rytmické řešení. To je typické pro většinu následujících kusů 

navazujících na tuto tradici. Druhá subdistinkce se pak, i v návaznosti na charakter veršů, obrací 

ke starším tvarům a střídavému rytmu. Nápěv versu je pak také, vzhledem k charakteru 

podloženého textu, opatřen minimou na úvodní lehké době. Jako další je s danou nápěvnou 

variantou asociován text Deset mužův malomocných s Kristem se potkali v Kancionálu českém 

(1576),106 který sloužil dle rubriky k liturgii ke čtrnácté neděli po Sv. Trojici. Tento text složený 

z osmi strof je názorný a konkrétní příběh a jeho součástí bylo dle zápisu i přerušení zpěvu 

kázáním po třetí strofě a následně po kázání byla píseň dozpívána. Identický nápěv se pak dále 

objevuje také v Lomnického Písních nových (1580)107 s textem Pán Bůh stvořitel jsa. Text 

obsahuje patnáct strof a některé detaily odkazují k písni Jasná hvězda svítí, ctná Panna Maria, 

byť je jeho téma opět spíše obecné. Je uvedena rubrikou „Na jméno urozeného pana Buriana 

Vrchotického z Lautkova…“ V obou výše zmíněných případech zápis obsahuje rubriku „Jako: 

Všemohoucí věčný Bože, v samého tě doufám“. Z druhé poloviny 16. století pochází také nová 

a unikátní latinská verze Verae poenitentiae est hic exemplum z Kancionálu latinského108 

připisovaná dle serveru Melodiarium109 Václavu Nicolaidovi Vodňanskému. I tato nápěvná 

varianta odkazuje v repetitiu k východočeské filiační linii a především pak k tvaru z Graduálu 

 
104 Kancionál český, [Olomouc, 1559], (K03718), f. 411r-412r. 
105 HRADEC KRÁLOVÉ: Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Kancionál český, sign. Hr-10 (2. pol. 16. 

st.) – CZ-HKm, Ms. Hr-10, ff. 141v-142v. 
106 Kancionál český, [Olomouc, 1576], (K04619), ff. F 10v-F 11r. 
107 Písně nové, [Praha, 1580], (K4968), ff. 108r-109v.  
108 HRADEC KRÁLOVÉ: Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Kancionál latinský, sign. Hr-12 (2. pol. 

16. st.) – CZ-HKm, Ms. Hr-12, ff. 191r -192r. 
109http://www.musicologica.cz/melodiarium/. 

http://www.musicologica.cz/melodiarium/pozn_aparat.php?goto=334. 

https://aleph.nkp.cz/F/NKNBACFU78VNDFT394YDUT3J7XXGX8INAGRGT7GUFPFI1PB64H-32455?func=full-set-set&set_number=182007&set_entry=000001&format=999
http://www.musicologica.cz/melodiarium/
http://www.musicologica.cz/melodiarium/pozn_aparat.php?goto=334
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Martina Bakaláře z Vyskytné. Ten je zde naposledy zjednodušen směrem k pravidelnému rytmu 

minim. Náš exkurz do spletité problematiky této výrazné písně pak zakončíme počátkem 17. 

století, ze kterého pochází specifický zápis daného nápěvu a textu Všemohoucí věčný Bože v 

Písních chval božských (1606).110 Ten se co do textu i nápěvu liší od nejstarší verze z 

rukopisného Kancionálu českého opět pouze v dílčích detailech. Nicméně je zde užit metrický 

předpis pro R° - 3/2. Ten by naznačoval, že již delší dobu skutečně mohl být versus chápán 

binárně a pouze repetitio se provádělo v perfektní menzuře. 

 

Zápis písně Všemohoucí věčný Bože z Písní chval božských (1606) s detailem předpisu 

metra pro R°:111 

  

 
110 Písně chval božských, [Praha, 1606], (K17175), f. R 25r-R 25v. 
111 Obrázek pochází z webu: http://www.musicologica.cz/melodiarium. 

http://www.musicologica.cz/melodiarium
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3. 4. 5. Plena gracia, da solacia 

 

 

Incipit z CZ-Ps, Ms. DA III 17 

 

 

I. 

[V.] [P]lena gracia, 

da solacia, 

ibi in patria,  

Virgo Maria. 

II. 

[V.] Aula regia,  

porta lucida, 

nobis impetra,  

eterna gaudia. 

III. 

[V.] Voce angelica,  

es salutata, 

o, tu preclara,  

preclarissima. 

IV. 

[V.] Lucem miseris,  

fer in inferis, 

ut a viciis  

nos tuearis. 
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V. 

[V.] Vocibus piis,  

laudibus cunctis 

in celicolis 

laudant et choris. 

VI. 

[V.] Ne nos damnemur, 

sed ut letemur 

tecum in patria, 

Virgo Maria. 

VII. 

[V.] O sponsa Christi, 

subveni tristi 

[et] illumina 

nostra merita. 

VIII. 

[V.] Mater gracie, 

sordes ablue, 

procul repelle, 

veniam prebe. 

IX. 

[V.] Exhora deum, 

tuum Filium, 

sanctum Spiritum, 

factorem omnium. 

X. 

[V.] Nos custodire 

digneris ire 

ad palacia, 

Virgo Maria. 
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XI. 

[V.] Ergo concinamus, 

tibi referamus, 

laudes cum gloria, 

Virgo Maria. 

 

Ediční poznámky: Je doplněna iniciála. V první strofě (v edici označeno *) – fráze „…ibi in patria…“ má o jednu 

slabiku navíc – stahuje se tedy na „ibin“. Ve třetí, šesté, deváté a jedenácté strofě obsahují určité fráze taktéž jednu 

slabiku navíc, dokonce v různých pozicích ve vztahu k nápěvu. Lze tedy předpokládat obdobné řešení, jako u 

strofy první. Ve druhé strofě bylo odstraněno nadbytečné „e“ ve slově „impetera“. Brevis ultima (zapsaná ve formě 

caudované bistrophy), je reprezentována čtvrťovou notou s fermatou. Originální notový zápis v t. imperfectum a 

p. minor je transkribován do 2/4 taktu. Nápěv bez klíčů, modus doplněn na III. („frygický“) modus podle dalších 

výskytů nápěvu například v CZ-Pn, Ms. XIII A 2, f. 166r-166v. Nápěv začíná ve všech ostatních pramenech 

zopakováním tónu „e1“, ve Strahovském konvolutu však začíná sekundovým postupem „d1-e1“. 

 

Další mariánské cantio se ve Strahovském konvolutu nachází hned vzápětí na f. 64r. 

Jedná se o píseň Plena gracia, da solacia s nápěvem. Jeho nápěv je však v našich pramenech 

spojen spíše s paralelním textem Maria pia, Virgo pudica. Ve spojení s ním se dochoval pětkrát, 

jako Plena gracia, da solacia pouze dvakrát. První výskyt textové varianty Maria pia, virgo 

pudica z takzvaného Vyšehradského sborníku112 je o pak něco málo starší než zápis cantio 

Plena gracia, da solacia ze Strahovského konvolutu, u kterého se nyní na chvíli zastavím.  

Text je ve srovnání se známější a pozdější verzí poměrně redukovaný. Po páté strofě 

skočí rovnou na desátou („Ne nos damnemus…“). Jde v tomto případě o čtyřverší o pěti 

slabikách v každém verši, podložené jednoduchým opakujícím se dvojdobým nápěvem. Ten se 

v několika ohledech od ostatních variant odlišuje, nicméně báze je v podstatě stejná. Lze ho 

rozčlenit na dvě distinkce. Kadence míří v polovině nápěvu do A, na jeho konci pak do E. Dále 

ho je možné členit na celkem čtyři vzájemně stejně dlouhé subdistinkce. Jejich švy končí tóny 

„h“ a “e“. Zápis neobsahuje klíče, nicméně díky pozdějším výskytům lze s určitostí říci, že 

cantio je ve III. „frygickém“ modu. Důležitým odlišujícím prvkem je, že nápěv oproti ostatním 

verzím nezačíná finálou, v edici tedy tónem „e1“, ale obsahuje v úvodu sekundový postup 

z tónu „d1“. I pořadí semibreves a minim se u dalších konkordancí místy různí, nicméně 

intervalová struktura zůstává vždy (s výjimkou zmíněné úvodní formule) zachována. U kusů 

Plena gracia, da solacia je vzhledem k povaze textu („…ibi in patria…“ × „…nos salvifica…“) 

zvoleno ve třetí subdistinkci mírně odlišné rytmické řešení od Maria pia, Virgo pudica. 

 
112 CZ-Pa, Ms. 376, ff. 30v-31r. 
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 Nápěv se tedy poprvé objevuje přibližně v polovině 15. století a etabluje se hned se 

dvěma latinskými texty. Další a tentokráte již klíčovaný výskyt s textem Maria pia, Virgo 

pudica pochází z Graduálu Martina Bakaláře z Vyskytné113 a jde o zajímavou kombinaci obou 

předchozích variant. Úvodní formule je shodná se variantou z Vyšehradského sborníku a také 

neobsahuje ono specifické rytmické řešení ve třetí subdistinkci typické pro jeho textovou 

paralelu, nicméně jinak je rytmus je ve zbytku melodie stejný jako v Plena gracia, da solacia 

ze Strahovského konvolutu. Stejně je tomu pak i v další klíčované verzi cantio Maria pia, Virgo 

pudica z takzvaného Rackova sborníku.114 Ta je však specifická tím, že je transponována do G. 

To zákonitě ovlivňuje melodiku nápěvu. V tomto stejném prameni se pak nachází i již zmíněný 

druhý výskyt nápěvu podložený textem Plena gracia, da solacia.115 Ten je ovšem vzhledem ke 

klíčování lokalizován opět v E, tedy ve III. „frygickém“ modu. V daném zápise se nacházejí 

drobné dílčí odchylky, nápěv je však věrně zachován a obsahuje i onu typickou rytmickou 

úpravu třetí subdistinkce, spojenou s tímto textem. Právě zde v Rackově sborníku je zapsáno i 

všech patnáct slok uvedených v edici Analecta Hymnica Medii Aevi.116 Poslední doloženou 

variantou je pak Maria pia, virgo pudica nacházející se v Graduale latino-bohemicum.117 

Neobsahuje klíče, ale jinak nápěv navazuje na předchozí tradici. 

 Je obtížné rozhodnout, která z těchto písní by mohla být starší a tím i případnou 

předlohou. Nejschůdnější je tak o nich uvažovat jako o paralelách svázaných s tímto 

specifickým kratičkým nápěvem.  

 
113 CZ-Pnm, Ms. XIII A 2, ff. 166r-166v. 
114 PRAHA: Národní knihovna České republiky, Rackův sborník, sign. VI C 20a (přelom 15. a 16. st.) – CZ-Pu, 

Ms. VI C 20a, ff. 15r-15v. 
115 CZ-Pu, Ms. VI C 20a, ff. 23v-24r. 
116 BLUME, Clemens, DREVES, Guido, M. Cantiones Bohemicae: Leiche, Lieder und Rufe des 13, 14, und 15. 

Jahrhunderts, In: Analecta Hymnica Medii Aevi. Leipzig, 1886, s. 129. 
117 PRAHA: Národní knihovna České republiky, Graduale latino-bohemicum, sign. VI B 24 (1. pol. 16. st.) – CZ-

Pu, Ms. VI B 24, ff. 143v-144r. 
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3. 4. 6. Jasný Králi utěšení 

 

 

Incipit z CZ-Ps, Ms. DA III 17 

 

 

I. 

[V.] Jasný Králi utěšení,  

pekla muk po svítězení, 

vzal na nebe vstúpenie,  

jemužto sladké zpěvánie. 

II. 

V. Andělé sladce zpěvachu,  

otcové jsie radovachu, 

hory plešíc skákachu, 

jemu čest, chválu vzdávachu. 

III. 

V. Tráva, květie a osenie, 

kamenie, dřievie, kořenie, 

všecko zemské stvořenie 

chválí Christovo vstúpenie. 
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IV. 

V. Jasný Králi, jenžs oblúpil 

peklo a votce vykúpil, 

nebesa jim prolupil 

a s nimis do nebe vstúpil. 

V. 

V. Sešliž nám Ducha svatého, 

ať nás hřiechu všelikého 

sprostí, i ďábla zlého, 

dovede bydla rajského. 

 

Ediční poznámky: Nápěv zapsán v prameni pod textem a podložen jiným textovým incipitem „Jasný Christe 

utěšení“, ten však není dále rozveden. Nápěv je v edici vybaven předtaktím. Kus je v t. impefectum, p. maior, 

přepsán je tak do 3/8 taktu. Je také bez klíčů, tónina byla doplněna experimentálně a na základě vycházejících 

souzvuků byl zvolen I., takzvaný „dórský“ modus. Závěrečná longa je v edici reprezentována čtvrťovou notou 

s tečkou a fermatou. 

 

Unikátní píseň Jasný Králi utěšení je z hlediska pořadí v prameni první písní zapsanou 

novým písařem, kterého označuji v této práci X. Téma Nanebevstoupení Páně je zde doplněno 

množstvím přírodních a často také personalizovaných, obrazů a nápadně tak v některých 

ohledech připomíná píseň z ff. 61v-62r Vskřiešenie Spasitele svého.118 Za porovnání stojí 

především třetí strofu písně Jasný Králi utěšení s níže uvedeným versem zmíněné písně: 

 

Neb země, dřievie, kořenie, 

tráva, lesové i slunce nebeské, 

již ptáčkové chválé 

Pána svého [v] vskřiešení slavném, 

léto svú jasností, zeleností činí veselé, 

všickniť ho chválé. 

 

 Jednoduchý nápěv po melodické stránce připomíná spíše lidovou písně a pravidelný 

trojdobý rytmus evokuje téměř až taneční charakter melodie. Nápěv byl zkoumán z hlediska 

intervalové stavby a následně byly hledány analogie například v databázi Melodiarium,119 

nicméně žádná bližší, či dokonce ani vzdálenější shoda nebyla nalezena. Počet slabik 

 
118 Viz str. 23. 
119 http://www.musicologica.cz/melodiarium. 

http://www.musicologica.cz/melodiarium
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v jednotlivých verších je ve všech strofách 8 – 8 – 7 – 8, podložení textu tedy bylo promyšleno 

pečlivě. Nápěv lze, obdobně jako v předchozím případě, rozdělit na dvě distinkce a čtyři 

subdistinkce. Strukturální schéma by tak mohlo být znázorněno jako:  

 

V. = a + b +c + a´. 

 

Opět se zde v tedy podstatě jedná o formu s návratem, obdobně jako v případě cantio 

Pulcherrima rosa.120 Všechny subdistinkce vyjma druhé v pořadí kadencují do finály. Nejlépe 

z hlediska jakosti intervalů, ale rovněž také pravděpodobnosti užití, vyšel zvolený I. „dórský“ 

modus. Ten byl totiž, spolu s modem III. „frygickým“, v podmínkách střední Evropy tím 

z nejužívanějších.121 Druhý jmenovaný však vzhledem k povaze malé frygické sekundy nápěvu 

obsahujícímu sekundu příliš nevyhovoval. Píseň patří do skupiny kusů s předtaktím, začíná 

tedy na nepřízvučnou dobu. Z rytmického hlediska se v nápěvu opakuje takřka výlučně 

trochejský rytmus. Pouze na dvou místech v závěru druhé a poslední čtvrté distinkce je 

vystřídán zrcadlově převráceným jambickým rytmem. Právě tato pravidelnost do značné míry 

evokuje onen taneční charakter melodie. Významným stavebním prvkem je kvartový skok 

v úvodu melodie a následný sekundový sestup, který se pak opakuje v závěru. Nápěv má rozsah 

jedné oktávy a největší kvintový skok se nachází v distinkci „b“. 

 Jak jsem již uvedl, píseň nemá žádné přímé konkordance, pouze se po textové stránce 

v několika málo ohledech podobá písni Vskřiešenie Spasitele svého. Mohl by tento kus tak být 

nově zkomponovanou písní? Nebo se jedná o podložení odposlouchané světské melodie nově 

zkomponovaným textem inspirovaným některými duchovními lyrickými kompozicemi? Obojí 

je možné. Stejně tak však i opis z nějaké starší předlohy. Za zmínku už jen stojí podložení 

zápisu nápěvu textovým incipitem „Jasný Christe utěšení“. Zda se jedná pouze o variaci, chybu, 

či odkaz k nějaké jiné variantě kusu však již dnes díky absenci srovnávacího materiálu jen těžko 

určit. 

 

  

 
120 Viz str. 37. 
121 MUŽÍK, 1967, str. 44. 
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3. 4. 7. Veni dulcis Consolator 

f. 65r 

I. 

[V.] Veni dulcis Consolator,  

tenebrarum illustrator, 

pectora purificando,  

divino igne inflamando 

nostra, sancte Spiritus. 

II. 

[V.] Veni, munera daturus,  

graciam nunc infusurus, 

quos ledit peccati reuma,  

almum sana tu nos pneuma, 

sine te deficimus. 

III. 

[V.] In aquis olim ferebaris,  

nunc a nobis veneraris, 

lolia tu evellendo,  

rosas in nobis inserendo, 

inna sancte Spiritus. 

IV. 

[V.] Da fidem, spem, caritatem, 

da sinceram pietatem, 

da terrena contemnere,  

da celestia appetere 

nobis, sancte Spiritus. 

V. 

[V.] Nunc pueri dicant amen,  

collaudantes sacrum flamen, 

quod procedit ab utroque,  

in uno esse manens quoque 

Patris ac Nati Spiritus. 
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Ediční poznámky: Bez dodatečných edičních zásahů. 

 

Jedná se o staré svatodušní cantio s nejstaršími konkorancemi mimo jiné i v Sborníku 

Mikuláše z Kozlí122 a Kodexu St. Emmeram.123 Daný zápis obsahuje pět strof, každá o pěti 

víceméně pravidelných verších. Úplně první výskyt na našem území pochází z počátku 15. 

století a jedná se o čtyři strofy z Vyšebrodského sborníku č. 42,124 opatřené trojdobým nápěvem 

v A s výrazným kvintovým skokem v úvodu. Počtem strof a zápisem textu obecně navazuje 

strahovská verze na zápisy z Vyšehradského sborníku125 a Jistebnického graduálu.126 Počet pět 

strof se tak stává v následujících pramenech standardem a někdy je rozšířen dokonce na strof 

šest. Cantio dostalo několik alternativních latinských variant, jako například Caro Christi, vita 

vivens, Abit Virgo in Montana, ale také například již v kutnohorském Graduale127 český překlad 

Zavítaj sladký Těšiteli. Nejstaršími českými kusy asociovanými s daným cantio je pak dvojice 

textů z Jistebnického kancionálu: Pane Bože, my k tobě voláme a Dnes hodu tak přesvatého.128 

První z nich si nalezla cestu o více než století později na vysočinu do Havlíčkobrodského 

kancionálu129 a odtud dále i do tištěných zpěvníků. Druhá pak zůstala unikátem. U písně Pane 

Bože, my k tobě voláme je doba mezi první polovinou 15. století a druhou třetinou 16. století, 

po kterou nemáme dochované žádné výskyty daného kusu, poměrně dlouhá. Je tedy otázkou, 

jak se do Havlíčkobrodského kancionálu dostala. Nejpravděpodobnější odpovědí je 

samozřejmě silná ústní tradice, či případně také již ztracené prameny. Pro více informací o 

konkordancích viz 5. 1. Tabulka konkordancí na straně 129.  

 
122 PL-WRu, Ms. IQ 466, ff. 29r + 34v. 
123 MÜNCHEN: Bayerische Staatsbibliothek, Kodex St. Emmeram, Clm 14274 (1. pol. 15. st.) – D-Mbs, Ms. 

14274, f. 66r. Dvojhlasá úprava. 
124 CZ-VB, Ms. 42, ff. 153r-153v. 
125 CZ-Pa, Ms. 376, ff. 50v-51r. 
126 CZ- Pnm, Ms. XII F 14, ff. 200v-201r. 
127 CZ-KUčms, Ms. 88/85, ff. 259v-260r. 
128 CZ-Pnm, Ms. II C 7, p. 83 a pp. 83-84. 
129 CZ-HBm, Ms. 2/49, ff. 209v-210v. 
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3. 4. 8. Spiritum misit hodie 

f. 65v 

I. 

[V.] Spiritum misit hodie, alleluia, 

ab etheris Rex glorie, alleluia. 

II. 

[V.] Huic melos leticie, alleluia, 

plaudat decus armonie, alleluia. 

III. 

[V.] Ut flamen sancti Spiritus, alleluia, 

fundet nostris cordibus, alleluia. 

IV. 

[V.] Foris atque interius, alleluia, 

expiet noster facinus, alleluia. 

V. 

[V.] Angelorum altissimo, alleluia, 

benedicamus Domino, alleluia. 

VI. 

[V.] Laudetur sancta Trinitas, alleluia, 

Deo dicamus gracias, alleluia. 

 

Ediční poznámky: Bez dodatečných edičních zásahů. 

 

Toto cantio de Spiritu sancto patří do skupiny kusů obvykle známých díky nejhojnější 

textové variantě jako skupina strofických benedicamin Surrexit Christus hodie. Jelikož materiál 

o této skupině založené na shodné formě, stejném počtu slabik ve verších, původu nápěvů 

v tropu Benedicamus Domino a složené z mnoha textových i nápěvných variant by vydal na 

samostatnou studii, přidám zde jen strohé, základní údaje. Jedna z unikátních textových verzí s 

incipitem Surrexit Christus hodie se nachází právě v závěru Strahovského konvolutu na f. 92r.130 

Byť má tento dvojhlasý kus k jiným nápěvům, se kterými se traduje mimo jiné i text Spiritum 

misit hodie,131 poměrně daleko, mohl se díky shodnému počtu osmi slabik ve verších a stejné 

 
130 Viz str. 103. 
131 Viz 5. 1. Tabulka konkordancí, str. 134. 
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formální struktuře se zvoláním „alleluia“ po každém verši zpívat právě i na melodii této 

dvojhlasé úpravy ze závěru Strahovského konvolutu. 

Text Spiritum misit hodie je poprvé doložen již ve Sborníku Mikuláše z Kozlí,132 více se 

pak objevuje právě po zápisu do Strahovského konvolutu, většinou však bez nápěvu a bez 

asociace s cantio Surrexit Christus hodie či jinou textovou verzí v rubrice. Nicméně například 

v rukopisech východočeské provenience Kodex Franus133 a Graduál Martina Bakaláře 

z Vyskytné134 je zapsán i s krátkými incipity trojdobého nápěvu od tónu „c“, který z pracovních 

důvodů pro velké množství variant označuji v kapitole 5. 1. Tabulka konkordancí jako nápěv 

II. Ten je také jako jedna z variant asociován právě i s nejznámějším textem Surrexit Christus 

hodie. Pro další informace o konkordancích a asociovaných nápěvech viz strana 134. 

  

 
132 PL-WRu, Ms. IQ 466, f. 31v. 
133 CZ-HKm, Ms. Hr-6, ff. 279r-279v. 
134 CZ-Pnm, Ms. XIII A 2, f. 192v. 
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3. 4. 9. Jesus Christus, nostra salus 
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Incipit z CZ-Ps, Ms. DA III 17 

 

 

I. 

[V.] [J]esus Christus, nostra salus, 

quod reclamat omnis malus, 

nobis sui memoriam, 

dedit in panis hostiam. 

II. 

[V.] O quam sanctus panis iste, 

tu solus es Jesu Christe, 

panis cibus sacramentum, 

quo nunquam maius inventum. 

III. 

V. Hoc donum suavitatis, 

caritas que Deitatis, 

virtus et eucaristia, 

communionis gracia. 

IV. 

V. Ave Deitatis norma, 

Dei unionis forma, 

in te quisque delectatur, 

qui te fide speculatur. 

V. 

V. Non est panis, sed est Deus, 

homo liberator meus, 

qui in cruce pependisti, 

et in carne defecisti. 
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VI. 

[V.] Non augetur consecratus, 

in consumens fit mutatus, 

nec divisus in fractura, 

plenus Deus in statura. 

VII. 

[V.] Esca digna angelorum, 

pietatis dux sanctorum, 

lex moderna comprobavit, 

quod antiqua figuravit. 

VIII. 

[V.] Salutare medicamen, 

peccatorum relevamen, 

pasce nos a malis leva, 

duc post ubi est lux vera. 

IX. 

[V.] Ach quam magna tu fecisti, 

dum te Christe impressisti, 

vini et panis specie, 

a facie in faciem. 

X. 

V. Caro panis, sanguis vinum, 

est misterium divinum, 

huic sit laus et gloria, 

in secula seculorum. 

 

R° Eya jubilantes, 

vultum attollite, 

nostro Creatori, 

symphoniis ymnidicis 

Christum zelate. 
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Ediční poznámky: Byla doplněna iniciála. Originální tříhlasý zápis je bez klíčů a konkordancí v jiných 

pramenech. Tónina doplněna experimentálně a na základě jiných nápěvných variant (viz tabulka na str. 142). Byl 

zvolen I. „dórský“ modus. Longy v závěru jsou reprezentovány půlovými notami s fermatou. Toto polyfonní 

cantio je zkomponováno v t. imperfectum cum p. minor a přepsáno tak do 2/4 taktu. Ediční zásah ve dvanáctém 

taktu (označený symbolem *) spočíval v nutnosti převést čtyři minimy (ve spartaci osminy) podložené frází 

„…dedit in pa(nis)…“ na semiminimy (ve spartaci šestnáctiny), aby závěrečná kadence v [discantu] vyšla stejně 

jako v tenoru a kontratenoru. 

 

Toto unikátní cantio de Corpore Christi sice sdílí běžně rozšířený text, jeho zdejší 

tříhlasá úprava, navíc pro jasně diferencované hlasy [D] – T – Ct, je však naprosto výjimečná. 

Spodní hlasy mají do jisté míry charakter až instrumentálního doprovodu, svrchní hlas je 

poměrně zdobný a vyznačuje se rychlými melismatickými běhy. Tenor a kontratenor jsou 

jednoznačně doprovodného charakteru. To je poměrně rozdíl od známějších vícehlasých úprav 

tohoto cantio, založených spíše na organálních homorytmických postupech. Nicméně i ty se 

v této kompozici nacházejí, a to právě ve vzájemném vedení doprovodných hlasů. V žádném 

hlase se nevyskytuje běžný nápěv asociovaný s tímto textem. Text repetitio je v zápise zahrnut 

úplně na konci, jeho nápěv však chybí. Vzhledem k tomu, že jejímu rozboru a konkordancím 

byla detailněji věnována již má seminární a bakalářská práce, odkazuji případné zájemce o 

bližší informace na tyto texty.135 Je v tomto případě možné, že se obdobně jako u jiných 

unikátních kusů ze Strahovského konvolutu jedná o invenci některého z autorů rukopisu. Byla 

by to logická volba, neboť se jedná o text „octo syllabarum“. Ty jsou obvykle asociovány 

s celou škálou nápěvů, které sloužily jako takzvaná „obecní nota“, tedy jedna z universálních 

nápěvných melodií, které lze u daných osmislabičných textů měnit a zpívat dle libosti. Obdobný 

případ jsou také výše zmíněná benedicamina Spiritum misit hodie a Surrexit Christus hodie.136 

 Dvojhlasému zápisu jednoho z nejrozšířenějších a nejznámějších českých 

eucharistických cantio Jesus Christus, nostra salus v Gdaňském rukopise Ms. 2013 a jeho 

konkordancím se nově v periodiku Muzyka věnovali Paweł Gancarczyk a Kamil Watkowski.137 

 
135 HRÁBEK, Šimon. Geneze cantio Jhesus Christus nostra salus. Seminární práce. Univerzita Karlova, 

Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Praha, 2017.  

HRÁBEK, 2018, str. 18-41. 

5. 1. Tabulka konkordancí v této práci na straně 147. 
136 Viz str. 56 a 102. 
137 GANCARCZYK, Paweł, WATKOWSKI, Kamil. Gdański przekaz wielogłosowej pieśni "Ihesus Christus 

nostra salus" z XV wieku i jego środkowoeuropejskie koneksje, In: Muzyka 2. 2020, str. 179-188. 
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3. 4. 10. Veni sancte Spiritus – Da gaudiorum – Veni sancte Spiritus
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Incipit z CZ-Ps, Ms. DA III 17 

 

 

I. hlas 

Veni sancte Spiritus, 

reple tuorum corda fidelium. 

 

II. hlas 

Da gaudiorum premia, 

da graciarum numera, 

dissolve litis vincula, 

astringe pacis federa. 
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Veni sancte Spiritus, 

sancte Spiritus, 

sancte Spiritus. 

 

III. hlas 

Veni sancte Spiritus. 

 

společné R° 

Da nobis Christe, carmen modulantibus, 

coniunge letis, regni sedibus, 

ut cum electis sumus in celestibus, 

consortes angelorum civibus. 

 

Ediční poznámky: Při druhém opakování prima pars je ve spodním hlase naznačen fragment textu Veni rerum 

conditor. Zbytek textu je seříznut, stránka tedy není v původním formátu a nelze tak s jistotou určit, zda se jedná 

o specifickou úpravu skutečně používanou v této verzi moteta, či pouze chybu nebo kreativní nápad písaře. Ani 

nelze zjistit, zda byl spodní hlas na této straně dále variován, podobně jako při opakování prima pars vrchní hlas. 

Tak by se pouze mechanicky neopakoval, jak je i s přihlédnutím k ostatním výskytům uvedeno v edici. Text Veni 

rerum conditor má dvě konkordance v Kodexu St. Emmeram (D-Mbs, Clm-14274, f. 62r:  Veni rerum conditor – 

Nunc rogemus – Nu pitten wir den vmb den… a f. 64v: Veni rerum conditor). Tříhlasé moteto ad voces equales je 

zde zapsáno v t. imperfectum, p. maior, přepsáno je tedy do 6/8 taktu. O tónině vypovídá C- klíč ve středním hlase, 

určující tak jeho základní tón, tedy tón „h“. Ostatní dva hlasy jsou tedy stejně jako v jiných případech výskytu této 

skladby v pramenech od tónů „e a e1“. Opakování prima pars pro prostřední hlas je pouze naznačeno, v edici je 

proto tedy použito doslovné zopakování. Editorský zásah, označený jako *1 vykládá na základě dalších výskytů 

moteta ligatury ve spodním a svrchním hlase, obecně interpretované jako tři semibreves,138 jako dvě semibreves a 

brevis. Odkazovanými zdroji jsou například H-Bn, Ms. ae. 243, ff. 49v-50r, D-TRs, Ms. 322/1994, ff. 211v-212r či 

CZ-HRm, Ms. Hr-6, ff. 335v-336r a Hr-7, f. 252r. Emendace označená *2 byla provedena vzhledem k intervalové 

chybě, která zapříčinila kolizi tónů „f“ a „e1“. Tón „f“ byl tedy snížen na tón „e“. Emendace *3 je pak úpravou 

daného úseku vzhledem ke kadencím a počtu tónů a intervalů. Tento úsek je součástí vypsaného a lehce 

pozměněného zopakování prima pars ve vrchním hlase, nicméně zápis je chybný a souzvuky či kadence nesedí 

dohromady s ostatními hlasy. *4 v R° v taktu 40 označuje původní semibrevis emendovanou na hodnotu brevis, 

jako je tomu v tomto místě v ostatních hlasech. V taktu 42 (*5) došlo v prameni ke škrtání a edičnímu zásahu, kdy 

byla připsána nota („c1“), avšak nezřetelné délky. Ve spartaci byla uvedena jako čtvrťová nota. Posledním 

doplněním (*6) bylo doplnění melodie ve svrchním hlase pod posledním veršem, v prameni totiž uvedena není. 

Rekonstrukce proběhla na základě předcházejícího průběhu hlasu, materiálu zbylých hlasů i zmíněných výskytů 

moteta v dalších pramenech. 

 
138 MUŽÍK, 1961, str. 56. 
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3. 4. 11. Loquebantur variis linguis apostoli 

 

 

Incipit z CZ-Ps, Ms. DA III 17 

 

 

Loquebantur variis linguis apostoli. 

Alleluia. 

 

Ediční poznámky: V úvodu „alleluia“ jsou ve svrchním hlase vypsány tři semibreves a jedna minima. Z hlediska 

hudební souzvukové logiky v dalším průběhu skladby však bylo nutno emendovat semibreves na minimy a daný 

závěr úvodní deklamace tak vyjádřit čtyřmi osminami. Obdobně v závěru ve svrchním hlase bylo nutno vyřešit 

problematický počet minim a semiminim. Na tomto místě je možností interpretace asi více, pomohlo by bližší 

zkoumání jiných výskytů versiculu, nicméně konkordance vedly k pramenům zatím stále nedigitalizovaným a 

z časových důvodů tak nebylo provedeno jejich ohledání. Původní zápis obsahuje pomlky. V tenoru jsou první 
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dvě breves a první ligatura označeny drobnými tečkami nad notami. Jejich počet zaznamenává odlišnou délku not, 

respektive jejich imperfekci či perfekci. Nicméně tři punkta nad druhou brevis vycházejí v transkripci na stejnou 

hodnotu, jako dvě nad závěrečnou brevis ligatury. Proto je tento zápis spíše orientační, či pravděpodobně opět 

chybně zapsaný. Jinak by zde muselo důsledně platit: počet punktů = počet semibreves (tactus). Tenor obsahuje 

C- a F- klíče. Versiculus je v t. imperfektum, p. maior, přepsán je tedy do 6/8 taktu. 

 

Text invokace pochází z responsoria: 

 

„Loquebantur variis linguis apostoli magnalia Dei, 

prout Spiritus sanctus dabat eloqui illis, alleluia.“ 

 

 Následné „alleluia“ pak formou dvojhlasého versiculu zpracovává v tenoru unikátní 

cantio Nascitur de Virgine sine viri semine, které se v bohemikálních pramenech zachovalo 

především ve Vyšehradském sborníku.139 I to by mohlo teoreticky svědčit o jisté opakovaně 

naznačované spřízněnosti těchto dvou rukopisů. Jak již bylo řečeno, mohli být jejich autoři 

v kontaktu se stejným repertoárem, prameny, či dokonce v kontaktu vzájemném. Černý hovoří 

ve své studii Středověky vícehlas v českých zemích140 hned o dvou dalších výskytech dané písně, 

konkrétně o užití této písně jako závěru lekce ve „frygickém“ modu ve fragmentu A 3141 

vysokomýtské provenience a o taktéž jednom výskytu tyrolském.142 Obecně pak v této části 

studie sleduje spojení tyrolských a českých pramenů a naznačuje směr proudění materiálu 

z českého území do Tyrol. Bohužel však neuvádí přesné umístění písní v pramenech a případné 

další konkordance.  

Hudební materiál cantio je ve Strahovském konvolutu tedy uveden v tenoru v dlouhých 

hodnotách, konkrétně perfektních breves a semibreves. Melodický materiál především první a 

částečně i úvodu druhé distinkce je však jasně patrný. Zda může hudební materiál cantio 

souviset s materiálem responsoria, a jestli by tak byla možnost, že se jedná o obdobný případ 

tropu jako u kusu Alle- Domina, flos virginalis, nebyl čas v diplomové práci blíže prozkoumat 

a je to tak jedním z podmětů k dalšímu bádání.  

 
139 CZ-Pa, Ms. 376, f. 85r. 
140 ČERNÝ, Jaromír. Středověký vícehlas v českých zemích. In: Miscellanea musicologica 27-28. 1975, str. 44-

45. 
141 ÚSTÍ NAD ORLICÍ: Státní okresní archiv, sign. A 3 (2. pol. 15. st.) – CZ-UO, Ms. A 3. 
142 INNSBRUCK: Universitätsbibliothek, sign. 457 (14. st.) – A-Iu, Ms. 457. 
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3. 4. 12. Vivus panis angelorum 

ff. 68r-68v 

I. 

[V.] [V]ivus panis angelorum, 

vitam prebens electorum, 

tu es spes desperatorum. 

II. 

[V.] Infinita potencia 

inter contradictoria 

dixit, et facta sunt omnia. 

III. 

[V.] Nobis natus, nobis datus, 

ex intacta procreatus 

imbreque sancti Spiritus. 

IV. 

[V.] Corpus tuum tradidisti, 

dum te ipsum obtulisti, 

diris plagis afflixisti. 

V. 

[V.] Ecce libamen gracie, 

salus eterne glorie, 

ens encium potencie. 

VI. 

[V.] Nobis prebens hoc solamen, 

Jesus Christus sacrum flamen, 

passionis adevamen. 

VII. 

[V.] Cuius morte sumus redempti, 

et sangvine renovati, 

peccatorum scoria. 

VIII. 
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[V.] In altari hic tractatur, 

in figuris presignatur, 

sicut Scriptura testatur. 

IX. 

[V.] Ut post huius finem vite  

acribamur ligno vite, 

regnum Dei percipite. 

X. 

[V.] Sit laus alme Trinitati, 

et immense majestati, 

honor, virtus et gloria. 

 

Ediční poznámky: Jediným doplňujícím edičním zásahem bylo doplnění iniciály. 

 

 Toto cantio se v pramenech velice často nachází ve spojení s další písní de Corpore 

Christi, Mens surgat fidelium. Oba zmíněné kusy mají také zpočátku velice podobný osud. Ten 

lze shrnout tak, že nejprve se ve své latinské podobě objevují v Jistebnickém graduálu,143 

v případě Vivus panis angelorum dokonce i s nápěvem. První zápisy jsou tedy někdy z první 

poloviny 15. století. Každopádně nápěv prozrazuje skrze ligatury, že původ písně lze hledat již 

někdy ve 14. století. U Mens surgat fidelium to pak dokládá také výskyt nápěvu u starší české 

paralelní písně z Jistebnického kancionálu a tamní ligatury.144 Následně byly jejich texty 

zapsány ve Vyšehradském sborníku,145 v obou případech pak ve dvou vzájemně si podobných 

a přece rozdílných variantách. Ty jsou navíc v mnoha ohledech problematické a liší se od 

většiny předchozích i pozdějších zápisů. Navíc se zde také spojuje kompletní nápěv Vivus panis 

angelorum s kontrafaktem Nativitas pueruli magni.146 Text písně ze Strahovského konvolutu 

však spíše odpovídá verzi z Jistebnického graduálu, a to poměrně věrně. Stejně tak lze 

považovat za blízce příbuzné i pozdější varianty, například z Graduálu Martina Bakaláře 

z Vyskytné.147 Další informace viz 5. 1. Tabulka konkordancí na straně 161. 

 
143 CZ- Pnm, Ms. XII F 14, f. 197v a f. 198r. 
144 CZ-Pnm, Ms. II C 7, p. 58. 
145 CZ-Pa, Ms. 376, f. 21v  + f. 43r a f. 43r + ff. 44v-45r. 
146 CZ-Pa, Ms. 376, f. 86v. 
147 CZ-Pnm, Ms. XIII A 2, ff. 198r-198v. 
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3. 4. 13. Jesus Christus dum cernitur 

 

 

Incipit z CZ-Ps, Ms. DA III 17 

 

 

I. 

[V.] Jesus Christus dum cernitur, 

a veris ipse colitur, 

corde tamen purissimo, 

canamus Regi Domino. 

II. 

[V.] Agmina angelorum, 

asstant nunc regi celorum, 

qui sacerdotum manibus, 

offertur pro fidelibus.  

III. 

[V.] Corpus Christi ymolatur, 

ut a Matre generatur, 

verus homo, verus Deus, 

pius liberator meus. 

IV. 

[V.] Omni bono augmentatur, 

qui te fide speculatur, 

Jesu bone miserere, 

omnium nostrorum dare. 
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V. 

[V.] Bonis sanis inquit ite, 

salutem veram querite,  

nam summum bonum Deus est,  

quo maius eo nichil est. 

VI. 

[V.] Bonis sanis sumentibus, 

fit refectio mentibus, 

et indigne sumentibus, 

est detrimentum talibus. 

VII. 

[V.] Ut non accedant infirmi, 

inbecilles et indigni, 

et ut refert apostolus, 

ille doctor egregius. 

 

Ediční poznámky: Jediným doplňujícím edičním zásahem je určení příslušného modu. To proběhlo na základě 

srovnání s výskyty například v rukopisech CZ-Pu, Ms. XIII A 2, ff. 195v-196r a CZ-CHRm, Ms. 12580, f. R 6v. 

Modus byl tedy zvolen I. „dórský“. Longa je v edici znázorněna užitím fermaty nad čtvrťovou notou. Píseň je v t. 

imperfectum, p. maior a spartována tedy v 6/8 taktu. Penultimu (původně semibrevis) bylo nutno emendovat na 

minimu, tedy v transkripci z hodnoty čtvrťové na hodnotu osminovou (označeno *). 

 

 Latinským kusem Jesus Christus dum cernitur příspěvek písaře X ve Strahovském 

konvolutu končí. Toto specifické cantio de Corpore Christi se dle současné nálezové situace 

dochovalo vyjma tohoto pramene v pouhých třech dalších rukopisech. Za nejstarší lze 

považovat právě zápis ze Strahovského konvolutu, těmi dalšími jsou pak tři graduály 

východočeské provenience. Konkrétně se jedná o kutnohorský Graduál,148 Graduál Martina 

Bakaláře z Vyskytné149 a chrudimský Latinský graduál.150 Zápisy tedy vznikaly ve dvou 

případech na přelomu 15. a 16. století a ve dvou zbylých v první třetině 16. století. Začnu zde 

nejprve nápěvem ze Strahovského konvolutu. Ten působí z hlediska rytmu trochu krkolomně. 

Patří do skupiny nápěvů s předtaktím (začíná tedy na nepřízvučnou dobu) a v úvodní 

subdistinkci je rytmicky proveden střídáním jambického a trochejského rytmu. Právě 

spojení předtaktí a následně jambického a trochejského rytmu působí poměrně nezvykle. 

 
148 CZ-KUčms, Ms. 88/85, ff. 274v-275r. 
149 CZ-Pnm, Ms. XIII A 2, ff. 195v-196r. 
150 CZ-CHRm, Ms. 12580, f. R 6v. 
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Ve zbytku nápěvu pak již převažuje rytmus trochejský. Melodie tak má zpočátku proměnlivý a 

neuchopitelný charakter, tolik odlišný například od rytmicky přehledného a pravidelného 

nápěvu písně Jasný Králi utěšení,151 která zápisy písaře X otevírá. Formálně jde o sedm versů, 

každý sestávající se až na výjimky152 ze čtyř veršů o osmi slabikách podložených daným 

specifickým nápěvem, běžícím bez výrazněji odlišených kadencí. Text by se dal jistě vzhledem 

k počtu slabik zpívat také některou „obecní notou“. Jeho charakter si však žádá poměrně 

komplexní střídavý rytmus, který je z hlediska nápěvu poměrně obtížné uspokojit. Je také 

nicméně zřejmé, že provedení vstupní subdistinkce má s přirozeným trochejským rytmem verše 

„Jesus Christus dum cernitur“ pramálo společného. I tento nesoulad mohl zapříčinit pozdější 

problematické redakce daného cantio.  

Rozhraní závěru první a třetí subdistinkce končí tónem „a“, závěru druhé pak tónem „e“ 

a poslední subdistinkce pak logicky finálou I. „dórského“ modu, tónem „d“. Rozsah kusu je 

oktáva, tedy v transkripci tóny „A – a“. V případě Strahovského konvolutu se jedná o 

chronologicky nejstarší zápis a jeho kvalita je, s výjimkou jediného problematického místa, 

které si vyžádalo emendaci, velice vysoká. Jedná se o penultimu, jež je zapsaná jako brevis, 

nicméně metrum kusu vyžaduje při daném řešení závěrečné kadence emendaci na hodnotu 

minimy. Další možnost je však také následující:  

 

 

 

Toto řešení by odpovídalo spíše zápisům mladší tradice, jak ukážu později v této 

kapitole. Jinak si ale z tohoto strahovského zápisu můžeme celkem dobře představit, jak asi 

starší neporušený tvar nápěvu mohl vypadat. Ať již je jeho rytmický charakter odvozen 

z aplikace prozodických principů či z experimentování s modální interpretací původně chorálně 

zapsaného nápěvu, je zde silný vliv střídání krátkých a dlouhých hodnot, střídavého rytmu a 

taktéž vliv ternárního dělení nápěvu. I to vše sice může teoreticky být mladší redakce měnící 

 
151 Viz str. 52. 
152 Druhá a pátá strofa. 
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výsledný charakter starší písně, vzhledem ke kvalitě a srozumitelnosti strahovské verze však 

lze považovat toto rytmické řešení za nejbližší předpokládanému znění písně v ústní či jiné 

tradici. Zápis byl nejspíš pořízen z paměti. Přikláním se v tomto případě k variantě, že se starší 

píseň tradovala především ústně a její rytmicky komplikovaný a nepřehledný začátek vedl 

k pozdějším chybně provedeným pokusům o zaznamenání jejího nápěvu. 

Tyto mladší zápisy sice také nesou jasné stopy ternárního dělení nápěvu. Stejně však 

také jasně nesou zmiňované stopy po nepodařených pokusech zachytit úvodní část nápěvu. Ty 

vedly ke specifickým poruchám zápisů. Nicméně samotný melodický materiál nápěvu je ve 

všech případech až na drobné nuance věrně zachován. Liší se právě jeho rytmická interpretace 

a taktéž chápání metra. Dobou vzniku nejbližší a slohově nejpříbuznější ze zmíněných 

konkordancí je výskyt cantio v kutnohorském Graduale. Nicméně i tak vykazuje mnohé 

odlišnosti, jak lze vidět v níže uvedené transkripci. Podtržené úseky označují odlišné rytmické 

či melodické řešení oproti strahovské variantě. 

 

 

 

Pokud si tyto dvě varianty porovnáme, je hned v úvodu patrné, že ta z kutnohorského 

rukopisu nese stopy po již zmíněné zkomolení rytmického charakteru nápěvu, který byl 

představen výše v edici. Je však také teoreticky možné, že se jedná o pozůstatek snahy uhladit 

rozpačitě působící vstupní frázi počáteční subdistinkce srovnáním notových délek na hodnotu 

semibrevis. Liší se mimo jiné i sekundovým postupem z úvodní lehké doby, konkrétně změnou 

počátečního tónu z „d“ na tón „c“. Další změna je pak vidět v sedmém taktu. Zde v jeho první 

polovině se nachází oproti variantě ze Strahovského konvolutu jambický rytmus. Poslední 

subdistinkce přináší identický tónový materiál, tedy kromě úvodní nepřízvučné minimy. Její 

rytmické řešení je však opět odlišné, nejvýraznějšími prvky jsou zde dvě perfektní semibreves 

a pomalejší a plynulejší závěr s perfektní brevis ve funkci penultimy. Tím tak připomíná 

problematické místo ve strahovské verzi a evokuje také, že řešení závěrečné kadence kusu 

mohlo být ve starší variantě provedeno jinak, jak uvádím výše. 
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Po textové stránce obsahuje, stejně jako všechny výskyty cantio Jesus Christus dum 

cernitur, sedm strof. Ty se v detailech liší od kusu ze Strahovském konvolutu, stejně se však 

také odlišují od pozdějších dvou zápisů. Vzhledem k velkému počtu různočtení lze 

předpokládat existenci většího počtu předloh. Nápěv byl v tomto konkrétním případě sice 

rekonstruovatelný bez emendací, jeho charakter a plynulost však jasně naznačují, že došlo 

k poruše původního znění. V daném rukopise se pak po letmém ohledání nalézají ještě 

minimálně dvě další písně podložené tímto nápěvem: In hoc festo jubilemus153 a O Jesu 

clementissime.154 Obě jsou navíc bez další konkordancí. První se v některých ohledech, 

především pak v poslední subdistinkci, od nápěvu Jesus Christus dum cernitur liší. Nicméně o 

odvození z něj nemůže být v tomto případě pochyb. Drží si zde také perfektní penultimu, 

nicméně jeho opět mírně odlišné řešení naznačuje, že závěr byl hned po úvodu druhé 

nejproblematičtější místo při zápisu tohoto cantio.  

 

 

 

Druhý zmíněný kus se pak liší od Jesus Christus dum cernitur pouze jedinou minimou 

navíc, kterou je v tomto případě nutné emendovat. Není zde však vypsaná poslední 

subdistinkce, která je pouze naznačena. 

 

 

 

 
153 CZ-KUčms, Ms. 88/85, ff. 275r-275v. 
154 CZ-KUčms, Ms. 88/85, ff. 277r-278r. 
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V Graduál Martina Bakaláře z Vyskytné, možná právě v návaznosti na změnu úvodní 

distinkce z kutnohorského rukopisu, je cantio chápáno již z valné většiny jako dvojdobé s 

vyrovnaným nápěvem založeným na pravidelném binárním pulzu semibreves. Předtaktí taktéž 

navazuje na tradici úvodního sekundového postupu a dále je také zopakován tón „e“ u slova 

„corde“. Nicméně poslední subdistinkce je již od své počáteční lehké doby řešena obdobně jako 

ve Strahovském konvolutu a je provedena ternárně. Závěrečná kadence pod slovem „Domino“ 

je pak zjednodušena, jak lze vidět následující transkripci. Nicméně její charakter odpovídá spíše 

výše uvedené původní emendaci strahovské varianty v edici. 

 

 

  

 Přitom právě závěr je v kutnohorském rukopise, zejména u slova „canamus“, zapsán 

porušeně. Nalézají se tam dvě perfektní semibreves místo původního trochejského rytmu. Po 

textové stránce ovšem navazují všechny východočeské varianty na verzi z kutnohorského 

Graduale. Lze tedy uvažovat, že tyto kusy pocházejí ze stejné filiační větve. Ta je typická 

především posunutím páté strofy na konec a dále pak především odlišným slovosledem. Na 

základě zápisů nápěvu a několika dílčích odchylek v textech lze předpokládat, že jejich 

předlohy byly rozdílné, pakliže kusy nezapisovali písaři přímo z paměti. Mohly tedy existovat 

minimálně dvě filiační linie: „pražská“ a „východočeská“. Minimálně tyto větve měly rozdílné 

předlohy, nebo vycházely z rozdílné tradice. Variant však bylo nejspíš ještě více, pokud 

porovnáme jejich texty důkladněji. Více v tabulce na následující straně. 
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Různočtení cantio Jesus Christus dum cernitur: 

 

strofa 

CZ-Ps,  

Ms. DA III 17 

(po 1456) 

ff. 68v-69r 

CZ-KUčms, 

Ms. 88/85 

(15/16. st.) 

ff. 274v-275r 

CZ-Pnm, 

Ms. XIII A 2 

(1512) 

ff. 195v-196v 

CZ-CHRm, 

Ms. 12580 

(1530) 

f. F 6v 

 

II. 

„celorum“ „polorum“ „polorum“ „polorum“ 

„…offertur pro 

fidelibus.“ 

„…offertur 

fidelibus.“ 

„…offertur pro 

fidelibus.“ 

„…offertur pro 

fidelibus.“ 

III. „ymolatur“ „dum cernitur“ „ymolatur“ „ymolatur“ 

 

IV. 

„…Jesu bone…“ „…bone Jesu…“ „…bone 

Jesu…“ 

„…bone Jesu…“ 

„…nostrorum dare.“ „…nostrorum 

pie.“ 

„…nostrum tu 

vere.“ 

„…nostrum tu 

vere.“ 

 

V/VII. 

 

„Bonis sanis…“ „Sanis bonis…“ „Sanis bonis…“ „Sanis bonis…“ 

„quo“ „quam“ 

? 

„quod“ „quod“ 

 

VI/V. 

„…fit refectio 

mentibus,“ 

„…est refectio 

mentibus,“ 

„…est refectio 

mentibus,“ 

„…est refectio 

mentibus,“ 

„…et indigne…“ „…indigne…“ „…indigne…“ „…indigne…“ 

VII/VI. „…et ut refert…“ „…ut refert…“ „…ut refert…“ „…ut refert…“ 

 

 V případě posledního výskytu daného kusu v Latinském graduálu z Chrudimi písař 

cituje text naprosto bez odchylek text kolínského Graduálu Martina Bakaláře z Vyskytné. Také 

úvodní distinkce sdílí po stránce nápěvu obdobné řešení. Cantio je zde však vybaveno 

střídavým metrem inspirovaným antickou stopou „metron idifallikon“. V podstatě se dále 

v tomto duchu střídá původní „trochejský“ ráz zbytku nápěvu (vycházející ze strahovské 

varianty a ovlivněný jasně také tradicí zachycenou v kutnohorském rukopise, jak lze sledovat 

v osmém taktu následující transkripce), s binárně uchopenými úseky s imperfektními 

semibreves. 

 

 

 

 Charakterem textu i nápěvu tedy daný zápis jasně spadá do východočeské filiační větve. 

Nicméně úseky nepodtržené jsou v podstatě totožné se strahovskou variantou cantio. Nápadný 

je například závěr kusu, který v sobě nese názvuk onoho jediného problematického místa 
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strahovské verze. A pak se zde také nalézají místa ovlivněná kutnohorskou variantou, jako je 

úsek nápěvu pod slovem „purissimo“. Je tedy dost dobře patrné, že jednotlivý písaři 

přistupovali ke kusu po svém a různými způsoby se vypořádávali s charakteristickým rytmem 

úvodu nápěvu. Pro jeho pochopení je tak precizní zápis ze Strahovského konvolutu opravdu 

důležitým dílem skládačky. Písaři každopádně nepracovali s jedním neměnným kusem, ale 

každý navazoval na trochu jinou tradici a odlišné zdroje. 

Cantio pochází ze staršího období než dochované zápisy, přibližně lze uvažovat o první 

polovině 15. století. Již před zapsáním strahovského kusu se, alespoň na základě textového 

hlediska, musela oddělit linie reprezentovaná ve východočeských rukopisech. Ta je dále 

rozdělená specifiky kutnohorské verze na dvě související, ale přesto rozdílné větve. Nicméně 

právě u východočeské linie došlo k tradici porušených zápisů, iniciovanou nejspíš především 

špatným pochopením a uchopením rytmu tohoto specifického kusu. Je to pak pravděpodobně 

ona neuchopitelnost rytmu nápěvu, která mohla zapříčinit pouze omezené rozšíření dané písně 

do pramenů. Vše by v tomto případě naznačovalo, že směr šíření byl z Prahy na východ, nejprve 

do Kutné hory. Odtud pak lze předpokládat, že cantio vešlo ve známost kolínským a 

chrudimským písařům. 
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3. 4. 14. Credo Patrem omnipotentem
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Incipit z CZ-Ps, Ms. DA III 17 

 

 

[P]atrem omnipotentem, factorem celi et terre, 

visibilium omnium et invisibilium. 

Et in unum Dominum meum Jesum Christum, 

Filium Dei unigenitum, e[t] ex Patre natum ante o[m]nia secula. 

Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, 

genitum non factum, consubstantialem Patri, 

per quem omnia facta sunt. 
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Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descen[di]t de celis. 

Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. 

Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato 

passus et sepultus e[st], et resur[r]exit tercia die, secundum Scripturas, 

et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris. 

 

Et iterum venturus est cum gloria, 

judicare vivos et mortuos, 

cuius regni non erit finis. 

Am[en]. 

 

Ediční poznámky: Iniciála je doplněna. V textové edici jsou hranatými závorkami vyznačena jednak poškozená 

a tudíž nečitelná místa a místa bez příslušné písařské značky. Rozvedena jsou v souladu s dalšími dobovými 

výskyty textu například v CZ-Pnm, Ms. XII A 1, ff. 225v-226r a CZ- Pnm, Ms. XII F 14, ff. 186r-187r. Dále bylo 

také doplněno druhé „r“ ve slovu „resur[r]exit“. Mensurální notace nese v tomto případě prvky notace rhombické 

(především zápis ligatur). Je situována v t. imperfectum, p. minor, spartována tedy ve 2/4 taktu. Longa je v edici 

znázorněna užitím fermaty nad půlovou notou. Tónina a další parametry byly doplněny na základě výskytu v  CZ-

Pnm, Ms. XIII A 2, ff. 9r-10v. Na základě tohoto pramene bylo nápěv nutné emendovat hned v úvodu (*1), původní 

skok „e1 – a – e1“ neodpovídal modálnímu ukotvení skladby a byl upraven na „d1 – a – d1“. U slova „ante“ (*2) 

bylo nutno doplnit tón „a“, který byl z nějakého důvodu umazán (společně s tónem „f“, který není v přepisu 

zahrnut). Jde nejspíš o nedokončenou či nepovedenou opravu nebo úpravu. U slova „Patri“ (*3) je v původním, 

zde lehce porušeném zápise, naznačena pauza či punctus oddělující frázi. V tomto místě však s přihlédnutím 

k dalším pramenům nemá jiné opodstatnění než vizuální oddělení a skupinka tak byla přepsána prostě. U slova 

„crucifixus“ (*4) byl redukován tón „c1“, který zde byl vzhledem ke stavbě skladby, počtu slabik i již zmíněným 

dalším výskytům zřejmě zapsán navíc a je tedy pravděpodobně chybou. Obdobně tomu tak bylo tónu „h“ u slova 

„secundum“ (*5). Před slovem „sedet“ (*6) jsou nejprve tři přeškrtnuté noty, které nebyly zahrnuty do přepisu. 

Dále je zde pak přímo pod tímto slovem vzhledem k metrické logice emendována semibrevis (tón „g“) na minimu 

a doplněna umazaná semibrevis (tón „a“). Obdobně v závěru fráze na slově „gloria“ (*7) je doplněna umazaná 

minima (tón „d“) a závěrečná minima emendována na brevis. Posledním edičním zásahem (*8) je pak doplnění 

umazané minimy v začátku melismatu na slově „amen“. 

 

Jedná se o písňové Credo Patrem omnipotentem s výrazným kvartovým skokem 

v úvodu, což je prvek sdílený více nápěvnými variantami tohoto druhu. Až na pár výjimek 

(například fráze „Jesum Christum“) je tento kus tvořen pravidelnými čtyřtaktími, jejichž 

melodie jsou komplementární. Je tedy na místě položit si otázku, zda by bylo možné toto Credo 

provozovat jako rotulum. Hledání odpovědi je však nad rámec této práce. Výčet konkordancí 

lze nalézt na straně 166. 
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3. 4. 15. Alle- Domina, flos virginalis 

 

 

Incipit z CZ-Ps, Ms. DA III 17 

 

 

I. 

[A]lle- Domina, flos virginalis sine spina,  

tu clero non sis aliena, gracia plena. 

 

Celi Regina, dans vite sequi vestigia, 

Deum pro nobis implora et exora, 

pacis confer gaudia, alleluia. 

 

Ediční poznámky: Iniciála je doplněna. Nápěv je zapsán bez klíčů. Vzhledem k modalitě skladby (doplněné na 

základě výskytů antifony Regina celi letare, viz 5. 1. Tabulka konkordancí na str. 167) a logice nápěvu je tón „h“ 

opatřen posuvkou „b“ a snížen tak o půl tónu. Longa je v edici znázorněna užitím fermaty nad čtvrťovou notou. 

Tropus je zde v t. imperfectum, p. minor a přepsán do 2/4 taktu. Na základě původního zápisu nelze zcela 

jednoznačně interpretovat punctus za semibrevis na konci první distinkce a také na poslední slabice slova 

„implora“. Může se jednat o punctum divisionis a tím tedy o vyznačený šev distinkcí či subdistinkcí. Vzhledem 

k výskytu ve CZ-Pa, Ms. 376 i logice nápěvu by se zde měla nacházet brevis místo semibrevis. Díky tomu zde 

může v tomto případě také působit jako punctus additionis. V edici byl tak zvolen výklad punctus additionis a 

v druhém případě spojen z důvodu logiky nápěvu s osminovou pomlkou. 
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Tento „Super Regina trophus“, jak označuje kus Alle- Domina, flos virginalis rubrika 

ve Vyšehradském sborníku,155 je po formální stránce nepříliš komplikovanou kompozicí, zato 

však plnou mnohoznačnosti. Jde v první řadě o krátkou christologickou votivní antifonou de 

Resurrectione Domini. Je však také tropem závěrečného alleluia z rozsáhlé staré mariánské 

antifony Regina celi letare.156 A v neposlední řadě je pak hudební kompozicí s výrazným 

písňovým charakterem a nápadnou podobností některým cantiones z přelomu 14. a 15. století. 

Jde například o kusy Ave hierarchia a Salve lux fidelium.157 Právě této mnohoznačnosti se zde 

budu věnovat především. Začnu však nejprve stručným ohlédnutím do historie. 

Antifona Regina celi letare, jak připomíná Charles Brewer v úvodu zmiňované 

studie,158 má své místo v pramenech západoevropské provenience již od přelomu 12. a 13. 

století. Její pak obliba stoupala a brzy si s dalšími třemi mariánskými antifonami – jmenovitě 

Alma Redemptoris Mater, Ave Regina celorum a Salve Regina – vysloužila významné místo 

mezi liturgickými zpěvy. To dobře dokumentuje stále velice silnou oblibu mariánského kultu 

v pozdně středověké střední Evropě. Nicméně této rané vývojové linii zde není věnován 

rozsáhlejší prostor, neboť jsem se rozhodl sledovat cestu antifony do našich pramenů až od 

prvních zápisů, obsahujících materiál pozdějšího tropu. Tato cesta začíná spolu s rozšířením 

antifony do oblasti střední Evropy někdy ve 14. století, tedy ve stejném období jako myšlenky 

směru devotio moderna. Zápisy, dokumentující přítomnost na území Čech pak pocházejí 

z druhé poloviny 14. století.  

Úplně nejstarší dochovaný zápis ze středoevropského prostoru, obsahující taktéž právě 

onen materiál pozdějšího tropu, pochází z takzvaného Debenského antifonáře.159 V tomto 

prameni se pak antifona vyskytuje hned ve dvou variantách: v původní formě pouze s krátkým 

melismatem u „alleluia“ a ve verzi s prodlouženým melismatem, které je vlastně materiálem 

daného tropu. Antifona sem byla doplněna na základě datace rukopisu a přípisků mezi lety 

1372-1375 a její liturgické určení byla Bílá sobota.160 V případě verze s krátkým „alleluia“ 

konkrétně konec nešpor, u verze s rozšířeným „alleluia“ pak konec kompletáře. Některé 

rukopisy také navrhují využít kus v rámci pašijových procesí. Brewer však dále dodává, že výše 

uvedené poznatky se týkají především Krakovské diecéze, neboť například breviář Vratislavské 

 
155 CZ-Pa, Ms. 376, f. 112r. 
156 Cantus Index: 

      http://cantusindex.org/id/004597. 

      http://cantusindex.org/id/004597.1. 

      http://cantusindex.org/id/004597.2. 
157 BREWER, 1990, str. 440-442. 
158 BREWER, 1990, str. 431. 
159 PREŠOV: Štátna vedecká knižnica, Debenský antifonář (1372-1375) – SK-PREsvk, Ms. ?, ff. 87r-87v + f. 87v. 
160 BREWER, 1990, str. 432. 

http://cantusindex.org/id/004597
http://cantusindex.org/id/004597.1
http://cantusindex.org/id/004597.2


84 

 

provenience z konce 14. století danou antifonu u zmíněných liturgických příležitostí vůbec 

neuvádí.161  

V našich pramenech je pak první vlaštovkou takřka doslovný český překlad této 

„andělské“ antifony: Královno nebeská, raduj se v Milíčových modlitbách,162 následovaný 

třemi zápisy původního latinského textu antifony.163 Z nich je pozoruhodný především 

antifonář CZ-Pu, Ms. XIII C 7 z přelomu 14. a 15. století, který obsahuje také nejstarší 

dochovaný zápis hudebního materiálu antifony na našem území, konkrétně diastematickou 

notací. Obsahuje sice rozšířené melisma u „alleluia“, to se však i přes lehké náznaky variantě 

z Debenského antifonáře vymyká. Další dva zápisy hudebního materiálu Regina celi letare na 

našem území pocházejí z Vyšebrodského sborníku č. 42.164 Ale ani zde není melisma 

závěrečného „alleluia“ nijak blíže příbuzné s hudebním materiálem pozdějšího tropu. Jak 

Brewer uvádí na základě některých rubrik, odpustkového listu od arcibiskupa Zbyňka Zajíce 

určeného vyšebrodskému klášteru a dalších dokumentů, toho času již byla Regina celi letare ve 

středoevropském prostoru velice dobře známá a rozšířená.165  

V první polovině 15. století se již hojně objevuje ono tropované „alleluia“, konkrétně 

nejprve ve třech rukopisech opět polské provenience.166 To by mohlo vypovídat o tom, že právě 

z oblasti západního a jihozápadního Polska by mohl tropus pocházet, či na naše území migrovat. 

„Alleluia“ je podloženo textem: 

 

„Alle- Domine, nate Matris Deus alme, 

nobis confer prestaque vivere. 

etc.“167 

 

Každý z těchto tří rukopisů podává zcela rozdílná a neméně důležitá svědectví. 

V případě PL-Kj, Ms. 1258 jde o zápis textu antifony s přeškrtnutým „alleluia“ a doplněným 

 
161 BREWER, 1990, str. 434. 
162 PRAHA: Národní knihovna České republiky, Milíčovy motlitby, sign. XVII F 30 (2. pol. 14. st.) – CZ-Pu, Ms. 

XVII F 30, f. ?. 
163 PRAHA: Národní knihovna České republiky, sign. XII C 7b (konec 14. st.) – CZ-Pu, Ms. XII C 7b, 181v. 

PRAHA: Národní knihovna České republiky, sign. XIII A 5d (konec 14. st.) – CZ-Pu, Ms. XIII A 5d, ff. 97r-97v. 

PRAHA: Národní knihovna České republiky, Antiphonarium, sign. XIII C 7 (přelom 14. a 15. st.) – CZ-Pu, Ms. 

XIII C 7, ff. 208r-208v. 
164 CZ-VB, Ms. 42, ff. 144r-144v + ff. 158r-158v. 
165 BREWER, 1990, str. 437-439. 
166 KRAKÓW: Biblioteka Jagiellońska, sign. Ms. 2464 (1420) – PL-Kj, Ms. 2464, f. 1v. 

KRAKÓW: Biblioteka Jagiellońska, sign. Ms. 1258 (1. pol. 15. st.) – PL-Kj, Ms. 1258, f. 87v, 

KRAKÓW: Biblioteka Jagiellońska, sign. Ms. 1267 (1. pol. 15. st.) – PL-Kj, Ms. 1267, ff. 173v-174r. 
167 Kompletní přepis textu i notových zápisů viz: BREWER, 1990, str 440. 
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textem tropu. Rubrika na f. 158v pak uvádí, že antifona je součástí commemoratio de 

resurrectione následujícího po Magnificat na Bílou sobotu. Druhý z této trojice, rukopis PL-Kj, 

Ms. 1267, již obsahuje kompletní zápis hudebního materiálu antifony Regina celi letare včetně 

integrovaného tropu Alle- Domine, nate Matris Deus alme. A poslední PL-Kj, Ms. 2464, 

pocházející nejspíše z prostředí krakovské univerzity a obsahující mimo jiné tři skladby Petra 

Wilhelmi de Grudencz, přináší také první vícehlasé zpracování daného tropu v rámci antifony 

Regina celi letare. Hudební materiál tropu se nachází ve spodním hlasu doprovázen 

nekomplikovaným kontrapunktem v hodnotách minim. Stavba tropu je zde již velice podobná 

struktuře kusu Alle- Domina, flos virginalis a uvážíme-li předpokládané čilé kontakty 

krakovské a pražské univerzity, je veskrze pravděpodobné, že právě touto cestou se tradice 

daného tropu dostala také do našich rukopisů, a to především právě ve formě Alle- Domina, flos 

virginalis z Vyšehradského sborníku a Strahovského konvolutu. Než se k tomuto kusu 

dostaneme, stojí za připomenutí také vznik první české paralely k původnímu překladu 

Královno nebeská, raduj se někdy v první třetině 15. století. Příznačně se jedná se o antifonu 

na téma vzkříšení: Kristus z mrtvých vstal.168 Ani zde se však ještě stále nenachází „alleluia“ 

s příbuznějším hudebním materiálem tropu. Tento materiál se však již objevuje mimo jiné 

například v rukopisech Trent 87169 a Neumarkt cantional,170 za hranicemi českého království 

tedy poměrně hojně. Detaily a podrobný výčet konkordancí viz kapitola 5. 1. Tabulka 

konkordancí na straně 167. 

 Nicméně jak již bylo řečeno, na našem území máme první doklady o daném tropu právě 

až z Vyšehradského sborníku a Strahovského konvolutu. Nejprve se tedy, jak se zdá na základě 

pramenné základny, objevila osamostatněná varianta tropu. Až následně se začaly zapisovat 

kompletní verze antifony obsahující i tropus, ve třech případech také vícehlasé. Později pak 

také s vernakulárními texty. Zůstaneme však nyní u samostatných verzí tropu. Oba zápisy jsou 

až na drobné detaily takřka totožné a dost možná tak poukazují na určitou spřízněnost 

Vyšehradského sborníku a Strahovského konvolutu. To ostatně napovídají i jiné konkordance 

mezi těmito rukopisy. Nicméně fakt, že se onen „Super Regina tropus“ dochoval pouze právě 

zde s totožnou textovou variantou a také hudebním materiálem je nepřehlédnutelný. A pokud 

přihlédneme k tezi migrace tropu Alle- Domine, nate Matris Deus alme z krakovského 

 
168 CZ-Pnm, Ms. II C 7, p. 160. 
169 Dvojhlasá úprava, připsána J. Brassarovi. 

TRENTO: Museo Provinciale d'Arte, Castello del Buonconsiglio, Trent 87, sign. 1374 (1430-1465) – I-TRmp, 

Ms. 1374. 
170 WROCLAW: Biblioteka Uniwersytecka, Neumarkt Cantional, sign. Mf. 7548 (pol. 15. st.) – PL-WRu, Ms. 

Mf. 7548. 
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univerzitního prostředí, pak lze také přepokládat i vazby na toto prostředí, případně na prostředí 

pražské univerzity. Starší zápis z Vyšehradského sborníku se liší po textové stránce pouze 

v jediné frázi: v druhé polovině tropu odlišným slovosledem „…pro nobis Deum…“ (v DA III 

17: „…Deum pro nobis…“). Po stránce notace jsou pak některé breves odlišně znázorněny 

rhombickým stylem (bistropha). Z hudebního hlediska jde právě o nuance v zápisu breves či 

jiných hodnot v závěru distinkcí a dále pak již pouze o jedinou výraznější odchylku u slova 

„aliena“, které je ve Vyšehradském sborníku podloženo třemi minimami a jednou brevis, ve 

Strahovském konvolutu pak dvěma minimami, semibrevis a jednou brevis. Pokud budeme oba 

zápisy tropu Alle- Domina, flos virginalis dále analyzovat z formálního hlediska, lze strukturu 

kusu vyjádřit následovně; A1(a + b + c + d); A2(a + b + c´ + d´); B, kdy každé malé písmeno je 

jedna subdistinkce. Rozsah tónového materiálu je sexta (ve spartaci tóny „f-d1“), kadence jsou 

v jednotlivých distinkcích zakončeny tóny „c1“, „a“ a dále pak samozřejmě finálou „f“. Pokud 

tento kus porovnáme s tropem Alle- Domine, nate Matris Deus alme z rukopisu PL-Kj, Ms. 

1267, tvar nápěvu je až na drobné detaily totožný. Pokud jdeme více do minulosti, například až 

k zpět k Debenskému antifonáři, nápěv je stále velice jasně patrný, nicméně rozdílů přibývá. 

Zdá se tak, že zde skutečně existuje nějaká souvislost mezi rukopisem PL-Kj, Ms. 1267 a 

následnými výskyty osamostatněného tropu na našem území. I když se zde tropus objevil v této 

jedinečné osamostatněné podobě, myslím si, že mohl být užíván nejen jako krátká votivní 

antifona, ale také stejně jako alternativní „český“ tropus k Alle- Domine, nate Matris Deus alme 

a prováděn tak v rámci skladby Regina celi letare (pokud však byl významněji rozšířen, o čemž 

pramenná základna úplně nevypovídá). 

 Další pozoruhodnou skutečností je pak velice nápadná podobnost hudebního materiálu 

tropu s úseky některých cantiones.171 Konkrétně jde především o intervalový tvar úvodní 

formule, tedy ve spartaci tóny: F – F – A – Bb – C. Jmenovitě se jedná o cantio Ave hierarchia, 

celestis et pia, které sdílí s touto vstupní distinkcí i rytmické řešení, obecně pak s kusem také 

stejný modus, tempus a prolatio. Tato skladba je pravděpodobně nejstarší, v pramenech se 

nejdříve objevuje ve Vyšebrodském sborníku č. 42172 a zachoval si velikou oblibu až hluboko 

do novověku. Druhým příkladem je pak cantio Salve lux fidelium. To se poprvé objevuje ve 

Vyšehradském sborníku zapsáno dokonce na stejném foliu jako Alle- Domina, flos virginalis. 

Figuruje zde s rubrikou „Rotulum super Sanctus“ a melodický tvar vstupní formule je zde 

opravdu nápadně podobný danému tropu. V případě této krátké melodie se co do podobnosti 

jedná právě pouze o intervalový tvar a o modalitu. Cantio je však trojdobé a melodie dále 

 
171 BREWER, 1990, str. 440-442. 
172 CZ-VB, Ms. 42, f. 145r. 
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postupuje rozdílně, obdobně však jako výše zmíněné Ave hierarchia, celestis et pia směrem 

nahoru. Posledním kusem, který v tomto ohledu stojí za zmínku, je pak velice nápadně se 

podobající nápěv asociovaný s texty Králi nebeský, k tobě lid křiesťanský173 a Solis previa, 

aurora fulgida. Ten se například objevuje v Graduálu Martina Bakaláře z Vyskytné na stejném 

foliu spolu se Salve lux fidelium.174 I tentokráte je úvodní distinkce v podstatě totožná, 

tentokráte je však do jisté míry podobná i druhá a opět se nacházíme ve stejném modu. Výčet 

by případně mohl být ještě větší. 

Jisté formální podobnosti a hluboké souvislosti středoevropských tropů a některých 

cantiones si především na kusech pocházejících z repertoáru Salve Regina a Benedicamus 

Domine všímá Jan Ciglbauer.175 Hudební materiál migroval, byl zpracováván a přepracováván 

v nových kontextech. Materiál tropů tak mohl sloužit nejen jako zdroj motivického materiálu, 

ale ve vztahu k jeho osamostatněným kusům mohl také spolu se strofickými skladbami jako 

například s hymny, sekvencemi či kondukty sloužit jako přímá inspirace vedoucí ke vzniku 

formy cantio. Tropus Alle- Domina, flos viriginalis je sice poměrně mladým tropem, můžeme 

si ale díky němu představit, jak asi mohl interagovat repertoár starší. Nelze sice naprosto 

jednoznačně prokázat, že spolu zmíněné písně a onen tropus skutečně souvisejí, nicméně jejich 

podoba, výrazný charakter motivického materiálu a zmíněné konkordance k tomuto závěru 

nápadně poukazují. Dá se tak předpokládat, že určitá část nově komponovaných skladeb 

písňového charakteru mohla být vytvořena z podobných obecně známých, oblíbených a 

rozšířených chorálních melodií, či jejich úseků. Uplatněný kompoziční princip stojí na využití 

obecně známé melodie jako „hlavy“, tedy jako výchozího úseku pro navazující nově 

komponovanou hudbu. 

 Další život tropu v pramenech bohemikální provenience je svázán jednak s vícehlasými 

zpracováními antifony Regina celi letare, dále pak s pozoruhodným repertoárem jednohlasých 

vernakulárních variant dané antifony. V zahraničních pramenech je antifona počátkem 16. 

století upravována do vícehlasé podoby již celkem běžně. V prostředí zemí Koruny české se 

však toho času dočkala prvních polyfonních úprav. A to konkrétně v královéhradeckém Kodexu 

Franus a v pražském Kodexu Speciálník.176 Dvě obdobné tříhlasé úpravy a jedna čtyřhlasá 

Regina celi letare z těchto rukopisů jsou jediné takové skladby v našich prozkoumaných 

 
173 Viz str. 96 a str. 177. 
174 CZ-Pnm, Ms. XIII A 2, ff. 170r-170v. 
175 CIGLBAUER, 2017, str. 32-38. 
176 CZ-HKm, Ms. Hr-6, ff. 355v-356r. 

CZ-HKm, Ms. Hr-7, ff. 169v-170r + ff. 277v-279r. 
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pramenech a v ničem příliš nezaostávají za srovnatelnými kusy ze zahraničních rukopisů.177 

Širší recepci a oblibu si však získaly právě ony zmíněné vernakulární varianty antifony Regina 

celi letare. Ty jsou zajímavé i z hlediska postavení daného tropu, který zde figuruje jako 

vložená píseň. Ke konci antifony je tak v tomto typu pramenů zapsána melodie tropu v podstatě 

jako písňový nápěv a následně zapsán text rozdělený na několik strof. Melodie je pak 

opakována se stále novým podloženým textem. Prvním kusem tohoto typu je německá úprava 

antifony Christus der heiland z tištěného kancionálu Jednoty bratrské Ein new 

gesengbuchlen.178 Materiál tropu strukturálně i melodicky odpovídá starším variantám a je také 

rozdělen na: A (stroficky se opakující versus vždy s novým textem) + B (závěrečná zkrácená 

distinkce). Úsek A z varianty z daného tištěného kancionálu lze nalézt na následujícím obrázku. 

Reprezentují ho poslední dva řádky notové osnovy a následující strofy textu. 

 

Christus der heiland z tištěného kancionálu Jednoty bratrské Ein new gesengbuchlen.179 

 

 
177 LEIPZIG: Universitätsbibliothek, Der Codex des Magister Nicolaus Apel, sign. 1494 (přelom 15. a 16. st.) – 

D-LEmi, Ms. 1494, ff. 71v-74r. 

MÜNCHEN: Bayerische Staatsbibliothek, Codex des Magister Nicolaus Leopold, sign. 3154 (přelom 15. a 16. st.) 

– D-Mbs, Ms. 3154, f. ?. 
178 Ein new gesengbuchlen, [Mladá Boleslav, 1531], (VD16 XL 8), ff. E 10r-E 11r. 
179 Použitý obrázek pochází z webu Melodiarium: http://www.musicologica.cz/melodiarium/. 

http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
http://www.musicologica.cz/melodiarium/
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Závěrečný díl B tropu v kus Christus der heiland z kancionálu Ein new gesengbuchlen.180 

 

 

Mohla se tato vložená píseň provádět i samostatně? Teoreticky to jistě možné je. Jisté 

však je, že tyto vernakulární úpravy antifony získaly v 16. století značnou oblibu a celkem 

mohutné rozšíření. Bližší informace o těchto faktorech a také o variabilitě kusu lze nalézt 

v kapitole 5. 1. Tabulka konkordancí na str. 167. Na tomto místě již jen dodám, že daný 

formální přístup se v pramenech týká převážně kusů Kristus z mrtvých vstal, Kristus Spasitel 

vstoupil na nebe a Kristus zaslíbil učedlníkům. Původní překlad antifony Královno nebeská, 

raduj se a některé jiné textové adaptace dále figurují bez vloženého tropu. 

  

 
180 Použitý obrázek pochází z webu Melodiarium: http://www.musicologica.cz/melodiarium/. 

http://www.musicologica.cz/melodiarium/
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3. 4. 16. Ave Jesu pie Pastor  

 

 
Incipit z CZ-Ps, Ms. DA III 17 
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I. 

[V.] [A]ve Jesu pie Pastor, 

erancium revocator 

omnium ad pascua. 

 

R° Per verborum in altari, 

virtute dans consecrari 

ministris vivifice. 

II. 

V. Prestans sub specie panis,          

vini quoque pro suavis 

gustata meliflua. 

 

R° Fidem rectam ut secundet, 

te laudantes que comendet 

in celi palacio. 

III. 

V. Mandans corpus manducare, 

sangwinem suum potare 

legistis deifice. 

 

R° Nam triumphans hic per crucem, 

gestat dextre ene lucem 

Patrem amatissimi. 

IV. 

[V.] Sic editur verus agnus, 

Jesus Christus, Dei magnus 

vinus in altissimus. 

 

R° Pura mente te colentes, 

genitorem quem pulsantes 

almo cum spiramine. 
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Ediční poznámky: Iniciála je doplněna. Závěrečná longa je v edici znázorněna užitím fermaty nad půlovou notou. 

Na předělu versu a repetitia, v edici označeného symbolem *, pak svrchní hlas uvádí longu a spodní hlas brevis, 

v edici tak byly hodnoty sjednoceny na brevis. Cantio je v t. imperfectum, p. minor a přepsáno tak do 2/4 taktu. 

Jedná se o dvojhlas ad voces equales. Nápěv obsahuje C- klíče a F- klíč, modus je zde I. „dórský“. Svrchní hlas 

bylo však navzdory klíčování hned v úvodu nutné transponovat o kvartu, jelikož úvodní i závěrečný tón byl dle 

zápisu a klíčování tón „g“ a souzvuky v kadencích tak vycházely problematicky. 

 

 I toto dvojhlasé cantio de Corpore Christi je unikátním kusem bez nalezených 

konkordancí. Jde se o jednu z mála skladeb z rukopisu, která uvádí klíčování, byť je zápis 

zjevně chybný a musel být opraven transpozicí o kvartu, jak ostatně uvádějí ediční poznámky 

výše. Nápěv žádného z hlasů se nepodařilo identifikovat. Jak vyplývá z edice, svrchní hlas je 

zdobnější a pohyblivější, naproti tomu spodní hlas tvoří jednoduché a z hlediska rytmu velice 

pravidelné motivické fráze. Struktura cantio je následující: 

 

Svrchní hlas: V. = a + b + c1; R° = d + c2 + c3 

Spodní hlas: V. = a + b + c; R° = d + e + c 

 

První subdistinkce versu, značená písmenem „a“ uvádí jednoduchý kontrapunkt 2:1 a 

kadencuje do finály. Druhá subdistinkce „b“ je pak naproti tomu poměrně kontrastní, hlasy jsou 

vedeny homorytmicky, v paralelních kvartách a končí v A. Poslední subdistinkce versu 

označená „c“ pak končí opět finálou. Je provedena znovu kontrapunktem 2:1 a vrací se pak jako 

závěr repetitia s pozměněným svrchním hlasem. Repetito začíná další víceméně 

homorytmickou subdistinkcí „d" v paralelních kvartách a s kadencí do A, nicméně v úvodu je 

tato fráze transponována o kvartu výše. Následné dvě subdistinkce jsou pak v podstatě variace 

již zmiňované závěrečné fráze versu a obě kadencují do finály. Všechny subdistinkce jsou 

pravidelné, v přepisu je reprezentují čtyři takty. Pouze první subdistinkce „a“ je rozšířena na 

taktů pět. 

V případě kusu Ave Jesu pie pastor je možné, že se obdobně jako u jiných unikátních 

kusů může jednat o skladbu zkomponovanou přímo některým z autorů rukopisu. Ze slohového 

hlediska vykazuje cantio do jisté míry vliv staršího západního repertoáru, a to především 

v paralelních kvartách a v organálním charakteru některých úseků.  
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3. 4. 17. Mens surgat fidelium 

ff. 72r-72v 

I. 

[V.] Mens surgat fidelium, 

laudare sanctissimum, 

dulce Christi ferculum, 

et sanguinis poculum. 

 

[V.] Ecce tempus gracie, 

t[em]pus est leticie, 

cedat vis mesticie, 

gaudeamus hodie. 

 

R° Jesu tua gracia, 

fideles tuos facia, 

reffocilla debiles, 

consolare flebiles. 

II. 

[V.] Hec sacra magnalia, 

typicavit in manna, 

et in urna aurea, 

olim turba judea. 

 

[V.] Hic Isac im[m]olatur, 

agnus hic manducatur, 

Helias confor[ta]tur, 

peccator restauratur. 

 

[R°] 
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III. 

[V.] Ut surgamus oritur, 

ut vivamus moritur, 

compensemus igitur, 

quod nobis traditur. 

 

[V.] O Jesu dilectissime, 

qui nos tuo corpore, 

cibas atque sanguine, 

in hac valle miserie. 

 

[R°] 

IV. 

[V.] Cuius sacra lectio, 

nostra sit refectio, 

nos pro vite precio, 

Christum mori decuit. 

 

[V.] Confer ut sumamus, 

sic ut in te vivamus, 

eternum capiamus, 

consorcium beatorum. 

 

[R°] 

 

Ediční poznámky: V edici je prostřednictvím hranatých závorek doplněno několik chybějících částí slov, tedy 

„tpus“ → „tempus“, „confortur“ → „confortatur“, a písmeno „m“: „imolatur“ → „immolatur“. 

 

 Zajímavý případ, zmíněný již v souvislosti s cantio Vivus panis angelorum. Nicméně 

příběh tohoto kusu je výjimečný především tím, že nejstarším dochovaným kusem je česká 

varianta písně Mysl lidská, vstaň s věrností, se kterou se v Jistebnickém kancionálu181 poprvé 

představil i její nápěv. Ta je však unikátem, v druhé fázi svého výskytu dostal kus úplně nová 

česká i německá kontrafakta. V tomto případě se ranná fáze zastoupená v Jistebnickém 

 
181 CZ-Pnm, Ms. II C 7, p. 58. 
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graduálu182 a Vyšehradském sborníku183 především pořadím strof poměrně odlišuje od mladší 

vrstvy184 uvedené ve Strahovském konvolutu a tradované dále například v Kodexu Franus.185 

Z té se pak ještě před zápisem vernakulárních variant odštěpila skupina kusů s redukovaným 

počtem versů na čtyři. Ty pocházejí například z Graduálu Martina Bakaláře z Vyskytné,186 

Latinského graduálu187 z Chrudimi a také z Klatovského graduálu.188 Více informací o 

konkordancích viz 5. 1. Tabulka konkordancí na straně 174.   

 
182 CZ- Pnm, Ms. XII F 14, f. 198r. 
183 CZ-Pa, Ms. 376, f. 43r + ff. 44v-45r. 
184 Liší se II. strofa (v CZ-Pnm, Ms. XII F 14 II. = IIIb. a IVb.), druhý versus III. strofy (IVa) a konečně poslední 

strofa obsahuje text druhé strofy ze strahovského pramene. 
185 CZ-HKm, Ms. Hr-6, ff. 282v-283r. 
186 CZ-Pnm, Ms. XIII A 2, f. 197r. 
187 CZ-CHRm, Ms. 12580, f. R 7v. 
188 CZ-KL, Ms. C3/403,ff. 542v-543r. 
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3. 4. 18. Králi nebeský, k tobě lid křiesťanský 

ff. 73v-74r 

I. 

[V.] Králi nebeský,  

k tobě lid křiesťanský  

volá vždy bez přiestánie,  

račiž se smilovati nad námi. 

 

II. 

[V.] Pokoj a mír dáti,  

bychom mohli znáti  

pravdu zákona tvého,  

v něm setrvati do skončenie svého. 

III. 

[V.] Dokudž nepřídeš  

a súditi budeš, 

vedle své spravedlnosti, 

neodlučuj nás od své milosti 

IV. 

[V.] v ten den ukrutný, 

jenž vešken svět smutný, 

přied súdci Pána svého 

vydati počet z skutku každého. 

V. 

[V.] Okážeš své rány, 

rozdělíš na strany, 

dobré na svú pravici, 

ale hřiešným kážeš na levici. 

VI. 

[V.] Tu všecky proměníš, 

dobrého oslavíš, 

nad jasnost Králi slunce, 

hřiešného zarmútíš potupence. 
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VII. 

[V.] Všecky spravedlivé, 

jenž na pravici tvé, 

utěšíš velmi mile 

a řka „Radujte se této chvíle, 

VIII. 

[V.] jenž jste pracovali 

a následovali 

skutkov mých spravedlnos[ti], 

doveduť nás do věčné radosti. 

IX. 

[V.] Poďtež požehnaní, 

králi ste nazvaní, 

v tu radost Otce mého, 

vejděte v duom Krále nebeského.“ 

X. 

[V.] Stanúť zlořečení, 

v věčném zamúcení, 

nemohúce se skrýti, 

řkúc: „Byť nás hory mohli přikrýti! 

XI. 

[V.] Ach, padnětež na nás, 

hroznýť jest súdce náš, 

bychom mohli zemříti 

a tak hrozného súdce ujíti.“ 

XII. 

[V.] Nelzeť se skrýti, 

ano všudy svítí 

tvář Pána nebeského, 

kterak jest ujíti moci jeho. 
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XIII. 

[V.] Buduť otsúzeni, 

u věčné vězenie, 

kdež pláč, zubuom skřípenie, 

věčné lkánie vždycky bez přiestánie. 

XIV. 

[V.] V ten věčný plamen, 

kdež hřiešný uvržen, 

bude tam bez milosti, 

blaze jemu kohož Pán Buoh zprostí 

XV. 

[V.] té věčné muky, 

od své svaté ruky 

neodlučuj nás věčně, 

uveď nás do radosti bezpečné. 

XVI. 

[V.] Tu, kdež ty kraluješ, 

s svými se raduješ, 

se všemi zvolenými 

a s svými anjely nebeskými. 

Amen. 

 

Ediční poznámky: V textové edici je doplněno slovo „spravedlnosti“, jehož druhá půle (původně asi 

„spravedlivých“) je v rukopise přeškrtnuta a nad slovem doplněna, nedostatek místa však neumožnil napsat slovo 

celé a čitelné. 

 

Kus již byl zmíněn ve vztahu nápěvu s tropem antifony Regina celi letare.189 Jeho nápěv 

v sobě nese jasné stopy tohoto tropu a kromě dané české verze je také asociován 

s pravděpodobně mladším latinským textem Solis praevia, aurora fulgida. Strahovský kus je 

zápisem šestnácti strof textu písařem XIII. Je to jeho jediná epizoda v prameni. Z dobových 

rukopisů se pak píseň objevuje taktéž se šestnácti strofami ve Vyšehradském sborníku.190 

Konkordance a bližší informace o nich lze nalézt na straně 177. 

 
189 Viz str. 87. 
190 CZ-Pa, Ms. 376, ff. 7v-8r. 
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3. 4. 19. Infusor veni graciarum 
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Incipit z CZ-Ps, Ms. DA III 17 

 

 

I. 

[V.] Infusor veni graciarum, 

dator ac scienciarum,  

pectora purifica, 

pectora purificando. 

 

[R°] Veni sancte Spiritus, 

tange nostri funditus, 

cordium profunda. 

 

Ediční poznámky: Tónina byla vzhledem k absenci klíčů i konkordancí doplněna experimentálně na základě 

zkoušení různých pravděpodobných modů a logiky takto vzniklých souzvuků. Zvolený III. „frygický“ modus však 

pravděpodobně není jediná a jednoznačná možnost. * označuje písařem opravované místo, kde původní dvě 

semibreves (v edici by se jednalo o tón „d1“) nahradily nevybarvené minimy směrem o kvartu níže, tedy na tón 

„g“. Longy jsou znázorněny půlovou notou s fermatou. Cantio je v t. imperfectum, p. minor, přepsáno tedy do 2/4 

taktu. 

 

 Cantio de Spiritu sancto Infusor veni graciarum je opět zajímavým kusem bez textových 

konkordancí. Dochovala se zde pouze jedna strofa složena z versu a repetitio. kus je 

jednoduchou ale po textové stránce originálně pojatou prosbou za očištění k Duchu svatému, 

byť je zápis textu po gramatické stránce místy problematický. Duch svatý je zde osloven jako 

„Infusor“, což může znamenat „tavič“, „slévač“, ale také „lijec“ nebo „nalévač“. Dále je také 

označen jako „dator ac scienciarum“, tedy „dárce a vědec“ nebo „dárce vědy/vědění“. Přibližný 

ilustrativní překlad textu repetitio pak zní: 

 

„Přijď svatý Duchu, 

dotkni se důkladně, 

hlubiny našich srdcí.“ 
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V daném případě je to charakter textu i samotného hudebního materiálu, co poukazuje 

na možný skladatelský pokus některého z autorů Strahovského konvolutu. Ale ani v tomto 

případě to není tak jednoznačné. Za motiv byl zvolen nápěv trojdobého cantio O Regina lux 

divina.191 Ten je ovšem převeden do dvojdobého metra a je z něj použita v podstatě pouze část 

úvodní distinkce. Nicméně motiv je jasně patrný a je uveden ve svrchním hlasu. Následující 

kontrapunkt je pak podmíněn povahou souzvuků. Je možné, že si zde autor vypůjčil ještě více 

motivů z nápěvů jiných cantiones, či přímo z některé chorální předlohy. To ostatně patřilo 

k dobové praxi. 

 Zápis cantio postrádal klíče, byl ale i s ohledem na kus O Regina lux divina editorsky 

dosazen III. „frygický“ modus. Finálou je tedy tón „e“. Charakter jednoduchého kontrapunktu 

je zde striktně nota proti notě. Versus tvoří čtyři distinkce nestejné délky. Úvodní subdistinkce 

podložená textem „Infusor veni graciarum“ začíná s hlasy v oktávovém rozestupu a kadencuje 

do tónu „g“. Následují dvě krátké a vzájemně plynule navazující subdistinkce s hlasy vedenými 

převážně v paralelních kvintách, po kterých je uvedena závěrečná fráze „…pectora 

purificando.“ s relativně dlouhým melisma v závěru, které ústí do otevřeného kvintového 

souzvuku tónů „e – h“. Kromě paralelních kvint se v kusu často vyskytují paralelní oktávy a 

také unisono. Obdobné je to i v repetitio, které však je z hlediska délky subdistinkcí 

pravidelnější a začíná taktéž kvintovým souzvukem, jen hlasy si vyměnily polohu. 

 V případě repetitio jsou však zajímavé právě kadence. První dvě subdistinkce končí 

obnaženým souzvukem tónů „e – g“, tedy malou tercií. Ve třetí hlasy směřují do G. Kadence 

zakončující krátkou subdistinkci poslední pak opět končí kvintovým souzvukem. Právě 

obnažené intervaly a především pak ony tercie v kadencích evokují, že by kusu mohl chybět 

třetí hlas. Nebylo totiž v této době a v našich podmínkách běžné, aby jednotlivé kadence ve 

dvojhlasu končily jinak než unisono nebo v oktávě. Pakliže se nejedná o chybu, je to na tomto 

místě vzhledem ke slohu kusu dosti neobvyklé řešení Takovýto souzvuk by měl být skryt mezi 

hlasy nesoucími základní tóny. Chybí zde tedy hlas? To lze obtížně zodpovědět. Pokud je to 

však pravda, zachovaly se nám ve Strahovském konvolutu nejspíše doprovodné spodní hlasy a 

chybí nám tedy hlas svrchní. Je zde však také ještě pravděpodobnější možnost, vykládat kus 

jako záznam jednoduchého dvojhlasu písňového charakteru v podstatě v improvizovaného 

organálním stylu. Právě úseky v paralelních intervalech a také výměny poloh hlasů v 

oktávovém či kvintovém rozsahu jsou běžné a typické prvky pro daný repertoár. Stejně tak 

homorytmická stavba věty.192 Nicméně tercie v závěrečných kadencích v repetitiu jsou 

 
191 CZ- Pnm, Ms. XII F 14, ff. 218r-218v; CZ-Pa, Ms. 376, ff. 45r-45v; CZ-HKm, Ms. Hr-6, ff. 256v-257r. 
192 ČERNÝ, 1984, str. 44-45. 
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skutečně problematické, neboť tento interval se u daného repertoáru vyskytuje spíše jako 

průchozí, nebo na nepřízvučných dobách a vevnitř frází. Ne takto přímo v kadencích. Vzhledem 

k charakteru kusu se však přikláním spíše k tomu, že se od počátku jedná o dvojhlas původně 

v improvizovaném organálním stylu. Problematické terciové části pak mohou značit přímo 

autorský záměr. V tomto konkrétním případě by mohlo jít o novější redakci staršího 

dvojhlasého kusu, při které byly původní jednohlasé úseky (nebo již „zastarávající“ pasáže 

v paralelních kvintách či kvartách) nahrazeny paralelními terciemi na základě dobové 

poptávky. Tato úvaha se nicméně týká pouze druhé subdistinkce repetitia, nevysvětluje však 

kadenci do terciového souzvuku v subdistinkci předcházející. 
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3. 4. 20. Surrexit Christus hodie 

 

Incipit z CZ-Ps, Ms. DA III 17 

 

I. 

[V.] Sur[r]exit Christus hodie, alleluia, 

divino ex munimine, alleluia. 

II. 

[V.] Mundum exemit sangvine, alleluia, 

quem expiavit crimine, alleluia. 

III. 

[V.] Cum Deitatis lumine, alleluia, 

cupit abissos avide, alleluia. 

IV. 

[V.] Trine Deus in culmine, alleluia, 

tibi laus sit in ethere, alleluia. 
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Ediční poznámky: Iniciála ve svrchním hlase byla doplněna. V textové edici došlo k doplnění druhého „r“ ve 

slově „surrexit“. Jedná se o dvojhlas ad voces equales. Klíče chybí. V notové edici je symbolem *1 označeno 

posunutí zápisu o tercii nahoru (vypadá to, že noty se dopisovaly dodatečně až po zapsání textu a nevešly se na 

své místo). V původním zápise na správnou polohu upozorňuje drobná semiminima. *2 označuje místo, kde 

v prameni skupinku not odděluje punctus divisionis. Ten sloužil přehlednosti zápisu (oddělení distinkcí). 

V případě *3 byla emendována minima na semiminimu. Obě longy (ve svrchním hlase je zapsána rhombicky – 

caudovanou bistrophou) jsou v edici vyjádřeny čtvrťovou notou s tečkou a fermatou. Cantio je v t. imperfectum, 

p. maior, transkribováno tedy do 3/8 taktu. I. „dórský“ modus byl díky absenci klíčů vybrán opět experimentálně, 

ale se zřetelem k nápěvným variantám skupiny písní Surrexit Christus hodie (viz 5. 1. Tabulka konkordancí; 8. 

Spiritum misit hodie, str. 134). 

 

Jelikož by problematika velikonočních kusů de Resurrectione Domini s textovým 

incipitem Surrexit Christus hodie vzhledem k neuvěřitelnému množství dalších variant vydala 

na samostatnou studii, budu se zde pouze v krátkosti věnovat tomuto výjimečnému 

dvojhlasému zpracování, které je unikátem jak po hudební, tak i po textové stránce.193 Na úvod 

ale přeci jen pár obecných informací. Tyto kusy bývají v některých případech také označována 

jako benedicamina, jejich původ se totiž nalézá v tropech k Benedicamus Domino.194 Tím, co 

danou unikátní variantu spojuje s obecně rozšířenými zpěvy z této skupiny je incipit úvodní 

distinkce, tedy fráze „Surrexit Christus hodie, alleluia,…“. Běžná textová varianta pak oproti 

kusu ze Strahovského konvolutu dále pokračuje „…, humano pro solamine, alleluia.“ a již se 

pak v žádné strofě s danou unikátní variantou z hlediska textu blíže neshledá. Druhou vazbou 

je pak forma, tedy dva osmislabičné verše v jedné strofě, které jsou vždy odděleny zvoláním 

„alleluia“, které je typicky po druhém verši několikrát opakováno. Velikonoční tématika 

vzkříšení zůstala zachována, což je typické i pro velké množství jiných textových variant tohoto 

vysoce variabilního kusu.   

Dvojhlasé cantio ze Strahovského konvolutu patří do skupiny písní s předtaktím. Z 

hudebního hlediska se jedná o poměrně archaické zpracování. Rytmus nese, podobně jako u 

některých přechozích kusů, silné odkazy na modální praxi. Také jeho trojdobé metrum 

charakterizuje sloh skladby celkem jednoznačně. Nápěv tíhne především k I. rytmickému modu 

(či v prozódii trochejskému rytmu) a i tato kompozice celkově evokuje v některých ohledech 

konduktovou až organální praxi přelomu 12. a 13. století.195 Úhledný kontrapunkt je veden 

povětšinou nota proti notě a pouze na několika místech se svrchní hlas rozběhne skupinkou 

semiminim. Úvodní úsek byl zpíván unisono a následně se hlasy rozbíhají do širokého 

 
193 MUŽÍK, František. Christ ist erstanden, In: Miscellanea musicologica 21-23. Univerzita Karlova, Praha, 1970. 

TEUSCHER, Hans. Christ ist erstanden. Stilkritische Studie über die mehrstimmigen Bearbeitungen der Weise 

von den Anfängen bis 1600. Kassel: Bärenreiter, 1930. 
194 ČERNÝ, 1984, str. 64 a taktéž ČERNÝ, 1975, str. 62. 
195 ČERNÝ, 1984, str. 64; 84-85. 
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kontrapunktu a kadence končí v oktávovém rozestupu. Souzvuková složka se nevyhýbá 

určitým příčnostem, vzešlým z horizontálního vnímání kompozice, nicméně ve výsledku je 

kontrapunkt i v tomto ohledu až překvapivě čistý a plynulý. Kadence do finály jsou situovány 

výhradně ke slovům „alleluia“ a hudba neustále plynule přechází bez větších zastavení. Vznik 

tohoto kusu by mohl být ze slohového hlediska datován o více než jedno století dříve před 

pořízením zápisu ze Strahovského konvolutu. 

Pro úplnost připomenu další související unikátní vícehlasé varianty Surrexit Christus 

hodie. První, která na první pohled charakterem do jisté míry připomíná náš kus, pochází 

z Vyšebrodského sborníku č. 42.196 Taktéž se jedná o dvojhlasou úpravu s trojdobým metrem a 

předtaktím, avšak na tradiční text „Surrexit Christus hodie, humano pro solamine.“ Při bližším 

pohledu je nicméně patrné, že hlasy jsou zde vedeny značně odlišně. Obdobně je na tom i výskyt 

německé provenience z rukopisu St. Blasien 77.197 Ten obsahuje taktéž dvojhlasou úpravu 

s předtaktím, nicméně opět jsou oba hlasy vedeny odlišně. Dalšími již veskrze rozdílně 

řešenými variantami s unikátním hudebním materiálem jsou pak tříhlasé zpracování 

z Graduálu Martina Bakaláře z Vyskytné,198 taktéž i po textové stránce ojedinělá varianta 

z Kodexu Speciálník199 a nakonec dvojhlas z chrudimského Latinského graduálu.200 

Lze tak prohlásit, že se tento oblíbený a obecně známý text a forma dočkali skutečně 

výrazného množství úprav a více či méně nezávislých verzí. Mimo čtyři hlavní nápěvné proudy 

(viz 5. 1. Tabulka konkordancí na str. 134) bylo zkomponováno tedy i nejméně šesti unikátních 

vícehlasých zpracování. To vše jednoznačně svědčí o značném rozšíření i oblibě tohoto 

velikonočního kusu a o jeho pevném místě v dobové tvořivosti. V tomto světle vznikl nejspíš 

právě i tento nový ojedinělý text ze Strahovského konvolutu a rovněž kupříkladu další odlišná 

textová varianta: „Surrexit Christus hodie, pro nobis passamus prodie“ z rukopisu Sermones, 

tractatus, carmina.201  

 
196 CZ-VB, Ms. 42, f. 151v. 
197 KARLSRUHE: Badische Landesbibliothel, sign. St. Blasien 77 (pol. 15. st.) – D-KA, Ms. St. Blasien 77, f. 

318r.  
198 CZ-Pnm, Ms. XIII A 2, f. 365r. 
199 CZ-HKm, Ms. Hr-7, f. 85v. 
200 CZ-CHRm, Ms. 12580, f. Q 18r. 
201 OLOMOUC: Vědecká knihovna v Olomouci, Sermones, tractatus, carmina, sign. M I 406 (1. pol. 16. st.) – 

CZ-OLu, Ms. M I 406, ff. 344v-345r. 
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4. Závěr 

 Nejprve došlo k revizi a upřesnění některých dat z předcházející bakalářské práce. 

Hlavním cílem bylo zrevidovat tabulku písařských rukou a také tabulku struktury rukopisu, 

které zde nově vystupují sdruženy do tabulky jedné. Dále pak šlo také o rozšířené zamyšlení 

nad původem a účelem rukopisu. Jde o několik památek různého stáří a souvisejících mnohdy 

poměrně volně. Tyto části byly postupně sepisovány po několik generací. Rukopis musel být 

v prvotní pergamenové fázi ve 14. století a nejspíš i na počátku 15. století v držení metropolitní 

kapituly pražské katedrály svatého Víta. Následující „písňový oddíl“ však již vzhledem 

k povaze svého repertoáru vznikal nejspíše v prostředí utrakvistickém či minimálně pod silným 

vlivem tohoto proudu. Je tedy teoreticky možný výklad, že během turbulentní doby dvacátých 

let 15. století, tedy v období kdy došlo k uvržení arcibiskupa Konráda z Vechty do klatby za to, 

že se přihlásil se ke Čtyřem artikulům pražským, byl rukopis z kapituly odnesen. A to možná 

právě exkomunikovaným arcibiskupem či jiným podobně smýšlejícím člověkem z jeho okolí, 

který k němu měl přístup. Vzhledem k exkluzivitě následujícího italského papíru ho pak musel 

vlastnit právě některý zámožný klerik. Ten se očividně rozhodl v poslední třetině 15. století dál 

pokračovat v rozepsané knize hymnů právě na nově pořízený papír. Poté na přelomu 15. a 16. 

století začal rukopis sloužit jako zápisník dvou vrstev repertoáru – pozdně středověké polyfonie 

14. století a písňové tvorby utrakvistického charakteru. 

Vždy však vzhledem ke svému formátu sloužil spíše jako osobní pomůcka pro uchování 

zpěvů, kalendářů, řádů a norem. Možná také k osobním skladatelským pokusům? Ať je to zápis 

písně Jasný Králi utěšení, pozdně středověký dvojhlas s možnou mladší redakcí Infusor veni 

graciarum, vícehlasé kusy Ave Jesu pie pastor, Jesus Christus, nostra salus, či Surrexit 

Christus hodie, žádná z těchto skladeb se v dané nápěvné variantě nedostala do dalších 

pramenů. Jejich charakter pak v několika případech evokuje právě spíše skladatelský pokus, 

než záznam existujícího kusu. Nicméně to není možné jednoznačně prokázat 

 Kdo byli tedy původci „písňového oddílu“ Strahovského konvolutu? Kanovníci či 

kantoři se skladatelskými ambicemi? Vzdělaní laikové? Zůstal v držení instituce i během 

sedisvakance, či byl později majetkem soukromým? Jeho nastíněné role se jistě s majiteli 

měnily a stěží dnes determinujeme jednoznačné vlastníky. Jeho písňový repertoár však 

poměrně silně ukazuje k možnému utrakvistickému původu a určení v pozdní fázi rukopisu na 

přelomu 15. a 16. století. Je však nutné nahlížet na každou složku rukopisu zvlášť a zde by 

pomohlo také další bližší prozkoumání repertoáru hymnů, obsaženého v první polovině 

rukopisu, což je podmětem k dalšímu bádání.  
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 V neposlední řadě bylo pak hlavním úkolem předkládané diplomové práce vytvoření 

textové a případně notové edice všech skladeb ze zmíněného „písňového oddílu“ a vytvoření 

tabulky přehledné konkordancí všech těchto kusů. Tyto konkordance byly pak také blíže 

okomentovány v jednotlivých příslušných kapitolách týkajících se daných skladeb. Došlo zde 

v několika případech k jejich rozboru a nastínění situace v příslušných pramenech. Cílem práce 

bylo přiblížit tento repertoár širšímu obecenstvu a umožnit tak jeho další patřičný výzkum a 

také zjednodušit případné provádění právě vytvořením edice. 
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5. Přílohy 

5. 1. Tabulka konkordancí repertoáru „písňového oddílu“ papírové části konvolutu CZ-Ps, Ms. DA III 

17 v pramenech 15. – 17. století202 

1. Vskřiešenie Spasitele svého (píseň) 

Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet 

strof 

Rubrika 

Vyšehradský sborník, 

CZ-Pa, Ms. 376, ff. 133r-133v 

Vzkříšenie Spasitele 

svého 

pol. 15. st. V + R × × 6V + 1R „De 

Resurrectione 

Christi“ 

Missale Pragense, 

CZ-Ps, Ms. DA III 17,  

ff. 61v-62r   
 

Vskřiešenie Spasitele 

svého 

po 1456 V + R × × 6V + 1R × 

Cantionale latino-bohemicum, 

CZ-Pu, Ms. X E 2, ff. 17r-17v 

Hoc festum venerantes přelom 15. 

a 16. st. 

V + R × × 6V + 1R × 

Graduale, 

CZ-KUčms, Ms. 88/85, 

ff. 246r-246v 

Vzkřieše[ni]e 

Spasitele svého 

přelom 15. 

a 16. st. 

V + R 2 C- klíče, od D, 

kompletní nápěv 

I 

5V + 1R × 

 

Kodex Franus, 

CZ-HKm, Ms. Hr-6,  

ff. 277r-277v 

ff. 280r-280v 

Vzkříšenie Spasitele 

svého 

 

 

1505 

V + R 2 bez klíčů, delší 

incipit nápěvu I 

 

6V + 1R × 

Seslánie Ducha 

svatého slavíce 

V + R 2 bez klíčů, delší 

incipit nápěvu I 

 

5V + 1R × 

 
202 Při větším počtu nápěvů jsou v tabulce odlišeny barvou a římskou číslicí. Pole označená × značí absenci nápěvu či textu rubriky, případně u některých specifických druhů 

invalidní parametr (forma, počet strof). Symbol „?“ vyznačuje pole nebo údaje, které nebylo možné doplnit vzhledem k aktuální nedostupnosti rukopisu a nemožnosti ověření 

údajů, případně pokud příslušná literatura údaj jako například signaturu neuvádí a nepodařilo se ho dohledat. „2R“ – znamená naznačené nebo vypsané zopakování repetitia. 
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Kolínský kancionál,  

CZ-KOLrm, Ms. 80/88, 

ff. 179v-180v 

Vzkříšenie Spasitele 

svého 

1517 V + R 2 F- klíč, od D, 

incipit nápěvu I 

6V + 1R × 

Miřínského Václava kněze 

písně staré,  

[Praha], 

(K05617), 

ff. C 9r-C 9v 

ff. D 4r-D 4v 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

 

 

1522 

V + R × × 6V + 1R  „Obyčejná 

pěkná“ 

Seslání Ducha svatého 

slavíce 

V + R × × 6V + 2R  „Jako 

Vzkříšení 

Spasitele“ 

 

Písničky křesťanské, 

[Luleč], 

(K13495), 

ff. B 14r-B 14v 

ff. C 11v-C 12v 

ff. C 5v-C 6v 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

 

 

 

1530 

V + R × × 6V + 1R „Má svú notu“ 

Seslání Ducha svatého 

slavíce 

V + R × × 6V + 2R „Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

Vstúpení Boží 

pamatujme 

V + R × × 6V + 3R „Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

 

Ein new gesengbuchlen, 

[Mladá Boleslav],  

(VD16 XL 8), 

ff. E 12v-E 13r 

ff. F 9r-F 9v 

Die zeit ist jetzt ganz 

freudenreich 

 

 

 

1531 

V 2 C- klíč, od G, 

kompletní nápěv 

I 

5V „Hoc festum 

venerantes“ 

Singen wir heut aus 

herzen grund 

V × × 8V „Im thon Die 

zeit ist jtzt 

gantz 

freundenreich“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007705&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000013569&local_base=KPS
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
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Písně staré, gruntovní a velmi 

utěšené, 

[Praha], 

(K05618), 

ff. B 19v-B 20r 

ff. C 10v-C 11r 

ff. C 12r-C 12v 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

 

 

 

1531 

V + R × × 6V + „2R“ 

(2x stejné 

R) 

„Jako: 

Vstúpení 

Spasitele 

svého“ 

Vstoupení Boží 

pamatujme 

V + R × × 6V + 3R „Vzkříšení 

Spasitele“ 

Seslání Ducha svatého 

slavíce 

V + R × × 6V + 2R „Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

Klatovský graduál, 

CZ-KL, Ms. C3/403, 

ff. 531v-532v 

Hoc festum venerantes 1537 V + R 2 F- klíče, od D, 

kompletní nápěv 

II 

6V + 1R × 

Vodňanský kancionál, 

CZ-VO, Ms. R 16,  

ff. 122r-123v 

ff. 137r-137v 

 

ff. 137v-138v 

Krále nebeského Pána 

chval každý 

 

 

1537 

V + R 2 F- klíče, od D, 

kompletní nápěv 

II 

7V + 1R × 

Seslání Ducha svatého 

slavíce 

V + R 2 C- klíč, od G, 

incipit nápěvu II 

6V + 1R × 

Padesáte dní když 

vyšlo potěšení 

V × × 6V „Táž nota“ 

 

 

Havlíčkobrodský kancionál, 

CZ-HBm, Ms. 2/49, 

ff. 175v-176r 

ff. 207r-207v 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

 

 

1538 

V + R 2 bez klíčů, incipit 

nápěvu I 

6V + 1R „Hoc festum 

venerantes“ 

Seslání Ducha svatého 

slavíce 

V + R 2 bez klíčů, incipit 

nápěvu I 

6V + 1R „Jako 

Vzkříšení 

Spasitele svého 

chval“ 

 

Písně chval božských, 

[Praha], 

(K12856), 

f. E 13r 

ff. E 3r-E 3v 

Vzdejmež chválu 

velebnému 

 

 

 

1541 

V + R × × 6V + 3R „Jako / 

Vzkřiešeně 

Spasitele“ 

Vzkřiešenie Spasitele 

svého 

V + R 2 C- klíče, od G, 

Bb, kompletní 

nápěv I 

6V + 1R „Hoc festum 

venerantes“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007706&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012911&local_base=KPS
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f. F 1v Hod slavný Ducha 

svatého 

V + R × × 6V + 3R „Jako / 

Vzkřiešení 

Spasitele“ 

 

Poličský kancionál,  

CZ-POLm, Ms. D 415/1871, 

pp. 451-453 

pp. 490-493 

pp. 511-514 

pp. 547-550 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

 

 

1545 

V + R 2 C- klíče, od G, 

delší incipit 

nápěvu I 

6V + 1R × 

Vzdejmež chválu 

velebnému 

V + R 2 C- klíč, od G, Bb, 

incipit nápěvu I 

6V + 3R „Jako 

Vzkříšení 

Spasitele“ 

Vstaupení Boží 

pamatujme 

V + R 2 C- klíče, od G, 

Bb, kompletní 

nápěv I 

6V + 3R × 

Hod slavný Ducha 

svatého 

V + R 2 C- klíč, od G, 

delší incipit 

nápěvu I 

6V + 3R × 

 

 

 

Kancionál český,  

[Olomouc],  

(K03718),  

ff. 137v-139r 

ff. 167v-168v 

ff. 183r-184r 

ff. 185v-186v 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

 

 

 

 

 

1559 

V + R × × 6V+ „3R“ 

(3x stejné 

R) 

„Jako: Hoc 

festum 

venerentes“ 

Vstaupení již 

pamatůjme 

V + R × × 6V+ 3R „Jako: 

Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

Seslání Ducha svatého 

slavíce 

V + R × × 6V+ 2R „Jako: 

Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

Hod slavný Ducha 

svatého 

V + R × × 6V+ 3R „Jako / 

Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006042&local_base=KPS
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Písně chval božských,  

[Šamotuly] (K12860),  

ff. G 14r-G 14v 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

1561 V + R 2 F- klíče, od G, 

Bb, kompletní 

nápěv I 

6V + 1R „Hoc festum 

venerentes“ 

 

 

 

Písně duchovní evangelistské, 

[Ivančice],  

(K12861), 

ff. 123r-123v 

f. 134v 

ff. 146v-147r 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

 

 

 

 

1564 

V + R 2 F a C- klíče, od 

G, Bb, kompletní 

nápěv I 

6V + 1R „Hoc festum 

venerentes“ 

  

Vzdejmež chválu 

velebnému 

V + R × × 6V + 3R „Jako 

Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

Hod slavný Ducha 

svatého 

V + R × × 6V + 3R „Jako 

Vzkříšení 

Spasitele“ 

 

Kirchengeseng, 

[Ivančice], 

(VD16 XL 117), 

ff. E 10r-E 10v 

ff. F 13r-F 13v 

ff. XIv-XIIr 

Die zeit ist jetzt ganz 

freudenreich 

 

 

 

1566 

V + R 2 C- klíče, od G, 

Bb, kompletní 

nápěv I 

6V + 1R „Hoc festum 

venerentes“ 

Singen wir heut aus 

herzen grund  

V + R × × 8V + 1R „Die zeit ist 

jetzt ganz: 90 

blat“ 

Die Urstend´ Christi 

unsres Herrn 

V + R 2 C- klíče, od G, 

Bb, kompletní 

nápěv I 

6V + 1R × 

Kancionál český, 

CZ-HKm, Ms. Hr-10, 

ff. 51r-51v 

Způsobiv nám 

dobrodiní veliká 

2. pol. 16. 

st. 

V + R 2 C- klíče, od G, 

Bb, delší incipit 

nápěvu I 

4V + 2R „Na 

evangelium“ 

 

Kancionál český,  

[Olomouc],  

(K04619), 

ff. P 11r-P 11v 

ff. P 16v-P 17r 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

 

 

1576 

V + R × × 6V + „2R“ „Jako: Hoc 

festum 

venerentes“ 

Hod slavný Ducha 

svatého 

V + R × × 6V + 3R „Jako: 

Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012915&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012916&local_base=KPS
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+117
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006848&local_base=KPS
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Druhý díl chval božských,  

CZ-Pnm, Ms. I A 16, 

ff. 16r-17v 

ff. 17v-18v 

ff. 82v-84r 

ff. 84r-85r 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

 

 

 

 

1576-1585 

? ? ? ? „Jako Hoc 

festum“ 

Krále, nebeského 

Pána chval 

? ? ? ? „Zpívej 

stejnou notou“ 

Vstoupení Spasitele 

svého 

? ? ? ? „Jiná jako: 

Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

Vzdejmež chválu 

velebnému 

? ? ? ? „Touž notou“ 

 

 

 

 

 

Specialník anebo zpívání 

křesťanská,  

[Praha], 

(K14155), 

f. G 2r 

ff. Mm 4v-Mm 5r 

ff. Mmm 1v-Mmm 2r 

ff. Tt 1v-Tt 2r 

 

 

 

 

 

Bychom se v víře 

srovnali 

 

 

 

 

 

 

 

 

1584 

V + R × × 1V + 2R „Jiná k libosti / 

jako: Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

V + R × × 6V + „2R“ „Píseň po 

třetím 

evangeliu / 

Maria stála u 

hrobu“ 

Synu Boží od věčnosti V + R × × 2V + 1R „Jako: 

Vzkříšení 

Spasitele“ 

Vstoupení již 

pamatujme 

V + R × × 6V + 3R  „Písnička o 

vstaupení 

Páně. Jako: 

Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014226&local_base=KPS
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f. Uu 4v Seslání Ducha svatého 

slavíce 

V + R × × 6V + 2R „Jiná / Jako: 

Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

 

 

 

 

Druhý díl chval božských,  

CZ-Pnm, Ms. I A 15, 

ff. 14r-15v 

ff. 15v-16v 

ff. 17r-26v 

ff. 115r-116r 

ff. 202r-202v 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

 

 

 

 

 

 

1587 

V + R 2 C- klíče, od G, 

Bb, kompletní 

nápěv I 

6V + „2R“ „Zpívá se jako 

Hoc festum“ 

Krále, nebeského 

Pána chval 

V + R 2 C- klíče, od G, 

Bb, incipit 

nápěvu I 

7V + „2R“ „Jednostejnou 

notou zpívej“ 

Již se všecko vyplnilo V + R 2 C- klíče, od G, 

Bb, incipit 

nápěvu I 

65V + 

„2R“ 

„Jiná předse 

touž notou“ 

Vstoupení Spasitele 

svého 

V + R 2 C- klíče, od G, 

Bb, incipit 

nápěvu I 

8V + 1R „Jiná píseň o 

vstoupení Páně 

jako: Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

Svaté Trojici velebné V + R 2 F a C- klíče, od 

G, Bb, incipit 

nápěvu I 

5V + „2R“ „Jiná jako: 

Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

 

 

Kancionál český, 

CZ-HKm, Ms. Hr-15, 

ff. 237r-238r 

ff. 281r-282v 

ff. 292v-294r 

 

 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

 

 

 

2. pol. 16. 

st. 

V + R 2 C- klíče, od G, 

Bb, delší incipit 

nápěvu I 

6V + 1R × 

Věříme všickni v 

jednoho Boha 

V 2 C- klíče, od G, 

Bb, delší incipit 

nápěvu I 

12V „Patrem času 

velikonočního“ 

Vzdejmež chválu 

velebnému 

V + R × × 6V + 3R „Jako 

Vzkříšení 

Spasitele“ 
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ff. 308v-309v 

ff. 309v-311r 

Seslání Ducha svatého 

slavíce 

V + R 2 C- klíče, od G, 

Bb, delší incipit 

nápěvu I 

6V + 1R „Jako 

Vzkříšení„ 

Hod slavný Ducha 

svatého 

V + R × × 6V + 3R „Táž nota“ 

 

 

Husitský graduál, 

CZ-Pnm, Ms. II B 4, 

ff. 208r-208v 

ff. 229r-229v 

ff. 252v-253r 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

 

 

 

přelom 16. 

a 17. st. 

V + R 2 F a C- klíče, od 

G, Bb, kompletní 

nápěv I 

6V + 3R × 

Vstaupení již 

pamatujme 

V + R × × 6V + 3R „Jako: 

Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

Hod slavný Ducha 

svatého 

V + R × × 7V + 3R „Jako: 

Vzkříšení“ 

Kancionál slánský, 

CZ-Pnm, Ms. V A 20, f. ? 

Vzkříšenie Spasitele 

svého 

přelom 16. 

a 17. st. 

? ? ? ? ? 

Kancionál to jest sebrání, 

[Olomouc],  

(K14907), 

pp. 220-221 

pp. 250-251 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

 

 

1601 

V + R 2 C- klíče, od G, 

Bb, kompletní 

nápěv I 

6V + „2R“ „O Vzkříšení“ 

Seslání Ducha svatého 

slavíce 

V + R × × 6V + 2R „Nota v listu 

220“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015004&local_base=KPS
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Písně chval božských, 

[Praha], 

(K17175), 

ff. F 15v-F 16r 

ff. F 30r-F 30v 

f. G 13v 

ff. T 24v-T 25r 

Vzkříšení Spasitele 

svého 

 

 

 

 

 

1606 

V + R 2 F a C- klíče, od 

G, Bb, kompletní 

nápěv I 

6V + 1R × 

Vstaupení již 

pamatujme 

V + R × × 6V + 3R „Jako: 

Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

Hod slavný Ducha 

svatého 

V + R × × 6V + 3R „Jako: 

Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

Zpívejme o věčných 

věcech 

V × × 12V „Jako: 

Vzkříšení 

Spasitele 

svého“ 

 

2. Vstalť jest této chvíle (píseň) 

Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet 

strof 

Rubrika 

Vyšehradský sborník, 

CZ-Pa, Ms. 376,  

f. 25r 

ff. 25v+27r 

Surgit in hac die   

pol. 15. st. 

V × × 5V × 

Vstal jest této chvíle V + R × × 4V + 1R × 

Missale Pragense, 

CZ-Ps, Ms. DA III 17, f. 62v 

Vstalť jest této chvíle po 1456 V + R × × 4V + 1R × 

Sborník Kříže z Telče,  

CZ-TRE, Ms. A 4,  

ff. 393v-394r 

Surgit in hac die 1459 V + R 2 C- klíč, od G, 

kompletní nápěv 

4V + 1R × 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017180&local_base=KPS
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Graduale,  

CZ-JIa, bez Ms.,  

ff. 159r-159v 

Surgit in hac die 1491 ? ? ? ? ? 

Pražský Speciálník, 

CZ-Pu, Ms. 59 R 5133,  

f. 184v 

Surgit in hac die 1500 V + R 2 bez klíčů, incipit 

nápěvu 

4V + 1R × 

Graduale, 

CZ-KUčms, Ms. 88/85, 

ff. 240v-241r 

ff. 246v-247v 

 

Surgit in hac die  

přelom 15. 

a 16. st. 

V + R 3 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

4V + 1R × 

Vstalť jest této chvíle V + R 3 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

4V + 1R × 

Kodex Franus,  

CZ-HKm, Ms. Hr-6, 

ff. 273r-273v 

ff. 273v-274r 

Surgit in hac die  

 

 

1505 

V + R 3 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

4V + 1R × 

Vstal jest této chvíle V + R × × 4V + 1R × 

Graduál Martina Bakaláře 

z Vyskytné, 

CZ-Pnm, Ms. XIII A 2, 

ff. 190r-190v 

Surgit in hac die 1512 V + R 3 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

4V + 1R × 

Kolínský kancionál, 

CZ-KOLrm, Ms. 80/88, 

ff. 180v-182r 

Vstal jest této chvíle 1517 V 3 C- klíče, od C, 

delší incipit 

nápěvu 

11V × 

Miřínského Václava kněze 

písně staré, [Praha], (K05617), 

f. C 9v 

Vstal jest této chvíle 1522 V + R × × 5V + 1R „Surgit in hac 

die Kristus“ 

Latinský graduál,  

CZ-CHRm, Ms. 12580,  

ff. 278v-279r 

Surgit in hac die 1530 V + R 3 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

4V + 1R × 

Ein new gesengbuchlen, 

[Mladá Boleslav], 

(VD16 XL 8), 

ff. E 1r-E 2r 

Christus ist erstanden 1531 V 2 F- klíče, od D, 

kompletní nápěv, 

ale pozměněn 

13V „Surgit in hac 

die“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007705&local_base=KPS
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
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Písně staré, gruntovní a velmi 

utěšené, [Praha], (K05618), 

ff. C 3r-C 3v 

Vstalť jest této chvíle 1531 V × × 8V „Jako. Surgit 

in hac die“ 

 

Havlíčkobrodský kancionál, 

CZ-HBm, Ms. 2/49,  

ff. 175r-175v 

Vstalť jest této chvíle 1538 V + R 3 bez klíčů, incipit 

nápěvu 

4V + „2R“ „Jako Surgit in 

hac die 

Christus 

Dominus“ 

Písně chval božských, [Praha], 

(K12856), ff. E 5r-E 5v 

Vstalť jest této chvíle 1541 V 2 F- klíče, od F, 

kompletní nápěv 

11V „Jako Surgit in 

hac die 

Christus 

Dominus“ 

Poličský kancionál,  

CZ-POLm, Ms. D 415/1871, 

pp. 458-460 

Vstalť jest této chvíle 1545 V 2 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

11V × 

Kancionál český, [Olomouc], 

(K03718), 

ff. 133r-134r 

Vstalť jest této chvíle 1559 V × × 11V „Jako. Surgit 

in hac die 

Christus“ 

Graduál literátů 

v Sedlčanech, CZ-S, Ms. M 3, 

f. 193r 
 

? 1559 ? ? ? ? ? 

Písně chval božských,  

[Šamotuly] (K12860),  

ff. G 16r-G 16v 

Vstal jest této chvíle 1561 V 2 F- klíče, od F, 

kompletní nápěv 

11V „Surgit in hac 

die Christus“ 

Písně duchovní evangelistské, 

[Ivančice], (K12861), 

f. 125r 

ff. 135v-136r 

Vstal jest této chvíle  

1564 

V 2 F- klíče, od F, 

kompletní nápěv 

11V „Surgit in hac 

die Christus“ 

Vstoupil Kristus 

vzhůru 

V × × 15V „Vstal jest této 

chvíle“ 

Kirchengeseng, [Ivančice], 

(VD16 XL 117), 

ff. E 5r-E 6r 

Christus ist erstanden 1566 V 2 C- klíče, od Bb, 

Bb, kompletní 

nápěv 

13V „Jako Surgit in 

hac die 

Christus 

Dominus“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007706&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012911&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006042&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012915&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012916&local_base=KPS
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+117
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Utrakvistický kancionál,  

CZ-JA, Ms. K 285,  

ff. 165v-166v 

Vstalť jest této chvíle 1566 ? ? ? ? ? 

Kancionál latinský,  

CZ-HKm, Ms. Hr-12,  

ff. 201v-202v 

Manus sancti Thomae 2. pol. 16. 

st. 

V 2 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

8V „Thomae 

apostoli„ 

Benešovský kancionál, 

CZ-Pam, Ms. 8249,  

ff. 59v-60r 

ff. 60v-61r 

Vstalť jest této chvíle  

1575 

V 2 ?, čtyřhlas 9V ? 

Vstalť jest této chvíle V 2 ?, čtyřhlas 9V ? 

 

 

 

Druhý díl chval božských,  

CZ-Pnm, Ms. I A 16, 

ff. 54v-56r 

ff. 56r-58r 

ff. 89r-91r 

Vstalť jest třetího dne  

 

 

 

1576-1585 

? ? ? ? × 

Svět se vším stvořením ? ? ? ? „Jiná touž 

notou“ 

Vstoupil Kristus 

vzhůru 

? ? ? ? „Jako Surgit in 

hac die 

Christus. 

Jako Vstalť jest 

této chvíle“ 

Litoměřický graduál,  

CZ-LIT, Ms. 12952,  

ff. 151v-152v 

Vstalť jest této chvíle 1578 V × × 11V ? 

 

Specialník anebo zpívání 

křesťanská, [Praha] (K14155), 

ff. Kk 3r-Kk 3v 

ff. Mmm 2r-Mmm 2v 

Vstalť jest této chvíle  

 

1584 

V + R × × 10V + 1R „Jako: Surgit 

in hac die 

Christus“ 

Dejž Pane dojíti V × × 2V „Jako: Vstalť 

jest této 

chvíle“ 

Písně roční, [Praha], 

(K13304), 

ff. F IIIr-F IIIv 

Vstalť jest této chvíle 1585 V + R × × 5V + 1R ? 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014226&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000013377&local_base=KPS
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Druhý díl chval božských,  

CZ-Pnm, Ms. I A 15, 

ff. 54r-55v 

ff. 55v-57r 

Vstalť jest třetího dne  

1587 

V 2 C- klíče, od F, 

kompletní nápěv 

11V „Jako: Surgit 

in hac die 

Christus“ 

Svět se vším stvořením V 2 C- klíče, od F, 

incipit nápěvu 

13V „Touž notou“ 

Kancionál český,  

CZ-HKm, Ms. Hr-15,  

ff. 235r-237r 

Vstalť jest této chvíle 2. pol. 16. 

st. 

V 2 C- klíče, od F, 

delší incipit 

nápěvu 

11V „Surgit in hac 

die“ 

Písně roční, [Praha], 

(K13305), 

ff. 127r-128r 

ff. 128v-129v 

Vstalť jest této chvíle  

1593 

V × × 11V ? 

Svět se vším stvořením  V × × 13V ? 

Chlumecký kancionál,  

CZ-Pnm, Ms. bez Ms.,  

ff. 115v-116r 

Vstalť jest této chvíle 1593 V 2 čtyřhlasé 

zpracování 

nápěvu 

5V ? 

Kancionál český, [Olomouc], 

(K03720), 

ff. 71r-71v 

Vstalť jest této chvíle 1596 V × × 11V ? 

Písně duchovní evangelistské, 

[Kralice], (K12869), 

p. 205 

Vstalť jest této chvíle 1598 V 2 F- klíče, od F, 

kompletní nápěv 

11V „Surgit in hac 

die Christus 

Dominus“ 

 

Husitský graduál,  

CZ-Pnm, Ms. II B 4, 

ff. 199v-200r 

ff. 230v-231v 

Vstalť jest třetího dne  

 

přelom 16. 

a 17. st. 

V 2 F- klíče, od F, 

kompletní nápěv 

11V „Surgit in hac 

die Christus“ 

Veselme se všickni V × × 20V „Jako Vstalť 

jest třetího 

dne“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000013378&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006044&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012924&local_base=KPS
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Kancionál to jest sebrání, 

[Olomouc],  

(K14907),  

pp. 214-215 

pp. 779-780 

 

Vstalť jest této chvíle  

 

 

1601 

V + R 2 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

4V + „2R“ × 

Prozpěvujmež chvály 

lide křesťanský 

V × × 8V  „Velikonoční 

o blahoslavené 

Panně Marii. 

Virgini Mariae 

laudis. Nota v 

listu 214“ 

Písně chval božských, [Praha] 

(K17175),  

ff. F 10v-F 11r 

ff. T 23r-T 23v 

 

Vstalť jest třetího dne  

 

1606 

V 2 F- klíče, od F, 

kompletní nápěv 

11V × 

Lidské pokolení život 

ztratilo 

V × × 14V „Jako: Vstalť 

jest této chvíle 

ctný Vykupitel“ 
 

3. Rex glorie, Christe pie (cantio) 

Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet 

strof 

Rubrika 

Jistebnický kancionál,  

CZ-Pnm, Ms. II C 7, ff. 41v-42r 

Králi slavný, Kriste 

dobrý 

1. pol. 15. 

st. 

V 2 F a C- klíče, od 

D, kompletní 

nápěv 

6V × 

Jistebnický graduál,  

CZ- Pnm, Ms. XII F 14,  

ff. 217r-217v 

Rex glorie, Christe pie pol. 15. st. V 3 bez klíčů, delší 

incipit nápěvu 

3V × 

Vyšehradský sborník,  

CZ-Pa, Ms. 376, f. 86v 

Rex glorie, Christe pie pol. 15. st. V 3 bez klíčů, delší 

incipit nápěvu 

3V × 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17, f. 63r  

Rex glorie, Christe pie po 1456 V × × 3V × 

Roudnický sborník,  

CZ-LIT, Ms. 1, p. 354 

Králi slavný, Kriste 

dobrý 

2. pol. 15. 

st. 

V × × 5V × 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015004&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017180&local_base=KPS
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Cantionale latino-bohemicum, 

CZ-Pu, Ms. X E 2, ff. 31r-31v 

Rex glorie, Christe pie přelom 15. 

a 16. st. 

V × × 3V × 

 

Rackův sborník,  

CZ-Pu, Ms. VI C 20a,  

f. 98v 

Bože věčný, Jezu 

Kriste milý 

 

přelom 15. 

a 16. st. 

 

 

V 

 

 

2 

 

bez klíčů, 

kompletní nápěv 

1V × 

Sempiterne domine, 

Jesu Christe pie 

1V × 

Graduale,  

CZ-KUčms, Ms. 88/85,  

ff. 68r-69r 

Rex glorie, Christe pie přelom 15. 

a 16. st. 

V 2 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

3V × 

Graduale,  

CZ-KUsoka, bez Ms.,  

f. 227v 

Rex glorie, Christe pie přelom 15. 

a 16. st. 

V ? ? ? ? 

Graduál Martina Bakaláře 

z Vyskytné, 

CZ-Pnm, Ms. XIII A 2,  

ff. 203r-203v 

Rex glorie, Christe pie 1512 V 2 F a C- klíče, od 

D, téměř 

kompletní nápěv 

3V × 

Kolínský kancionál,  

CZ-KOLrm, Ms. 80/88,  

ff. 298r-299v 

Králi slavný, Kriste 

dobrý 

1517 V 2 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

7V „Jiná pieseň“ 

Latinský graduál,  

CZ-CHRm, Ms. 12580,  

ff. R 16r-R 16v 

Rex glorie, Christe pie 1530 V 2 C- klíče, od D, 

kompletní nápěv 

3V × 

Písně staré, gruntovní a velmi 

utěšené, [Praha], (K05618),  

ff. G 18r-G 18v  

Pane mocný, Bože 

věčný 

1531 V × × 7V „Jako: Králi 

slavný, Kriste“ 

Klatovský graduál,  

CZ-KL, Ms. C3/403,  

ff. 545r-545v 

Rex glorie, Christe pie 1537 V 2 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

3V „Quando 

placet“ 

Havlíčkobrodský kancionál, 

CZ-HBm, Ms. 2/49, f. 466v 

Králi slavný, Kriste 

dobrý 

1538 V × × 4V × 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007706&local_base=KPS
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Písně chval božských, 

[Praha], 

(K12856),  

ff. K 12r-K 12v 

ff. O 18r-O 18v 

Pane mocný, Bože 

věčný 

 

 

1541 

V 2 F a C- klíče, od 

D, kompletní 

nápěv 

7V „Modlitebná. 

Při skonávání 

věrného a 

pobožného 

člověka“ 

Otče mocný, Kriste 

moudrý 

V × × 7V „Jako Pane 

mocný Bože“ 

 

Písně duchovní evangelistské, 

[Ivančice], (K12861),  

ff. 161r-161v 

ff. 342v-343r 

Otče mocný, Kriste 

moudrý 

 

 

1564 

V 2 F a C- klíče, od 

D, kompletní 

nápěv 

7V × 

Pane mocný, Bože 

věčný 

V × × 7V „Otče mocný, 

Kriste 

moudrý“ 

Specialník anebo zpívání 

křesťanská, [Praha], (K14155), 

ff. T 1r-T 2v 

Stvořitele nebe i země 1584 x 2 C- klíče, od H, 

kompletní nápěv 

× „Patrem“ 

Kancionál jednohlasný, 

[Praha], (K05981),  

ff. Ee 3v-Ee 4v 

V Stvořitele nebe i 

země 

1585 V 2 C- klíče, od D, 

kompletní nápěv 

6V „Zpívá se jako: 

Otče mocný, 

Kriste dobrý“ 

Kancionál český,  

CZ-HKm, Ms. Hr-15,  

ff. 371r-372v 

Otče mocný, Kriste 

moudrý 

2. pol. 16. 

st. 

V 2 F- klíče, od D, 

delší incipit 

nápěvu 

7V × 

Kancionál to jest sebrání, 

[Olomouc], (K14907),  

pp. 524-527 

Víru míti, neblouditi 1601 V 2 F- klíče, od D, 

kompletní nápěv 

9V „O pojití 

církve“ 

Písně chval božských, 

[Praha], (K17175),  

ff. P 27r-P 27v 

Myť věříme v 

Stvořitele 

1606 V 2 F- klíče, od D, 

kompletní nápěv 

5V × 

 

  

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012911&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012916&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014226&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000008059&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015004&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017180&local_base=KPS
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Svatý Václave, vévodo české země (píseň) 

Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet 

strof 

Rubrika 

Cronica ecclesiae Pragensis, 

CZ-Par, Ms. H VI/3, 

p. 537 

Svatý Václave, vévodo 

české země 

1370-1375 V × × 3V × 

Milíčovy motlitby,  

CZ-Pu, Ms. XVII F 30, 

f. 96r 

Svatý Václave, vévodo 

české země 

druhá pol. 

14. st. 

V × × 3V × 

Mariánský graduál,  

CZ-Pnm, Ms. XII A 1,  

f. 219r-219v 

Svatý Václave, vévodo 

české země 

přelom 14. 

a 15. st. 

V ch 

= 

chorální 

C-klíče, od A, 

kompletní nápěv 

v chorální notaci 

5V × 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17, f. 63r 

Svatý Václave, vévodo 

české země 

po 1456 V × × incipity 

4V 

× 

Roudnický sborník,  

CZ-LIT, Ms. 1,  

pp. 349-350 

Svatý Václave, vévodo 

české země 

2. pol. 15. 

st. 

V × × 9V „De sancto 

Venceslao“ 

Cantionale latino-bohemicum, 

CZ-Pu, Ms. X E 2, ff. 30r-30v 

Svatý Václave, vévodo 

české země 

přelom 15. 

a 16. st. 

V × C- klíč, od A, 

pouze krátký 

incipit nápěvu 

5V „Čechové 

zpívajte“ 

Graduale,  

CZ-KUsoka, bez Ms., 

f. 226r 

Svatý Václave, vévodo 

české země 

přelom 15. 

a 16. st. 

V ? ? ? ? 

Graduale, 

CZ-KUčms, Ms. 88/85, 

ff. 306r-306v 

Svatý Václave, vévodo 

české země 

přelom 15. 

a 16. st. 

V ch C-klíče, od A, 

kompletní nápěv 

10V × 

Sermones, tractatus, carmina, 

CZ-OLu, Ms. M I 406,  

ff. 351v-352r 

Svatý Václave, vévodo 

české země 

1. pol. 16. 

st. 

V ch C- klíč, od D, 

kompletní nápěv 

u všech 3 strof 

3V × 
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Kodex Speciálník,  

CZ-HKm, Ms. Hr-7, f. 267r 

Náš milý svatý 

Václave 

1. pol. 16. 

st. 

V ch C- klíč, od A, 

tříhlasé 

zpracování 

nápěvu, [D]-T-Ct 

6V × 

Latinský graduál,  

CZ-CHRm, Ms. 12580,  

ff. R 13v-R 14r 

Svatý Václave, vévodo 

české země 

1530 V ch C- klíč, od A, 

kompletní nápěv 

4V × 

Písně staré, gruntovní a velmi 

utěšené, [Praha], (K05618),  

ff. L 16r-L 16v 

Svatý náš pane, 

správce nebe i země 

1531 V × × 19V „Zpívá se jako 

Svatý Václave“ 

Antiphonarium Pilsnense,  

CZ-PLm, Ms. 504 C 1,  

ff. 215r-215v 

Svatý Václave, vévodo 

české země 

16. st. V × × 9V × 

Havlíčkobrodský kancionál, 

CZ-HBm, Ms. 2/49,  

ff. 395v-397r 

Svatý Václave, vévodo 

české země 

1538 V × × 27V „O svatém 

Václavu“ 

Kancionál český,  

CZ-HKm, Ms. Hr-15,  

ff. 283v-284r 

Svatý Václave, vévodo 

české země 

2. pol. 16. 

st. 

V × × 10V × 

 

4. Pulcherrima rosa (cantio) 

Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet 

strof 

Rubrika 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17, f. 63v 

Pulcherima rosa  po 1456 V + R 3 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

3V + 3R × 

Cantionale latino-bohemicum, 

CZ-Pu, Ms. X E 2, f. 8r 

Pulcerrima rosa přelom 15. 

a 16. st. 

V + R × bez klíčů, krátký 

incipit nápěvu 

3V + 3R × 

Graduale, 

CZ-KUčms, Ms. 88/85,  

ff. 143v-144r 

Pulcerima rosa přelom 15. 

a 16. st. 

V 

(=V + R) 

3 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

3V 

= 

3V + 3R 

× 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007706&local_base=KPS
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Kodex Franus,  

CZ-HKm, Ms. Hr-6,  

ff. 256r-256v 

Pulcerrima rosa 1505 V + R 3 bez klíčů, 

kompletní nápěv, 

odchylky a chyby 

3V + 3R × 

Kodex Speciálník,  

CZ-HKm, Ms. Hr-7, f. 239r 

Pulcherrima rosa 1. pol. 16. 

st. 

V + R 2 čtyřhlas S-T-A-

B, v A 

3V + 3R × 

Graduál Martina Bakaláře 

z Vyskytné, 

CZ-Pnm, Ms. XIII A 2, f. 169r 

Pulcerrima rosa 1512 V + R 3 C- klíče, od A, 

kompletní nápěv 

3V + 3R × 

 

Miřínského Václava kněze 

písně staré, [Praha], (K05617), 

f. A 7v 

ff. G 5r-G 5v 

Jasná hvězda svítí 

ctná Panna Marie 

 

 

1522 

× × × fragment 

1. sloky 

„Pulcherrima 

rosa de spina“ 

Pane Kriste milý, vší 

slavnosti Králi 

V (+R) × × 9V „O chvále 

Boží. Zpívá se 

jako Pulcerima 

rosa“ 

Písně staré, gruntovní a velmi 

utěšené, [Praha], (K05618),  

ff. J 9v-J 10r 

Pane Kriste milý, vší 

slavnosti Králi 

1531 V (+R) × × 9V „Zpívá se jako 

Pulcerima 

rosa“ 

Vodňanský kancionál,  

CZ-VO, Ms. R 16, ff. 46r-47v 

Jasná hvězda svítí 

ctná Panna Marie 

1537 V + R 3 F- klíče, v D, 

kompletní nápěv 

12V+12R × 

 

 

 

Havlíčkobrodský kancionál, 

CZ-HBm, Ms. 2/49,  

ff. 104r-105r 

 

 

 

Jasná hvězda svítí 

ctná Panna Marie 

 

 

 

 

1538 

V + R × bez klíčů, krátký 

incipit nápěvu 

11V+11R „Jako 

Pulcherrima 

rosa de spina – 

Zpívej jako 

Pane Kriste 

milý vší 

slavnosti 

Králi“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007705&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007706&local_base=KPS
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ff. 390r-391r Pane Kriste milý, vší 

slavnosti Králi 

V (+R) × × 11V „O chvále 

boží, jako 

Pulcerrima 

rosa de spina“ 

Poličský kancionál,  

CZ-POLm, Ms. D 415/1871, 

pp. 133 -137 

Jižť nám hvězda svítí 

ctná Panna Maria 

1545 V + R 3 C- klíče, od A, 

kompletní nápěv 

13V „Jako 

Pulcherrima 

rosa“ 

Kancionál český, [Olomouc], 

(K03718), ff. 411r-412r 

Všemohoucí věčný 

Bože 

1559 V + R × × 7V + 7R „Jako: Lidem k 

vůli to činíš“ 

Kancionál český,  

CZ-HKm, Ms. Hr-10,  

ff. 141v-142v 

Všemohoucí věčný 

Bože 

2. pol. 16. 

st. 

V + R 3 

 

C- klíče, od G, 

Bb, kompletní 

nápěv 

7V + 7R × 

Kancionál český, [Olomouc], 

(K04619),  

ff. F 10v-F 11r 

Deset mužův 

malomocných 

1576 V + R 3 

 

C- klíče, od G, 

Bb, kompletní 

nápěv 

9V + 9R „Jako: 

Všemohoucí 

věčný Bože, 

v samého. Po 

evangeliu“ 

Písně nové, [Praha],  

(K04968),  

ff. 108r-109v 

Pán Bůh stvořitel jsa 1580 V + R 3 

 

C- klíče, od G, 

Bb, kompletní 

nápěv 

15V+15R „Jako: 

Všemohoucí 

věčný Bože, 

v samého“ 

Kancionál latinský,  

CZ-HKm, Ms. Hr-12,  

ff. 191r -192r 

Verae poenitentiae est 

hic exemplum 

2. pol. 16. 

st. 

V + R 3 C- klíče, od G, 

Bb, kompletní 

nápěv 

10V+10R „Mariae 

Magdalenae“ 

Písně chval božských, [Praha], 

(K17175), ff. R 25r-R 25v 

 

Všemohoucí věčný 

Bože 

1606 V + R 3 C- klíče, od G, 

Bb, kompletní 

nápěv 

7V + 7R × 

 

  

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006042&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006848&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007173&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017180&local_base=KPS


128 

 

5. Plena gracia, da solacia (cantio) 

Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet 

strof 

Rubrika 

Vyšehradský sborník,  

CZ-Pa, Ms. 376, ff. 30v-31r 

Maria pia, Virgo 

pudica 

pol. 15. st. V 2 bez klíčů, 

kompletní nápěv, 

odlišnosti od 

ostatních 

pramenů 

25V × 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17, f. 63v 

Plena gracia, da 

solacia 

po 1456 V 2 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

11V × 

Graduál Martina Bakaláře 

z Vyskytné, 

CZ-Pnm, Ms. XIII A 2,  

ff. 166r-166v 

Maria pia, Virgo 

pudica 

1512 V 2 C- klíče, od E, 

kompletní nápěv 

25V × 

Rackův sborník,  

CZ-Pu, Ms. VI C 20a,  

ff. 15r-15v 

ff. 23v-24r 

Maria pia, Virgo 

pudica 

 

přelom 15. 

a 16. st. 

V 2 C- klíč, od G, 

kompletní nápěv 

19V × 

Plena gracia, da 

solacia 

V 2 C- klíče, od E, 

kompletní nápěv 

15V × 

Graduale, 

CZ-KUčms, Ms. 88/85,  

ff. 138v-139v 

Maria pia, Virgo 

pudica 

přelom 15. 

a 16. st. 

V 2 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

25V × 

Graduale latino-bohemicum, 

CZ-Pu, Ms. VI B 24, 

ff. 143v-144r 

Maria pia, Virgo 

pudica 

1. pol. 16. 

st. 

V 2 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

25V × 
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6. Jasný Králi utěšení (píseň) 

Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet 

strof 

Rubrika 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17, f. 64v 

Jasný Králi utěšení po 1456 V 3 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

5V × 

 

7. Veni dulcis Consolator (cantio) 

Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet 

strof 

Rubrika 

Vyšebrodský sborník č. 42,  

CZ-VB, Ms. 42, ff. 153r-153v 

Veni dulcis 

Consolator 

1410 V 3 C- klíče, od A, 

kompletní nápěv 

4V „De spiritu 

Sancto“ 

Sborník Mikuláše z Kozlí,  

PL-WRu, Ms. IQ 466, 

ff. 29r + 34v 

Veni dulcis 

Consolator 

1417 V × × ? × 

Kodex St. Emmeram,  

D-Mbs, Ms. 14274, f. 66r 

Veni dulcis 

Consolator 

1. pol. 15. 

st. 

V 3 C- klíče, od C, 

dvojhlasé 

zpracování nápěvu 

ad voces equales 

4V × 

 

 

Jistebnický kancionál,  

CZ-Pnm, Ms. II C 7,  

p. 83 

pp. 83-84 

Pane Bože, my k tobě 

voláme 

 

 

 

1. pol. 15. 

st. 

V × × 4V „Item sequitur 

sub nota Veni 

dulcis 

Consolator“ 

Dnes hodu tak 

přesvatého 

V × × 9V „Canitur sub 

nota Veni 

dulcis 

Consolator“ 

Jistebnický graduál,  

CZ- Pnm, Ms. XII F 14,  

ff. 200v-201r 

Veni dulcis 

Consolator 

pol. 15. st. V 3 bez klíčů, kompletní 

nápěv 

5V × 
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Vyšehradský sborník,  

CZ-Pa, Ms. 376,  

ff. 28r-28v 

ff. 50v-51r 

Caro Christi, vita 

vivens 

 

 

 

pol. 15. st. 

V × × 6V „De Corpore 

Christi canitur 

sicut Veni 

dulcis 

Consolator“ 

Veni dulcis 

Consolator 

V 3 bez klíčů, dvojhlasé 

zpracování nápěvu 

ad voces equales 

5V × 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17, f. 64v 

Veni dulcis 

Consolator 

po 1456 V × × 5V × 

Graduale, CZ-HORm,  

bez Ms., f. 219v 

Veni dulcis 

Consolator 

15. st. V ? ? ? ? 

Graduale, CZ-Jla, bez Ms.,  

f. 160v 

Veni dulcis 

Consolator 

15. st. V ? ? ? ? 

Graduale,  
CZ-KUsoka, bez Ms., f. 222v 

Veni dulcis 

Consolator 

přelom 15. 

a 16. st. 

V ? ? ? ? 

Graduale,  

CZ-KUčms, Ms. 88/85,  

ff. 259r-259v 

ff. 259v-260r 

Veni dulcis 

Consolator 

 

přelom 15. 

a 16. st. 

V 3 bez klíčů, dvojhlasé 

zpracování nápěvu 

[D]-T 

5V × 

Zavítaj sladký Těšiteli V × × 5V × 

Cantionale latino-bohemicum, 

CZ-Pu, Ms. X E 2,  

ff. 21v-22r 

ff. 22v-23r 

Veni dulcis 

Consolator 

 

přelom 15. 

a 16. st. 

V × × 6V × 

Caro Christi, vita 

vivens 

V 3 C- klíč, od A, krátký 

incipit nápěvu 

6V „Sive ista“ 

 

Kodex Franus, 

CZ-HKm, Ms. Hr-6,  

ff. 279v-280r 

f. 280r 

Veni dulcis 

Consolator 

 

 

1505 

V 3 C- klíče, v E, 

dvojhlasé 

zpracování nápěvu 

ad voces equales 

5V × 

Vítaj sladký Těšiteli V × × 4V × 
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Graduál Martina Bakaláře 

z Vyskytné, 

CZ-Pnm, Ms. XIII A 2,  

ff. 193r-193v 

ff. 200r-200v 

Veni dulcis 

Consolator 

 

 

1512 

V 2 C- klíče, od D, Bb, 

téměř kompletní 

nápěv 

6V × 

Abit Virgo in montana V 2 C- klíče, od D, Bb, 

téměř kompletní 

nápěv 

4V „Visitationis 

Marie“ 

Sermones, tractatus, carmina, 

CZ-OLu, Ms. M I 406,  

f. 345r 

f. 351v 

Veni dulcis 

Consolator 

 

1. pol. 16. 

st. 

V × × 5V × 

Veni dulcis 

Consolator 

V 2 C- klíče, od A, 

kompletní nápěv 

1V × 

Miřínského Václava kněze 

písně staré, [Praha], (K05617), 

f. D 7v 

Vítaj sladký Těšiteli 1522 V × × 11V „Veni dulcis 

Consolator“ 

 

 

Latinský graduál,  

CZ-CHRm, Ms. 12580,  

f. R 4r 

f. R 10v 

Veni dulcis 

Consolator 

 

 

 

1530 

V 3 C- klíče, v D, Bb, 

dvojhlasé 

zpracování nápěvu 

ad voces equales  

6V × 

Abit Virgo in montana V × × 4V „De 

Visitacione 

sancte Marie; 

sicut Veni 

dulcis 

Consolator“ 

Klatovský graduál,  

CZ-KL, Ms. C3/403,  

ff. 537r-537v 

Veni dulcis 

Consolator 

1537 V 2 F- klíče, od D, 

kompletní nápěv 

6V „Resurrectionis 

Christi“  

 

Vodňanský kancionál,           

CZ-VO, Ms. R 16,  

ff. 136r-137r 

Zavítaj sladký Těšiteli 1537 V 2 F- klíče, od D, Bb, 

kompletní nápěv 

5V „O Duchu 

svatém“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007705&local_base=KPS
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Havlíčkobrodský kancionál, 

CZ-HBm, Ms. 2/49,  

f. 209v 

ff. 209v-210v 

Vítaj sladký Těšiteli  

1538 

V 2 bez klíčů, delší 

incipit nápěvu 

5V „Jako Veni 

dulcis 

Consolator“ 

Pane Bože, myť k tobě 

voláme  

V × × 9V „Pod tauž 

notou též“ 

Písně chval božských, [Praha], 

(K12856),  

ff. E 18v-E 19r 

ff. E 19r-E 19v 

Ke cti Otce nebeského   

1541 

V 2 C- klíče, od G, Eb + 

Bb, kompletní nápěv 

16V × 

Pane Kriste, myť k 

tobě voláme 

V × × 8V „Táž nota bez 

vázání“ 

 

Poličský kancionál,  

CZ-POLm, Ms. D 415/1871, 

pp. 522-527 

pp. 527-529 

Ke cti Otce nebeského   

 

1545 

V 2 C- klíče, od G, Eb + 

Bb, kompletní nápěv 

16V „Veni dulcis 

Consolator“ 

Pane Kriste, myť k 

tobě voláme 

V 2 F- klíč, od D, Bb, 

krátký incipit 

nápěvu 

8V „Táž nota bez 

vázání takto“ 

Graduál kůru,  

CZ-POm, Ms. H 37089,  

ff. 588r-588v 

Zavítej sladký Těšiteli 1559 V ? ? ? „Jako Veni 

dulcis 

Consolator“ 

Kancionál český, [Olomouc], 

(K03718), ff. 186v-188v 

Ke cti Otce nebeského  1559 V × × 16V „Jako / Veni 

dulcis 

Consolator“ 

Písně duchovní evangelistské, 

[Ivančice], (K12861),  

ff. 144v-145r 

. f. 145r 

Ke cti Otce nebeského   

1564 

V 2 C- klíče, od A, 

kompletní nápěv 

16V × 

Pane Kriste, myť k 

tobě voláme 

V × × 8V „Táž nota bez 

vázání“ 

Kirchengeseng, [Ivančice], 

(VD16 XL 117),  

ff. F 11r-F 11v 

Komm Gott Tröster 

heiliger Geist 

1566 V 2 C- klíče, od A, 

kompletní nápěv 

7V „Veni dulcis 

Consolator“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012911&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006042&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012916&local_base=KPS
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+117
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Kancionál český,  

CZ-HKm, Ms. Hr-10,  

ff. 53v-54v 

ff. 121r-122r 

Duše svatý, Bože 

všemohúcí 

 

 

2. pol. 16. 

st. 

V 2 C- klíče, od G, Eb + 

Bb, delší incipit 

nápěvu 

7V „Na den 

seslání Krista 

Pána na řeč“ 

Rač nám slávu tvou 

vyjevovati 

V 2 C- klíč, od D, Bb, 

delší incipit nápěvu 

4V „Na den 

proměnění 

Ducha svatého 

na řeč“ 

Kancionál latinský,  

CZ-HKm, Ms. Hr-12,  

ff. G 5r-G 6r 

Sancti Spiritus, 

charisma imploremus 

2. pol. 16. 

st. 

V 2 C- klíče, od A, Fb, 

kompletní nápěv 

8V „De sancto 

Spiritu“ 

Graduál kůru u sv. Vojtěcha 

Většího,  

CZ-PU, Ms. XVII A 54, 

ff. 112r-113v 

Věříme všickni v Boha 16. st. V ? ? ? „Patrem jako 

Veni dulcis 

Consolator“ 

Písně na evangelia a epištoly 

nedělní, 

CZ-Pnm, Ms. V B 7,  

ff. 47r-48r 

Duše svatý, Bože 

všemohoucí 

1580 V ? ? ? „Jako Veni 

dulcis 

Consolator“ 

Kancionál český,  

CZ-HKm, Ms. Hr-15,  

ff. 305r-305v 

ff. 306r -307r 

Zavítej sladký Těšiteli  

2. pol. 16. 

st. 

V 2 C- klíče, od G, Eb + 

Bb, delší incipit 

nápěvu 

5V „Veni dulcis 

Consolator“ 

Pane Kriste, myť k 

tobě voláme 

V × × 8V „Táž nota bez 

vázaných“ 

Graduál,  

CZ-RAm, Ms. B 99,  

ff. 109r-110v 

Věříme všickni v Boha 1594 V ? ? ? „Patrem. Zpívá 

se jako Veni 

dulcis 

Consolator“ 

Husitský graduál,  

CZ-Pnm, Ms. II B 4,  

ff. 250v  

Vítej sladký Těšiteli přelom 16. 

a 17. st. 

V 2 C- klíče, od D, Bb, 

kompletní nápěv 

6V „Veni dulcis 

Consolator“ 
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Kancionál to jest sebrání, 

[Olomouc], (K14907), 

pp. 249-250 

pp. 263-264 

pp. 537-539 

 

Vítej sladký Těšiteli  

 

 

1601 

V 3 C- klíče, od C, Bb, 

celý nápěv II 

(běžně asociovaný 

s písní Utěšený nám 

den nastal) 

11V × 

Veni dulcis 

Consolator 

V × × 5V „Melodia Fol.: 

249“ 

Zpívej hlasně o dcerko 

sionská 

V 2 C- klíč, od G, Eb + 

Bb, kompletní nápěv 

12V „O volení 

apoštolském“ 

 

 

 

Písně chval božských, [Praha], 

(K17175),  

ff. G 12v-G 13v 

ff. G 13v-G 14r 

ff. K 27v-K 28r 

ff. L 19r-L 19v 

ff. N 15v-N 16r 

Vítej sladký Těšiteli  

 

 

 

 

1606 

V 2 C- klíč, od G, Bb, 

kompletní nápěv 

5V „Veni dulcis 

Consolator“ 

Stvořiteli milý, Duše 

svatý 

V × × 9V „Jako: Vítej 

sladký Těšiteli 

bez vázaných“ 

Těš se v duchu o 

dcerko sionská 

V × × 12V „Jako: Vítej 

sladký Těšiteli 

bez vázání“ 

Chválen budiž Pán 

Bůh na výsosti 

V × × 13V „Jako: Vítej 

sladký Těšiteli 

bez vázaných“ 

Veliká láska věčného 

Pána 

V × × 16V „Jako: 

Stvořiteli milý“ 

 

8. Spiritum misit hodie (cantio) 

Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet strof Rubrika 

Vyšebrodský sborník č. 42, 

CZ-VB, Ms. 42, 

f. 151v 

f. 172r 

Surrexit Christus hodie  

1410 

V + R 3 

 

C- klíče, v F 

unikátní dvojhlas, 

S-I 

8V + 1R „De 

resurrectione“ 

Surrexit Christus hodie V + R 2 

? 

bez klíčů, 

kompletní nápěv I 

23V × 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015004&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017180&local_base=KPS
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Sborník Mikuláše z Kozlí, 

PL-WRu, Ms. IQ 466, 

f. 29r 

f. 31v 

f. 31v 

Surrexit Christus hodie  

 

 

1417 

? ? ? ? × 

Ascendit Christus 

hodie 

? ? ? ? „De 

Ascensione“ 

Spiritum misit hodie ? ? ? ? „De sancto 

Spiritu“ 

A-Ssp, Ms. A IX 3, 

pp. 91-92 

× 

1v (dle RISM) 

Surrexit Christus hodie  

+ 

Erstanden der heylig 

Christ 

před 

1433 

? 3 C- klíče, v C, 

dvojhlasé 

zpracování s 

nápěvem II v 

tenoru 

? ? 

Jistebnický kancionál,  

CZ-Pnm, Ms. II C 7, 

p. 77 

Radujme se všickni 

nynie 

1. pol. 

15. st. 

V 3 

 

C- klíče, od H, 

kompletní nápěv 

III 

16V × 

 

 

 

 

Jistebnický graduál,  

CZ- Pnm, Ms. XII F 14, 

ff. 196r-196v 

ff. 199r-199v 

ff. 201r-200v 

f. 208v 

ff. 208v-209r  

f. 209r 

 

 

 

 

Corpus Christi cum 

sangwine 

 

 

 

 

 

 

 

pol. 15. 

st. 

V 3 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

III 

8V × 

Surexit Christus hodie V 2 

? 

bez klíčů, 

dvojhlasé 

zpracování 

nápěvu I 

8V × 

O gloriosa Trinitas V × × 11V „De sancta 

Trinitate“ 

O princeps apostolice V 3 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

III 

7V × 

Gaude felix Bohemia V × × 10V „Venceslao“ 

Michael celi signifer V × × 7V „De sancto 

Michaele 

archangelo“ 
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f. 217v O Maria Magdalena V 3 bez klíčů, delší 

incipit nápěvu III 

8V „Marie 

Magdalene“ 

 

 

 

Vyšehradský sborník, 

CZ-Pa, Ms. 376, 

f. 45r 

f. 50v 

ff. 51r-51v 

f. 55r 

f. 60v 

f. 60v 

Corpus Christi cum 

sangwine 

 

 

 

 

 

pol. 15. 

st. 

V × × 8V × 

O Maria Magdalena V × × 8V × 

O gloriosa Trinitas V × × 7V „De s. 

Trinitate“ 

Michael celi signifer V × × 6V „De sancto 

archagnele“ 

Surrexit Christus hodie  V × × 8V × 

O princeps apostolice V × × 8V „De sancto 

Petro canitur 

sicut Surexit“ 

St. Blasien 77, 

D-KA, Ms. St. Blasien 77, 

f. 318r 

Surrexit Christus hodie pol. 15. 

st. 

V 2 dvojhlas, v C,  

unikátní dvojhlas 

? ? 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17, f. 65v 

Spiritum misit hodie po 1456 V × × 6V × 

Graduale, 

CZ-Jla, bez Ms., 

f. 159v 

ff. 160r-160v 

Surrexit Christus hodie  

konec 15. 

st. 

? ? ? ? ? 

Surgens Christus hodie ? ? ? ? ? 

Graduale, 

CZ-KUčms, Ms. 88/85, 

ff. 242r-242v 

Surrexit Christus hodie přelom 

15. a 16. 

st. 

V 3 bez klíčů, [D]-T, 

dvojhlasé 

zpracování nápěvu 

IV + IVb 

7V × 
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Cantionale latino-

bohemicum, 

CZ-Pu, Ms. X E 2, 

ff. 14r-14v 

f. 19r 

f. 20v 

ff. 21r-21v 

ff. 23r-23v 

f. 26v 

ff. 30v-31r 

Pangamus melos glorie  

 

 

 

 

přelom 

15. a 16. 

st. 

V × × 8V × 

Surrexit Christus hodie V × × 8V × 

Ascendit Christus 

hodie 

V × × 7V „De 

Ascensione 

Domini“ 

Spiritum misit hodie V × × 10V „De s. 

Spiritu“ 

Corpus Christi cum 

sanguine 

V × × 7V × 

O princeps appostolice V × × 6V × 

Michael celi signifer V × × 7V × 

Pražský Speciálník, 

CZ-Pu, Ms. 59 R 5133, 

f. 184r 

Surrexit Christus hodie 1500 V 3 bez klíčů, incipit 

nápěvu II 

8V × 

Dokonány sú tyto pijesničky, 

[Praha], (K12853), 

pp. XXI-XXII 

Radujme se všickni 

nynie 

1501 V × × 17V × 

 

 

Kodex Franus, 

CZ-HKm, Ms. Hr-6, 

f. 273r 

ff. 278r-278v 

ff. 279r-279v 

 

Surrexit Christus hodie  

 

 

 

1505 

V 3 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

II 

8V × 

Ascendit Christus 

hodie 

V 3 C- klíče, od C, 

téměř kompletní 

nápěv II 

6V „De 

Ascensione 

Domini“ 

Spiritum misit hodie V 3 

 

C- klíč, od C, 

krátký incipit 

nápěvu II 

6V „De sancto 

Spiritu“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012908&local_base=KPS
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f. 281v 

f. 282v 

O gloriosa Trinitas V × × 8V „Item alia 

sicut Surrexit 

Christus“ 

Corpus Christi cum 

sanguine 

V × × 8V × 

 

 

 

 

 

 

Graduál Martina Bakaláře 

z Vyskytné, 

CZ-Pnm, Ms. XIII A 2, 

ff. 182v-183r 

ff. 189r-189v 

f. 192v 

f. 200r 

f. 208r 

f. 365r 

Pangamus melos glorie  

 

 

 

 

 

 

 

 

1512 

V 3 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

II 

8V × 

 

 

 

Surrexit Christus hodie 

 

 

 

 

V 

3 C- klíče, od E, 

kompletní nápěv 

III 

 

 

 

 

8V 

„ut“ 

3 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

IV 

„ut“ 

3 C- klíče, od C 

kompletní nápěv 

II 

„re“ 

Spiritum misit hodie V 3 

 

C- klíč, od C, 

kratší incipit 

nápěvu II 

10V „De sancto 

Spiritu“ 

O princeps apostolice V × × 6V × 

Michael celi signifer V 3 

? 

C- klíč, od C, delší 

incipit nápěvu II 

7V „re“ 

Surrexit Christus hodie V 2 unikátní tříhlas, C 

a F- klíče, v F 

7V × 
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Kolínský kancionál, 

CZ-KOLrm, Ms. 80/88, 

ff. 171v-172v 

ff. 195r-195v 

ff. 259r-260r 

Radujme se všickni 

nynie 

 

 

 

 

1517 

V 3 

 

C- klíče, od H, 

kratší incipit 

nápěvu III 

20V × 

Vstúpil pán Kristus na 

nebe 

V 3 

 

bez klíčů, nápěv 

IVb, později se 

objevuje ve 

vrchním hlase za 

doprovodu nápěvu 

IV 

13V × 

V moci v múdrosti 

dobrého 

V 3 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

II 

16V „Jako o 

modlách“ 

 

 

Kodex Speciálník, 

CZ-HKm, Ms. Hr-7, 

f. 85v 

f. 133r 

Surrexit Christus hodie  

 

1. pol. 

16. st. 

V 2 C a F- klíče, v E, 

[D]-T-Ct, unikátní 

tříhlas 

„1V“ × 

Surrexit Christus hodie V 3 C- klíče, v F, [D]-

T-Ct, tříhlasé 

zpracování nápěvu 

III 

1V × 

 

Sermones, tractatus, carmina, 

CZ-OLu, Ms. M I 406, 

f. 344v 

ff. 344v-345r 

f. 345r 

Surrexit Christus 

hodie, humano… 

 

 

1. pol. 

16. st. 

V × × 11V × 

Surrexit Christus 

hodie, passamus… 

V × × 6V × 

Ascendit Christus 

hodie 

V × × 10V × 



140 

 

 

 

 

Miřínského Václava kněze 

písně staré, [Praha], 

(K05617), 

ff. C 9v-C 10r 

ff. C 14v-C 15r 

ff. D 1r-D 1v 

ff. D 3v-D 4r 

Radujme se všickni 

nyní 

 

 

 

 

 

1522 

V × × 23V „Veselá. Svú 

notú“ 

Vstalť jest Kristus z 

hrobu svého 

V × × 27V „Jako 

Surrexit 

Cristus“ 

Vstaupil pán Kristus na 

nebe 

V × × 22V „Jako 

Surrexit 

Cristus“ 

Zavítaj svatý Duše k 

nám 

V × × 25V „Jako 

Surrexit 

Cristus 

hodie“ 

Písničky křesťanské, [Luleč], 

(K13495), 

ff. B 10v-B 11r 

Raduojme se všickni 

nyní 

1530 V × × 17V „Surrexit 

Christus 

hodie“ 

 

Latinský graduál, 

CZ-CHRm, Ms. 12580, 

f. Q 13v 

f. Q 18r 

ff. R 1v-R 2r 

f. R 2r 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangamus melos glorie  

 

1530 

V × × 9V × 

Surrexit Christus hodie V 3 

 

C- klíče, v C, 

unikátní dvojhlas 

8V × 

O crux Christi 

laudabilis 

V × × 6V „De s. Cruce“ 

Ascendit Christus 

hodie 

V 2 C- klíče, v E, 

dvojhlas, tenor 

nápěvu I ve 

vrchním hlasu 

s novým tenorem, 

melodický obrys 

připomíná CZ-VB, 

Ms. 42, f. 151v 

5V „De 

Ascensione 

Domini“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007705&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000013569&local_base=KPS
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f. R 2r 

f. R 2v 

f. R 3v 

f. R 5v 

f. R 10r 

f. R 14r 

Ascendit Christus 

hodie 

V 3 

 

C- klíče, v F, 

dvojhlasé 

zpracování nápěvu 

IV + IVb 

5V × 

Ascendit Christus 

hodie aevia 

V 3 

 

C- klíče, v D, 

dvojhlasé 

zpracování nápěvu 

II 

6V × 

Spiritum misit hodie V × × 10V × 

Corpus Christi cum 

sangwine 

V × × 8V × 

O princeps appostolice V × × 6V „De sancto 

Petro 

apostolo“ 

Michael celi signifer V × × 7V × 

 

Ein new gesengbuchlen, 

[Mladá Boleslav],  

(VD16 XL 8), 

ff. D 11r-D 11v 

f. L 7v 

Gelobt sei Gott imm 

höchsten thron 

 

 

 

1531 

V 3 C- klíč, od C, 

kompletní nápěv 

III, zjednodušený 

začátek 

20V × 

Die sonne wird mit 

ihrem schein 

V 3 G- klíč, od G, 

kompletní nápěv 

II 

6V „Oder imm 

thon Wir 

glauben“ 

Písně staré, gruntovní a velmi 

utěšené, [Praha], (K05618), 

f. B 20v 

Radujme se všickni 

nyní 

1531 V × × 18V „Má svú 

notu“ 

Graduale Pilsnense,  

CZ-PLm, Ms. 504 C 1, 

f. 214r 

Surrexit Christus hodie 16. st. V × × 9V 

 

„Cancio de 

Resurrecione 

Domini“ 

http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007706&local_base=KPS
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Klatovský graduál,  

CZ-KL, Ms. C3/403, 

ff. 533v-534r 

f. 536r 

ff. 536r-536v 

ff. 537v-538r 

ff. 540r-540v 

ff. 543v-544r 

 

Surrexit Christus hodie  

 

 

 

 

 

1537 

V × × 10V × 

Ascendit Christus 

hodie, super celos… 

V 3 

 

F- klíče, v F, 

dvojhlasé 

zpracování nápěvu 

IV + IVb  

7V „Ascensionis 

Christi“ 

Ascendit Christus 

hodie, in thronum 

V × × 6V × 

Spiritum misit hodie V × × 10V × 

O gloriosa Trinitas V × × 12V × 

Corpus Christi cum 

sanguine 

V × × 8V × 

 

 

 

Vodňanský kancionál, 

CZ-VO, Ms. R 16, 

ff. 125r-125v 

ff. 133v-134r 

ff. 140r-141r 

f. 144v 

Vstalť jest Kristus 

slavně z mrtvých 

 

 

 

 

 

1537 

V 3 C- klíč, od F, Bb, 

kompletní nápěv 

III 

12V × 

Vstaupil pán Kristus na 

nebe 

V 3 

 

F- klíč, od C, 

incipit nápěvu 

IVb 

13V × 

Zavítaj svatý Duše k 

nám 

V 3 

 

F- klíč, od C, 

incipit nápěvu 

IVb 

24V × 

O Slavná Trojice svatá V 3 

 

F- klíč, od C, 

incipit nápěvu 

IVb 

5V × 
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Havlíčkobrodský kancionál, 

CZ-HBm, Ms. 2/49, 

f. 181r 

f. 184v 

ff. 195v-196v 

ff. 203r-204r 

ff. 207v-208r 

ff. 216v-217r 

f. 226v 

V den vzkříšení Jezu 

Krista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1538 

V 3 bez klíčů, kratší 

incipit nápěvu II 

8V „Jako 

Surrexit 

Cristus hodie 

alleluia“ 

Radujme se všickni 

nyní 

V 3 bez klíčů, kratší 

incipit nápěvu III 

21V „Jako 

Surrexit 

Christus 

hodie 

alleluia“ 

Vstalť jest Kristus z 

hrobu svého 

V × × 27V „Jako 

Surrexit 

Christus 

hodie 

alleluia“ 

Vstaupil Pán Kristus 

na nebe 

V × × 22V „Jako 

Surrexit 

Cristus hodie 

alleluia 

humano“ 

Zavítaj k nám Duše 

svatý 

V 3 bez klíčů, kratší 

incipit nápěvu 

IVb 

11V „Jako 

Surrexit 

Christus 

hodie 

alleluia“ 

Zavítaj svatý Duše k 

nám 

V × × 24V „Jako V den 

vzkříšení Jezu 

Krista 

alleluia“ 

Kdož chce koli spasen 

býti 

V 3 bez klíčů, kratší 

incipit nápěvu 

IVb 

9V „Zpívá se 

jako Surrexit 

Cristus 

hodie“ 
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Písně chval božských, 

[Praha], (K12856), 

f. D 13r 

Radujme se všickni 

nynie 

1541 V 3 

? 

C a F- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

III 

17V „Surrexit 

Christus 

hodie 

alleluia“ 

Poličský kancionál,  

CZ-POLm, Ms. D 415/1871, 

pp. 435-437 

Radujme se všickni 

nyní 

1545 V 3 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

III 

17V × 

Kancionál český, [Olomouc] 

(K03718), 

ff. 148v-149v 

Radůjme se všickni 

nyní 

1559 V × × 18V „Jako: 

Surrexit 

Christus 

hodie 

alleluia“ 

Písně duchovní evangelistské, 

[Ivančice], (K12861), 

f. 112v 

Radůjme se všickni 

nyní 

1564 V 3 C a F- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

III 

17V „Surrexit 

Christus 

hodie“ 

Kirchengeseng, [Ivančice], 

(VD16 XL 117), 

ff. E 3r-E 3v 

ff. Xv-XIr 

Gelobt sei Gott im 

höchsten thron 

1566 V 3 C- klíče, od C, Bb, 

kompletní nápěv 

III 

20V „Surrexit 

Christus 

hodie“ 

Erstanden ist der heilig 

Christ 

V 3 C- klíče, od C, Bb, 

kompletní nápěv 

III 

11V „Surrexit 

Christus 

hodie“ 

Kancionál český,  

CZ-HKm, Ms. Hr-10,  

ff. 45v-46v 

Jezu Kriste Spasiteli 2. pol. 

16. st. 

V 3 C- klíče, od C, 

delší incipit 

nápěvu III 

11V „Na 

evangelium“ 

Srkalovský kancionál,  

CZ-LIT, Ms. 12953, 

ff. 84r-88r 

Když Pán z mrtvých 

vstal a byl živ 

2. pol. 

16. st. 

? ? ? ? „Příjemnější 

notou tyto 

písně bez 

alleluia jako: 

Utěšený nám 

den nastal 

zpívati“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012911&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006042&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012916&local_base=KPS
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+117
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Kancionál český, [Olomouc], 

(K04619), f. P 11v 

Radůjme se všickni 

nyní 

1576 V × × 18V „Jako: 

Surrexit 

Christus 

hodie“ 

 

Nešpor český, [Praha], 

(K06135), 

ff. 14r-14v 

f. 42r 

Zvláštní svau Božskau 

mocností 

 

 

 

1576 

V 3 C a F- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

III 

8V „Jako: 

Radůjme se 

všickni nyní“ 

Anděl Páně s nebe 

sstaupil 

V × × 9V „Jako: 

Surrexit 

Christus 

hodie 

alleluia“ 

Písně nové, [Praha], 

(K04968), 

ff. 34v-35v 

Když sobota pominula 1580 V 3 C a F- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

III 

24V „Jako: 

Radujme se 

všickni nyní“ 

 

 

 

Specialník anebo zpívání 

křesťanská, [Praha], 

(K14155), 

f. Oo 3r 

ff. Qq 2r-Qq 2v 

ff. Qq 2v-Qq 3r 

f. Qq 3v 

 

 

 

 

Protož my z jeho 

vzkříšení 

 

 

 

 

 

1584 

V × × 9V „Jako: 

Radujme se 

všickni nyní“ 

Svatej Bože Otče 

mocný 

V × × 13V „Sanctus. 

Jako: 

Radujme se 

všickni“ 

Radůjme se všickni 

nyní 

V × × 19V „Písnička / 

Má svau 

Notu“ 

In hoc paschali gaudio V × × 2V „Písnička po 

požehnání. 

Jako: 

Radujme se 

všickni“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006848&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000008206&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007173&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014226&local_base=KPS
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f. Yy 4r 

 

Kdož koli chce spasen 

býti 

V × × 5V „Zpívá se 

Obecní 

Notau“ 

 

Kancionál český,  

CZ-HKm, Ms. Hr-15, 

ff. 231r-232v 

ff. 319v-321r 

Radujme se všickni 

nyní 

 

 

2. pol. 

16. st. 

V 3 C- klíče, od C, 

delší incipit 

nápěvu III 

19V × 

Zavítej svatý Duše k 

nám 

V 3 F- klíče, od G, 

delší incipit 

nápěvu IVb 

24V × 

 

 

 

 

Kancionál to jest sebrání, 

[Olomouc], (K14907), 

pp. 224-225 

pp. 230-232 

pp. 239-240 

pp. 244-245 

pp. 245-246 

p. 308 

pp. 311-312 

pp. 502-503 

 

 

 

 

 

 

 

Pán Ježíš Kristus vstal 

z mrtvých 

 

 

 

 

 

 

 

 

1601 

V 3 C-klíče, od F, Bb, 

kompletní nápěv 

III 

9V × 

Radůjme se všickni 

nyní 

V × × 22V „Nota v listu 

224“ 

Surrexit Christus hodie V × × 9V „Melodia 

Fol.: 224“ 

Vstaupil Pán Kristus 

na Nebe 

V 3 C- klíče, od F, Bb, 

kompletní nápěv 

III 

7V × 

Ascendit Christus 

hodie 

V × × 9V „Touž notou“ 

Tělo s krví Krista 

Pána 

V × × 8V „Nota v listu 

224“ 

Corpus Christi cum 

sanguine 

V × × 8V „Melodia 

Fol.: 224“ 

O crux Christi 

laudabilis 

V × × 5V „Melodia 

Fol.: 224; De 

Inventione et 

Exaltatione 

Sanctae 

Crucis“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015004&local_base=KPS
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pp. 769-770 

 

Velikonoční oběti V × × 16V „Victimae 

paschali 

laudes: Nota 

v listu 224“ 

 

 

Písně chval božských, 

[Praha], (K17175), 

ff. E 22v-E 23r 

ff. F 13r-F 13v 

ff. F 20r-F 20v 

 

Anjěl Boží s nebe 

staupil 

 

 

 

 

1606 

V 3 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

III 

9V „Písničky 

místo 

Responsořů i 

jindy“ 

Radujme se všickni 

nyní 

V × × 17V „Jako: Anjěl 

Páně s nebe 

staupil“ 

Synu Boží Jezu Kriste V × × 25V „Jako: 

Radůjmež se 

všickni nyní“ 

 

9. Jesus Christus, nostra salus (cantio) 

Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet strof Rubrika 

Textus varii,  

CZ-Pu, Ms. I F 13,  

f. 171v 

Otče, Bože všemohúcí 1389 ? × × 9V × 

Vyšebrodský sborník č. 42,  

CZ-VB, Ms. 42, ff. 169v-170r 

Jesus Christus, nostra 

salus 

1410 V + R 3 C a F- klíče, od D, 

kompletní nápěv I 

10V + 1R „Cantio de 

Corpore 

Christi“ 

CZ-OP, Ms. RC 4,  

f. 112v 

Jesus Christus, nostra 

salus 

1431-1435 ? ? vícehlas ? ? 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017180&local_base=KPS
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Jistebnický kancionál,  

CZ-Pnm, Ms. II C 7,  

pp. 58-59 

p. 62 

Otče, Bože všemohúcí, 

jenž 

 

 

1. pol. 15. 

st. 

V 2 C- klíče, od D, 

kompletní nápěv I 

9V × 

Toť jest Boží 

přikázání 

V × × 10V „Tato pieseň 

zpieva se 

jako Otče, 

Bože 

všemohúcí“ 

PL-Kj, Ms. 1267,  

RISM: f. 371v 

(Gancarczyk: ff. 157v-158r) 

Jesus Christus, nostra 

salus 

1. pol. 15. 

st. 

V + R ? ? ? ? 

Jistebnický graduál,  

CZ- Pnm, Ms. XII F 14,  

ff. 196v-197r 

Jesus Christus, nostra 

salus 

pol. 15. st. V + R 2 bez klíčů, téměř 

kompletní nápěv I 

10V + 1R × 

D-LEu, Ms. 1084, 

f. 229v 

Jesus Christus, nostra 

salus 

pol. 15. st. ? ? vícehlas ? ? 

Vyšehradský sborník, 

CZ-Pa, Ms. 376, ff. 44r-44v 

Jesus Christus, nostra 

salus 

pol. 15. st. V + R × × 10V + 1R × 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17,  

ff. 65v-66r + 68r 

Jesus Christus, nostra 

salus 

po 1456 V + R 2 bez klíčů, tříhlasé 

unikátní 

zpracování, nápěv 

neidentifikován 

[D]-T-Ct 

10V + 1R 

(R bez not) 

× 

Roudnický sborník,  

CZ-LIT, Ms. 1, pp. 344-345 

Otče, Bože všemohúcí, 

jenž 

2. pol. 15. 

st. 

V × × 7V „Alia“ 

PL-Kj, Ms. 554,  

RISM: ff. 176v-177r 

(Gancarczyk: f. 190v) 

Jesus Christus, nostra 

salus 

2. pol. 15. 

st. 

? ? ? ? ? 

Graduale, CZ-Jla, bez Ms., 

ff. 160v-161r 

Jesus Christus, nostra 

salus 

15. st. ? ? ? ? ? 
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PL-GD, Ms. 2013,  

f. 191v 

Jesus Christus, nostra 

salus 

2. pol. 15. 

st. 

V 2 v D, dvojhlasé 

zpracování nápěvu 

I ad voces equales, 

nápěv ve svrchním 

hlasu 

10V × 

Codex musicae sacrae, 

CZ-Ps, Ms. DG IV 47, 

f. 138r 

Jesus Christus, nostra 

salus 

2. pol. 15. 

st. 

V 2 

? 

C-klíč, v D, tříhlas, 

nápěv 

neidentifikován 

1V × 

D-TRs, Ms. 322/1994,  

f. 210v 

Jesus Christus, nostra 

salus 

2. pol. 15. 

st. 

V 2 v D, dvojhlasé 

zpracování nápěvu 

I ad voces equales 

5V × 

DK-Kar, Ms. AM 76, 8°,  

f. 9v 

Jesus Christus, nostra 

salus 

15. st.  

 

? ? ? ? ? 

I-PAVu, Ms. 361,  

f. 12v 

Jesus Christus, nostra 

salus 

konec 15. 

st. 

V 3 v A, C-T-Ct, 

tříhlasé 

zpracování, 

„italský nápěv“ 

? ? 

I-Ma, Ms. Y. 3. Sup,  

ff. 171v-172r 

Jesus Christus, nostra 

salus 

konec 15. 

st. 

V 3 C- klíče, v A, 

dvojhlasé 

zpracování 

„italského“ 

nápěvu, „supra“-

„tenor“ 

6V × 

PL-Wu, Ms. RM 5892, 

f. 144r 

Jesus Christus, nostra 

salus 

kolem 

1500 

? ? vícehlas ? ? 

Cantionale latino-bohemicum, 

CZ-Pu, Ms. X E 2, f. 24r 

Jesus Christus, nostra 

salus 

přelom 15. 

a 16. st. 

V × × 10V × 

Graduale,  

CZ- KUsoka, bez Ms., 

ff. 224r-224v 

Jesus Christus, nostra 

salus 

přelom 15. 

a 16. st. 

? ? ? ? ? 
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Graduale,  

CZ-KUčms, Ms. 88/85  

ff. 270v-271r 

f. 319r 

Jesus Christus, nostra 

salus 

 

přelom 15. 

a 16. st. 

V + R 2 

 

C- klíče, od D, 

kompletní nápěv I 

10V + 1R 

(R bez not) 

× 

Jesus Christus, nostra 

salus 

V 2 C- klíče, v D, 

tříhlasé zpracování 

nápěvu I, [D]-T-B 

1V „De Corpore 

Christi“ 

PL-Kb, Ms. 18/RL,  

ff. 1v-2r 

Jesus Christus, nostra 

salus 

přelom 15. 

a 16. st. 

? ? ? ? ? 

D-Z, Ms. LXXXIV, 2,  

ff. 200v-201r 

Jesus Christus, nostra 

salus 

16. st.  

 

? ? ? ? ? 

D-Mbs, Ms. 11943,  

ff. 86v -87r 

Jesus Christus, nostra 

salus 

1. pol. 16. 

st 

V 2 v G, Bb, dvojhlasé 

zpracování nápěvu 

I (excellence vox + 

vox credia) 

8V × 

 

 

Kodex Franus,  

CZ-HKm, Ms. Hr-6, 

f. 281v 

ff. 300v-301r 

f. 341r 

 

Jesus Christus, nostra 

salus 

 

 

 

1505 

V + R 2 + 3 C- klíče, od D, 

kompletní nápěv I 

8V + 1R „De Corpore 

Christi“ 

Otče, Bože všemohúcí, 

jenž 

V 2 bez klíčů, tříhlasé 

zpracování nápěvu 

I, [D]-T-B 

6V × 

Jesus Christus, nostra 

salus 

V 2 C- klíče, v D, 

tříhlasé zpracování 

nápěvu II, D-T-B 

pouze 

incipit 

textu 

× 

 

 

Kodex Speciálník,  

CZ-HKm, Ms. Hr-7, 

f. 241r 

f. 254r 

 

 

Jesus Christus, nostra 

salus 

 

 

 

1. pol. 16. 

st. 

V 2 C- klíče, v D, 

čtyřhlasé 

zpracování nápěvu 

I, [D]-T-A-B 

1V × 

Jesus Christus, nostra 

salus 

V 2 C- klíče, v D, 

tříhlasé zpracování 

nápěvu I,  

[D]-T-B 

1V × 
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f. 258r Jesus Christus, nostra 

salus 

V 2 C- klíče, v D, 

tříhlasé zpracování 

nápěvu II,  

[D]-T-Ct 

1V × 

 

Graduál Martina Bakaláře 

z Vyskytné, 

CZ-Pnm, Ms. XIII A 2,  

ff. 196r-197r 

f. 374r 

Jesus Christus, nostra 

salus 

 

 

1512 

V + R 2 C- klíče, od D, 

téměř kompletní 

nápěv I 

10V + 1R × 

Jesus Christus, nostra 

salus 

V  2 C- klíče, v D, 

tříhlasé zpracování 

nápěvu II,  

[D]-[T]-[Ct] 

1V + 

incipity 

včetně 

repetitia 

× 

 

 

 

Kolínský kancionál,  

CZ-KOLrm, Ms. 80/88,  

f. 202v 

ff. 205v-206r 

ff. 266r-267v 

Králi věkův, Otče 

svatý 

 

 

 

 

1517 

V 2 bez klíčů, delší 

incipit nápěvu III 

fragment 

2V 

„O S. duše 

jiná“ 

Otče, Bože všemohúcí, 

jenž 

V 2 bez klíčů, 

kompletní nápěv I 

10V „Po písních o 

Svaté Trojici 

počínají se o 

svátosti Těla 

a Krve 

Kristovy“ 

Kterak se jest dobré 

ptáti 

V × bez klíčů, delší 

incipit nápěvu III 

22V × 

Sermones, tractatus, carmina, 

CZ-OLu, Ms. M I 406,  

ff. 344r-344v 

f. 349v 

 

Jesus Christus, nostra 

salus 

 

1. pol. 16. 

st. 

V × × 10V × 

Jesus Christus, nostra 

salus 

V 2 C- klíče, od D, 

kompletní nápěv I 

1V × 



152 

 

 

Miřínského Václava kněze 

písně staré, [Praha], (K05617), 

ff. F 12r-F 13r 

ff. J 14r-J 14v 

ff. K 11v-K 12r 

O velikéť jest potřebí  

 

1522 

V × × 28V „Obecními 

nothami“ 

Toť jest Boží 

přikázání 

V × × 13V „Obecnými 

notami jak 

chceš“ 

Otče, Bože 

všemohaucí, jenž 

V × × 10V „Obecní svú 

nothú“ 

Latinský graduál,  

CZ-CHRm, Ms. 12580,  

ff. R 7r-R 7v 

 

Jesus Christus, nostra 

salus 

1530 V + R 2 C- klíče, v D, 

tříhlasé zpracování 

nápěvu I,  

[D]-T-Ct, 

8V + 1 R 

(R bez not)  

× 

Písničky křesťanské, [Luleč], 

(K13495),  

ff. C 13v-C 15r 

ff. H 8v-H 10v 

 

Kterak se jest dobré 

ptáti 

 

 

1530 

V × × 24V „O velikéť 

jest potřebí“ 

O velikéť jest potřebí V × × 30V „Kterak se 

jest dobré 

ptáti“ 

Ein new gesengbuchlen, 

[Mladá Boleslav],  

(VD16 XL 8), ff. C 4v-C 5v 

Jesus Christus, Gottes 

Sohn von 

1531 V 2 C- klíče, od A, 

kompletní nápěv I 

15V „Jesus 

Christus, 

nostra salus“ 

Písně staré, gruntovní a velmi 

utěšené, [Praha], (K05618), 

ff. F 15v-F 16r 

ff. L 13r-L 13v 

Toť jest Boží 

přikázání 

 

 

1531 

V × × 14V „Obecní 

nothau“ 

Otče, Bože všemohúcí, 

jenž 

V × × 11V „Obecní svú 

nothu“ 

Graduale Pilsnense,  

CZ-PLm, Ms. 504 C 1,  

ff. 214r-214v 

Jesus Christus, nostra 

salus 

16. st. ? ? ? ? „De Corpore 

Christi“ 

Kancionál Habrovanský, 

[Luleč], (K03725),  

ff. C 10v-C 11v 

Toť jest Boží 

přikázání 

1535 V × × 14V „Obecní 

nota“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007705&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000013569&local_base=KPS
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007706&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006049&local_base=KPS
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Klatovský graduál,  

CZ-KL, Ms. C3/403,  

ff. 542r-542v 

Jesus Christus, nostra 

salus 

1537 V + R 2 C- klíče, od F, 

kompletní nápěv 

III 

10V + 1R 

(R bez not) 

× 

 

 

Havlíčkobrodský kancionál, 

CZ-HBm, Ms. 2/49,  

f. 220r 

ff. 262r-262v 

ff. 328r-329r 

Králi věkův, Otče 

svatý 

 

 

 

 

1538 

V × × 10V „Obecní 

notau aneb 

v moci 

múdrosti“ 

Otče, Bože 

všemohoucí, jenž 

V × × 12V „Jako Jesus 

Christus, 

nostra salus“ 

Toť jest Boží 

přikázání 

V × × 18V „Jako Otče, 

Bože 

všemohoucí 

jenž jsi nám“ 

 

Písně chval božských, [Praha], 

(K12856),  

ff. H 7v-H 8r 

ff. H 11v-H 12r 

 

Ježíš Kristus, Božská 

moudrost 

 

 

1541 

V 2 C- klíče, od A, 

kompletní nápěv I 

16V „Jesus 

Christus, 

nostra salus“ 

Otče, Bože všemohúcí, 

kterýž 

V × × 16V „Jako Ježíš 

Kristus, 

Božská 

moudrost“ 

 

Poličský kancionál,  

CZ-POLm, Ms. D 415/1871, 

pp. 594-597 

pp. 607-610 

Ježíš Kristus, Božská 

moudrost 

 

 

1545 

V 2 C- klíče, od A, 

kompletní nápěv I 

16V × 

Otče, Bože 

všemohaucí, kterýž 

V 2 C- klíče, od F, Bb, 

kompletní nápěv 

III 

16V × 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012911&local_base=KPS
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D-Rp, Ms. B 220-222,  

ff. 47v-48r a 45r a 47r-47v 

Jesus Christus, nostra 

salus 

pol. 16. st.  

 

V 2 C- klíče, v D, 

tříhlasé unikátní 

zpracování, nápěv 

neidentifikován 

[D]-[A]-[T] 

1V × 

 

Kancionál český, [Olomouc], 

(K03718),  

ff. 192r-194r 

ff. 194r-196v 

ff. 211r-212r 

 

Kterak se jest dobré 

ptáti 

 

 

 

1559 

V × × 25V „Jako / O 

veliké jest 

potřebí, ptáti 

se“ 

O veliké jest potřebí V × × 31V „Pod túž 

notu“ 

Otče, Bože 

všemohaucí, jenž 

V × × 11V „Jako / Jesus 

Christus, 

nostra salus“ 

 

 

Písně duchovní evangelistské, 

[Ivančice], (K12861), 

ff. 90r-90v 

ff. 223v-224r 

ff. 225v-226r 

ff. 305v-306r 

Předivnýs Otče v 

milosti 

 

 

 

 

1564 

V 2 F- klíče, od D, 

kompletní nápěv I 

36V „Jesus 

Christus, 

nostra salus“ 

Ježíš Kristus, Božská 

moudrost 

V × × 16V „Předivnýs 

Otče 

v milosti“ 

Otče, Bože 

všemohaucí, kterýž 

V × × 16V „Předivnýs 

Otče 

v milosti“ 

Milý Otče 

nejdobrotivější 

V 2 C- klíče, od F, Bb, 

kompletní nápěv 

III 

26V „Jako Otče, 

Bože 

všemohúcí“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006042&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012916&local_base=KPS
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Kirchengeseng, [Ivančice], 

(VD16 XL 117), 

ff. C 12r-C 13r 

ff. M 10v-M 11r 

ff. XXXVI r-XXXVI v 

Jesus Christus, Gottes 

Sohn von 

 

 

 

 

1566 

V 2 C- klíče, od G, Bb, 

kompletní nápěv I 

15V „Jesus 

Christus 

nostra salus“ 

O Christe, der du uns 

zu gut 

V 2 C- klíče, od F, Bb, 

kompletní nápěv 

III 

14V × 

Jesus Christus unser 

heiland 

V 2 C- klíče, od D, 

kompletní nápěv 

II 

10V „Johannis 

Hussen Lied 

gebessert 

durch DML“ 

 

 

 

Druhý díl chval božských,  

CZ-Pnm, Ms. I A 16, 

ff. 155r-157v 

ff. 157v-160r 

ff. 177v-180v 

ff. 180v-181v 

ff. 181v-183r 

ff. 183r-184r 

O veliké jest potřebí  

 

 

 

 

 

1576-1585 

? ? ? ? „Jiná píseň o 

nejsvětější 

Trojici“ 

Kterak se jest dobré 

ptáti 

? ? ? ? „Jiná touž 

notou“ 

Předivnýs Votče v 

milosti 

V 2 C- klíče, od D, Bb, 

kompletní nápěv I 

36V „Jako: Jesus 

Christus, 

nostra salus“ 

Slavné, věřícím všem 

velmi zjevné 

V × × 6V „Jiná touž 

notou octo 

syllabarum“ 

Votče, Bože 

všemohúcí 

V 2 C- klíče, od D, Bb, 

delší incipit 

nápěvu I 

15V „Táž nota“ 

Božie, Otče 

všemohúcí 

V 2 C-klíče, od D, Bb, 

incipit nápěvu I 

11V „Táž nota“ 

Kancionál český,  

CZ-HKm, Ms. Hr-10,  

ff. 61r-62r 

Pane Jezu Kriste 

všemohoucí 

2. pol. 16. 

st. 

V 2 C- klíče, od C, 

delší incipit 

nápěvu III 

8V „Na den 

Božího Těla 

na epištolu“ 

http://gateway-bayern.de/VD16+XL+117
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Kancionál latinský,  

CZ-HKm, Ms. Hr-12,  

ff. X 6v-X 7v 

Verus Deus et verus 

homo 

2. pol. 16. 

st. 

V 2 C- klíče, od C, 

téměř kompletní 

nápěv III 

10V „De Coena 

Domini“ 

 

 

 

 

Kancionál český, [Olomouc], 

(K04619),  

f. C 20v 

f. G 5v 

f. H 5v 

 

Aťbychom hodně 

pamatovali 

 

 

 

 

1576 

V 2 C-klíče, od F, 

kompletní nápěv 

III 

11V „Jako: O 

přeslavné 

Tělo Boží“ 

Pán Ježíš mluvil tomu 

lidu židovskému 

V 2 C- klíče, od A, 

kompletní nápěv I 

6V „Při památce 

těla páně. 

Jako / Jesus 

Christus 

nostra salus“ 

Naši mnohou 

nedostatečnost 

Kristus dobře zná 

V × × 15V „Jako: Ježíš 

Kristus, 

Božská 

moudrost“ 

 

 

Specialník anebo zpívání 

křesťanská, [Praha], (K14155), 

ff. G 3v-G 4r 

ff. Hhh 4r-Hhh 4v 

Svatý Pán Bůh 

milostivý 

 

 

 

1584 

V × × 15V „Zpívá se 

jako: Otče, 

Bože 

všemohoucí, 

jenž. Neb 

obecnou 

notou“ 

Otče, Bože 

všemohaucí, kterýž 

V × × 11V „Má svou 

notu“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006848&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014226&local_base=KPS
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Kancionál jednohlasný, 

[Praha], (K05981),  

ff. Ee 4v-Ee 5r 

 

V Otce Pána živého 

na věky 

1585 V + T 2 C- klíče, od C, 

nápěv III 

5V + 5T „Toto Pátrem 

jest 

s trophem. 

Zpívá se 

jako: Bože, 

Otče 

všemohoucí, 

jenž jsi nám 

dal 

člověčenství“ 

 

 

 

 

 

 

 

Druhý díl chval božských,  

CZ-Pnm, Ms. I A 15,  

ff. 194v-197v 

ff. 197v-199v 

ff. 199v-200v 

ff. 229r-230r 

 

 

 

 

 

 

 

O veliké jest potřebí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1587 

V 2 C a G- klíče, od G, 

nápěv písně 

Chvalmež Otce 

nebeského  

31V „Jiná o témž, 

o novém 

rodu“ 

Kterak se jest dobré 

ptáti 

V 2 G- klíč, od G, 

incipit 

alternativního 

nápěvu – také 

Všickni věrní 

křesťané v CZ-

KOLrm, Ms. 80/88 

25V „Jiná taková“ 

Ó moudrosti Boží 

slavná 

V 2 G- klíč, od G, delší 

incipit 

alternativního 

nápěvu 

12V „Jiná octo 

syllabarum“ 

Votče, Bože 

všemohúcí, jenž 

V 2 C- klíče, od D, Bb, 

kompletní nápěv I 

11V „Jiná píseň o 

Těle a Krvi 

Páně. Zpívá 

se pod tu 

notu: Jesus 

Christus, 

nostra salus“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000008059&local_base=KPS
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ff. 240v-241v 

ff. 254v-256r 

Votče, Bože 

všemohúcí, kterýž 

V 2 C- klíče, od D, Bb, 

incipit nápěvu I 

16V „Jiná píseň o 

Těle a Krvi 

Páně. Zpívá 

se pod tu 

notu: Jesus 

Christus, 

nostra salus“ 

Spasitel náš Ježíš 

Kristus 

V 2 C- klíče, od D, Bb, 

kompletní nápěv I 

13V „Jako: Jesus 

Christus 

nostra“ 

Kancionál český,  

CZ-HKm, Ms. Hr-15,  

ff. 338v-339v 

Otče, Bože všemohúcí, 

jenž 

2. pol. 16. 

st. 

V 2 C- klíče, od A 

krátký incipit 

nápěvu I 

12V „Jesus 

Christus 

nostra“ 

Kancionál český, [Olomouc], 

(K03720), 

ff. 114r-114v 

Otče, Bože 

všemohoucí, jenž 

1596 V × × 11V „Jako: Jesus 

Christus 

nostra salus“ 

 

Husitský graduál, 

CZ-Pnm, Ms. II B 4, 

ff. 347r-348r 

ff. 348r-348v 

Ježíš Kristus, náš 

Spasitel 

 

 

přelom 16. 

a 17. st. 

V 2 C- klíče, od D 

kompletní 

pozměněný nápěv 

III 

12V × 

Otče, Bože 

všemohaucí 

V × × 12V „Tauž notau“ 

Kancionál to jest sebrání, 

[Olomouc], (K14907),  

pp. 285-286 

Otče, Bože 

všemohaucí, jenž 

1601 V 2 C- klíče, od F, Bb, 

kompletní nápěv 

III 

10V × 

 

Písně chval božských, [Praha], 

(K17175),  

ff. N 14v-N 15r 

ff. N 15r-N 15v 

Pán Ježíš Kristus náš 

Spasitel 

 

 

1606 

V 2 C- klíče, od D, 

kompletní nápěv 

II 

11V „Jesus 

Christus 

nostra salus“ 

Otče, Bože všemohúcí, 

jenž 

V 2 C- klíče, od A, 

kompletní nápěv I 

12V × 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006044&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015004&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017180&local_base=KPS
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ff. Q 22r-Q 22v 

ff. R 25v-R 26r 

Lítostivý jest milý Syn 

Boží 

V 2 C- klíče, od F, Bb, 

kompletní nápěv 

III 

14V × 

K tobě Pane Bože, své 

zření mám 

V × × 19V „Jako: 

Lítostivý jest 

milý Syn 

Boží“ 
 

10. Veni sancte Spiritus – Da gaudiorum – Veni sancte Spiritus (moteto) 

Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet strof Rubrika 

Trnavský rukopis,  

H-Bn, c.1.m. ae. 243,  

ff. 49v-50r 

Veni sancte Spiritus – 

Da gaudiorum – Veni 

sancte Spiritus 

přelom 14. 

a 15. st. 

PI + P II 3 C- klíče, v E, 

tříhlas ad voces 

equales 

4PI + 1PII × 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17,  

ff. 66v-67v 

Veni sancte Spiritus – 

Da gaudiorum – Veni 

sancte Spiritus 

po 1456 PI + P II 3 C- klíč 

v prostředním 

hlase, od H-> v E, 

tříhlas ad voces 

equales  

2PI + 1PII × 

D-TRs, Ms. 322/1994, ff. 

211v-212r 

Veni sancte Spiritus – 

Da gaudiorum – Veni 

sancte Spiritus 

2. pol. 15. 

st. 

PI + P II 3 v E, tříhlas ad 

voces equales 

1PI + 1PII × 

Graduale, 

CZ-KUčms, Ms. 88/85, 

ff. 318v-319r 

Veni sancte Spiritus – 

Da gaudiorum – Veni 

sancte Spiritus 

přelom 15. 

a 16. st. 

PI + P II 3 C- klíče, v E, 

tříhlas ad voces 

equales 

1PI + 1PII × 

Kodex Franus,  

CZ-HKm, Ms. Hr-6,  

ff. 335v-336r 

Veni sancte Spiritus – 

Da gaudiorum – Veni 

sancte Spiritus 

1505 PI + P II 2 + 3 C- klíče, v E, 

tříhlas ad voces 

equales 

1PI + 1PII × 

Graduál Martina Bakaláře 

z Vyskytné, 

CZ-Pnm, Ms. XIII A 2, 

ff. 368v-369r 

Veni sancte Spiritus – 

Da gaudiorum – Veni 

sancte Spiritus 

1512 PI + P II 2 + 3 C- klíče, v E, 

tříhlas ad voces 

equales 

1PI + 1PII × 
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Kodex Speciálník,  

CZ-HKm, Ms. Hr-7, f. 252r 

Veni sancte Spiritus – 

Da gaudiorum – Veni 

sancte Spiritus 

1. pol. 16. 

st. 

PI + P II 2 + 3 C- klíče, v E, 

tříhlas ad voces 

equales 

1PI + 1PII × 

Latinský graduál,  

CZ-CHRm, Ms. 12580, f. 324v 

Veni sancte Spiritus – 

Da gaudiorum – Veni 

sancte Spiritus 

1530 PI + P II 2 + 3 C- klíče, v E, 

tříhlas ad voces 

equales 

1PI + 1PII × 

Klatovský graduál,  

CZ-KL, Ms. C3/403, f. 473v 

 

Veni sancte Spiritus – 

Da gaudiorum – Veni 

sancte Spiritus 

1537 PI + P II 2 + 3 C a F- klíče, v E, 

tříhlas ad voces 

equales 

1PI + 1PII „Cantilene“ 

 

11. Loquebantur variis linguis apostoli (versiculus) 

Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet strof Rubrika 

A-Iu, Ms. 457, 

f. ? 

Nascitur de Virgine 

sine viri semine 

14. st. V ? ? ? ? 

Vyšehradský sborník,  

CZ-Pa, Ms. 376, f. 85r 

Nascitur de Virgine 

sine viri semine 

pol. 15. st. V 2 bez klíčů, 

kompletní 

3V × 

CZ-UO, Ms. A 3, 

f. ? 

Nascitur de Virgine 

sine viri semine 

2. pol. 15. 

st. 

V ? ? ? ? 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17,  

ff. 67v-68r 

Loquebantur variis 

linguis apostoli 

(v tenoru píseň 

Nascitur de Virgine 

sine viri semine) 

po 1456 I + V 3 tenor: C- a F- 

klíče, invokace a 

dvojhlasý 

versiculus 

1I + 1V × 

Graduale de tempore et de 

sanctis,  

CZ-CBj, Ms. DCM 727,  

ff. 151r-151v 

Alleluia – 

Loquebantur 

1465-1466 I + V ? ? ? ? 
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Antifonář,  

CZ-PRm, Ms. L 262, 

f. 3r 

f. 5v 

Loquebantur variis přelom 15. 

a 16. st. 

I + V ? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

Loquebantur variis I + V ? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

Graduale de tempore,  

CZ-Puk, Ms. VII 1 5,  

f. 161r 

f. 165r 

Loquebantur variis 

linguis apostoli 

 

 

přelom 15. 

a 16. st. 

I + V ? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

Alleluia – 

Loquebantur 

I + V ? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

Graduál svatovítský,  

CZ- Pmp, Ms. R 178, f. 14r 

Loquebantur variis 1551-1552 I + V ? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

 

12. Vivus panis angelorum (cantio)        
Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet strof Rubrika 

Jistebnický graduál, 

 CZ- Pnm, Ms. XII F 14,  

f. 197v 

Vivus panis 

angelorum 

pol. 15. st. V 3 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

10V × 

Vyšehradský sborník,  

CZ-Pa, Ms. 376,  

f. 21v 

f. 43r 

f. 86v 

Vivus panis 

angelorum 

 

pol. 15. st. 

V 3 bez klíčů, delší 

incipit 

10V × 

Vivus panis 

angelorum 

V × × 11V × 

Nativitas pueruli 

magni 

V 3 bez klíčů, téměř 

celý nápěv 

6V × 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17,  

ff. 67v-68r 

Vivus panis 

angelorum 

po 1456 V × × 10V × 

Sborník Oldřicha Kříže 

z Telče,  

CZ-TRE, Ms. A4,  

f. 391v 

Vivus panis 

angelorum 

1459 V ? ? ? ? 
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Graduale, 

CZ-Jla, bez Ms., 161v 

Vivus panis 

angelorum 

15. st. V ? ? ? ? 

Cantionale latino-bohemicum, 

CZ-Pu, Ms. X E 2, ff. 24v-25r 

Vivus panis 

angelorum 

přelom 15. 

a 16. st. 

V × × 10V × 

Graduale,  

CZ-KUsoka, bez Ms., 

ff. 224v-225r 

Vivus panis 

angelorum 

přelom 15. 

a 16. st. 

V ? ? ? ? 

Graduale,  

CZ-KUčms, Ms. 88/85,  

ff. 279r-279v 

Vivus panis 

angelorum 

přelom 15. 

a 16. st. 

V 3 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

9V × 

Kodex Franus,  

CZ-HKm, Ms. Hr-6, 

ff. 282r-282v 

Vivus panis 

angelorum 

1505 V 3 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

10V × 

Graduál Martina Bakaláře 

z Vyskytné, 

CZ-Pnm, Ms. XIII A 2,  

ff. 198r-198v  

Vivus panis 

angelorum 

1512 V 3 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

10V × 

 

Kolínský kancionál,  

CZ-KOLrm, Ms. 80/88,  

ff. 207r-207v 

ff. 207v-208r 

ff. 262r-262v 

Živý chlebe duchuov 

čistých 

 

 

1517 

V 3 bez klíčů, téměř 

kompletní nápěv 

9V „Jiná o Těle 

Pána Ježíše“ 

Ježíši náš Spasiteli V × × 11V „Jako přední 

zpívá se Živý 

chlebe“ 

Tělo, tělo, hřiešné tělo V 3 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

13V × 

Latinský graduál,  

CZ-CHRm, Ms. 12580, 

ff. R 8r-R 8v 

Vivus panis 

angelorum 

1530 V 3 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

10V × 

Písničky křesťanské, [Luleč], 

(K13495), ff. B 7v-B 8v 

Umučení i trýznění 1530 V × × 20V „Vivus panis 

angelorum“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000013569&local_base=KPS


163 

 

Ein new gesengbuchlen, 

[Mladá Boleslav],  

(VD16 XL 8), ff. C 6v-C 7v 

Als Gott sein´n Sohn  1531 V 3 C- klíč, od C, 

kompletní nápěv 

15V „Vivus panis 

angelorum“ 

Klatovský graduál,  

CZ-KL, Ms. C3/403, 

ff. 543r-543v 

Vivus panis 

angelorum 

1537 V 3 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

10V × 

Havlíčkobrodský kancionál, 

CZ-HBm, Ms. 2/49,  

ff. 253r-253v 

ff. 253v-254r 

Chlebe živý, duchuov 

čistých 

 

 

1538 

V × × 9V „Jako Vivus 

panis 

angelorum 

vitam“ 

Věřím silně neomylně V × × 9V „Táž nota“ 

Písně chval božských, [Praha], 

(K12856), ff. H 9r-H 9v 

Živý chlebe, kterýžs z 

sebe 

1541 V 3 C- klíče, od C, Bb, 

kompletní nápěv 

19V „Vivus panis 

angelorum“ 

Poličský kancionál,  

CZ-POLm, Ms. D 415/1871,  

pp. 365-367 

pp. 598-600 

Umučení i trýznění  

 

1545 

V 3 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

20V × 

Živý chlebe, kterýžs z 

sebe 

V 3 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

19V × 

Husitský graduál, 

CZ-Pnm, Ms. II B 4, 

ff. 353r-354r 

Živý chlebe ctný 

andělský 

16. st. V 3 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

20V „Vivus panis 

angelorum“ 

Písně duchovní evangelistské, 

[Ivančice], (K12861), 

ff. 224v-225r 

Živý chlebe, kterýžs z 

sebe 

1564 V 3 C- klíče, od C, Bb, 

kompletní nápěv 

17V „Vivus panis 

angelorum“ 

Kirchengeseng, [Ivančice], 

(VD16 XL 117),  

ff. C 15r-C 15v 

Als Gott sein´n Sohn 1566 V 3 C a F- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

14V „Vivus panis 

angelorum“ 

Kancionál latinský,  

CZ-HKm, Ms. Hr-12,  

ff. X 8v-X 9r 

Volens coenam 

dominicam 

2. pol. 16. 

st. 

V 3 C- klíče, od C, 

téměř kompletní 

nápěv 

9V × 

http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012911&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012916&local_base=KPS
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+117
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Kancionál český, [Olomouc], 

(K04619), ff. Q 1v-Q 2r 

 

Živý chlebe, kterýžs z 

sebe 

1576 V × × 10V „Jako: Vivus 

panis 

angelorum“ 

Druhý díl chval božských,  

CZ-Pnm, Ms. I A 16,  

f. 187v 

ff. 187v-189r 

Vivus panis 

angelorum 

 

1576-1585 

V ? ? ? ? 

Živý chlebe, kterýžs z 

sebe 

V ? ? ? ? 

Písně nové, [Praha], (K04968), 

ff. 53v-54v 

 

Chléb s nebe nám 

Ježíš náš Pán 

1580 V 3 C- klíče, od C, Bb, 

kompletní nápěv 

19V „Jako: Živý 

chlebe, 

kterýžs 

z nebe“ 

 

Specialník anebo zpívání 

křesťanská, [Praha], (K14155), 

ff. Ggg 2v-Ggg 3r 

f. Ggg 3r 

Živý chlebe ctný 

andělský 

 

 

1584 

V × × 8V „Má svou 

notu. Jako: 

Vivus panis“ 

Chléb s nebe nám 

Ježíš náš Pán 

V × × 12V „Pod touž 

notu jako 

Vivus panis“ 

 

 

 

Druhý díl chval božských,  

CZ-Pnm, Ms. I A 15,  

ff. 222v-223v 

ff. 224r-225r 

ff. 258r-259v 

Živý chlebe, synu Boží  

 

 

 

 

1587 

V 3 C- klíče, od C, Bb, 

kompletní nápěv 

16V „Jiná jako: 

Vivus panis 

angelorum“ 

Živý chlebe, kterýžs z 

sebe 

V 3 C- klíč, od C, Bb, 

incipit nápěvu 

17V „Jiná o 

Božím Těle. 

Zpívej touž 

notou“ 

Kterak se máš 

připraviti 

V 3 C- klíč, od C, Bb, 

incipit nápěvu 

19V „Zpívá se 

jako: Živý 

chlebe, 

kterýžs 

z sebe“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006848&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007173&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014226&local_base=KPS
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Kancionál český,  

CZ-HKm, Ms. Hr-15,  

ff. 358r-358v 

Živý chlebe i andělský 2. pol. 16. 

st. 

V 3 C- klíče, od C, Bb, 

delší incipit 

nápěvu 

9V „Vivus panis 

angelorum“ 

Husitský graduál, 

CZ-Pnm, Ms. II B 4, 

ff. 353r-354r 

Živý chlebe ctný 

andělský 

přelom 16. 

a 17. st. 

V 3 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

20V „Vivus panis 

angelorum“ 

Písně chval božských, [Praha], 

(K17175), ff. N 18r-N 19r 

Kriste chlebe, kterýžs 

z sebe 

1606 V 3 C- klíče, od C, Bb, 

kompletní nápěv 

27V × 

 

13. Jesus Christus dum cernitur (cantio)        
Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet strof Rubrika 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17, f. 68v 

Jesus Christus dum 

cernitur 

po 1456 V 3 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

7V × 

 

Graduale,  

CZ-KUčms, Ms. 88/85, 

ff. 274v-275r 

ff. 275r-275v 

ff. 277r-278r 

Jesus Christus dum 

cernitur 

 

 

přelom 15. 

a 16. st. 

V 3 C-klíče, v D, 

kompletní nápěv 

7V × 

In hoc festo jubilemus V 3 C-klíče, v D, 

kompletní nápěv 

7V × 

O Jesu clementissime V 3 C-klíče, v D, téměř 

kompletní nápěv 

14V × 

Graduál Martina Bakaláře 

z Vyskytné, 

CZ-Pnm, Ms. XIII A 2,  

ff. 195v-196r 

Jesus Christus dum 

cernitur 

1512 V 2 + 3 C-klíče, v D, 

kompletní nápěv 

7V × 

Latinský graduál, 

CZ-CHRm, Ms. 12580, f. R 6v 

Jesus Christus dum 

cernitur 

1530 V 2 + 3 C-klíče, v D, 

kompletní nápěv 

7V × 

 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017180&local_base=KPS
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14. Patrem omnipotentem (credo) – pouze konkordance nápěvu 

Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet strof Rubrika 

Jistebnický graduál,  

CZ- Pnm, Ms. XII F 14,  

ff. 186r-187r 

Patrem omnipotentem pol. 15. st. × 2 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

× × 

Vyšehradský sborník,  

CZ-Pa, Ms. 376, 

ff. 16r-16v 

Patrem omnipotentem pol. 15. st. × 2 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

× × 

Mariánský graduál,  

CZ-Pnm, Ms. XII A 1,  

ff. 225v-226r 

Patrem omnipotentem pol. 15. st. × 2 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

× × 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17,  

ff. 69v-70v 

Patrem omnipotentem po 1456 × 2 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

× × 

D-Mbs, Ms. 5023,  

ff. 30v-33v 

Patrem omnipotentem 15. st. × 2 dvojhlas v D, 

nápěv v tenoru 

? 

× × 

Graduál Martina Bakaláře 

z Vyskytné, 

CZ-Pnm, Ms. XIII A 2,  

ff. 9r-10v 

Patrem omnipotentem 1512 × 2 C- klíče, v D, 

kompletní nápěv 

× × 

D-Z, Ms. CXIX, 1, 

ff. 80v-82v 

Patrem omnipotentem 1. pol. 16. 

st. 

× ? tříhlas v D, nápěv 

v tenoru 

? 

× × 
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15. Alle- domina, flos virginalis  

(tropus alleluia antifony Regina celi letare) 

Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet strof Rubrika 

Debenský antifonář, 

SK-PREsvk, Ms. ?,  

ff. 87r-87v 

f. 87v 

Regina celi letare 1372-1375 A 

 

A + T 

3 dvě jednohlasé 

verze: bez a s 

materiálem tropu 

pod alleluia 

× × 

Milíčovy motlitby,  

CZ-Pu, Ms. XVII F 30,  

f. ? 

Královno nebeská, 

raduj se 

2. pol. 14. 

st. 

český 

překlad 

antifony 

× × × × 

CZ-Pu, Ms. XII C 7b, f. 181v 

 

Regina celi letare konec 14. 

st. 

? ? ? × ? 

CZ-Pu, Ms. XIII A 5d,  

ff. 97r-97v 

Regina celi letare konec 14. 

st. 

? ? ? × ? 

Antiphonarium,  

CZ-Pu, Ms. XIII C 7,  

ff. 208r-208v 

Regina celi letare přelom 14. 

a 15. st. 

A × C a F- klíče, od F, 

diastematická 

notace, materiál 

pozdějšího tropu v 

náznacích 

× × 

Vyšebrodský sborník č. 42, 

CZ-VB, Ms. 42,  

ff. 144r-144v 

ff. 158r-158v 

Regina celi letare 1410 A 3 dvě jednohlasé 

verze bez tropu 

× × 

Evangeliář olomoucký, 

CZ-OLu, Ms. M II 249, 

ff. 335r 

Královno nebeská, 

raduj se 

kolem 

1421 

A × × × × 

PL-Kj, Ms. 1258,  

f. 87v 

f. 158v 

(rubrika) 

Regina celi letare 1. pol. 15. 

st. 

text 

antifony 

a tropu 

× × × × 
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PL-Kj, Ms. 1267,  

ff. 173v-174r 

Regina celi letare 1. pol. 15. 

st. 

A + T 3 místo závěrečného 

alleluia tropus 

Alle- Domine, 

matris deus 

 

v F 

× × 

PL-Kj, Ms. 2464, f. 1v Regina celi letare 1420 A + T 3 obsahuje tropus 

Alle- Domine, 

matris deus 

 

v F, dvojhlasé 

zpracování tropu 

v rámci antifony 

× × 

Jistebnický kancionál,  

CZ-Pnm, Ms. II C 7,  

p. 160 

Kristus z mrtvých 

vstal 

1. pol. 15. 

st. 

A + Th 

(Th = 

hudební 

materiál) 

3 F- klíče, v F, 

vychází z 

hudebního 

materiálu Regina 

celi letare 

× × 

Kodex St. Emmeram,  

D-Mbs, Ms. 14274, 

ff. 58v-59r 

Regina celi letare 1. pol. 15. 

st. 

A + Th 

 

3 C- klíče, v C, 

tříhlas [D]-T-Ct, 

melodie pod 

alleluia podobná 

jen v náznacích 

× × 

Trent 87,  

I-TRmp, Ms. 1374, 

pp. 197-198 

Regina celi letare 1430-1465 A + Th 

 

3 dvojhlas, v F, 

parafráze tropu ve 

vrchním hlase 

× × 

D-Mbs, Ms. 28546, f. 33v Regina celi letare pol. 15. st. ? ? ? × ? 

Neumarkt Cantional,  

PL-WRu, Ms. Mf. 7548,  

f. 160v 

Regina celi letare pol. 15. st. A + T 3 jednohlasá 

antifona v F, s 

tropem 

× × 
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D-Bas, Ms. RB 181,  

ff. 196v-? 

Regina celi letare pol. 15. st. A + T 3 jednohlasá 

antifona v F, s 

tropem 

× × 

Vyšehradský sborník,  

CZ-Pa, Ms. 376, f. 112r 

Alle- Domina, flos 

virginalis 

pol. 15. st. T 2 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

1T „Super 

Regina 

tropus“ 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17, f. 71r 

Alle- Domina, flos 

virginalis 

po 1456 T 2 bez klíčů, 

kompletní nápěv 

1T × 

HR-Zu, Ms. MR 10,  

ff. 164v-165r 

Regina celi letare ? A + T 3 jednohlasá 

antifona v F, s 

tropem 

× × 

Glogauer liederbuch, 

PL-Kj, Ms. 40098, ff. ? 

Regina celi letare 1470 A + Th 

 

2 tříhlasé zpracování 

antifony, v F, 

tropus ve vrchním 

hlase od C 

× × 

Der Codex des Magister 

Nicolaus Apel,  

D-LEmi, Ms. 1494,  

ff. 71v-74r 

Regina celi letare přelom 15. 

a 16. st. 

A + Th 

 

2 čtyřhlasé 

zpracování 

antifony s tropem, 

v F 

× × 

Codex des Magister Nicolaus 

Leopold, D-Mbs, Ms. 3154, 

ff. ? 

Regina celi letare přelom 15. 

a 16. st. 

A + Th 

 

2 čtyřhlasé 

zpracování 

antifony s tropem, 

v F 

× × 

Dokonány sú tyto pijesničky, 

[Praha], (K12853),  

ff. LXXXIr-LXXXIv 

Kristus z mrtvých 

vstal 

1501 A × × × × 

Kodex Franus,  

CZ-HKm, Ms. Hr-6,  

ff. 355v-356r 

Regina celi letare 1505 A + Th 

 

2 tříhlasé zpracování 

antifony, D-T-B, 

v F, s tropem 

× × 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012908&local_base=KPS
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Kodex Speciálník, 

CZ-HKm, Ms. Hr-7,  

ff. 169v-170r 

ff. 277v-279r 

Regina celi letare  

 

1. pol. 16. 

st. 

A + Th 2 tříhlasé zpracování 

antifony, [D]-T-B, 

v F, s tropem 

× × 

Regina celi letare A + Th 2 čtyřhlasé 

zpracování 

antifony, D-A-T-

Ct, v F, s tropem 

× × 

Kolínský kancionál,  

CZ-KOLrm, Ms. 80/88,  

ff. 168v-169v 

Kristus z mrtvých 

vstal 

1517 A 2 incipit nápěvu 

antifony, F- klíče, 

od D 

× × 

Ein new gesengbuchlen, 

[Mladá Boleslav],  

(VD16 XL 8), ff. E 10r-E 11r 

 

Christus der heiland 1531 A + Tp 

(Tp = 

tropus se 

opakuje 

jako 

píseň) 

2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F 

A + 9Tp × 

 

 

 

 

Vodňanský kancionál,  

CZ-VO, Ms. R 16,  

ff. 125v-127r 

ff. 127r-128r 

ff. 134r-135r 

ff. 135r-136r 

ff. 141r-142r 

 

 

 

 

Kristus z mrtvých 

vstal 

 

 

 

 

 

 

1537 

A + Tp 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

A + 7Tp „Regina celi“ 

 

Královno nebeská, 

vesel se 

A + Th 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

× × 

Kristus Spasitel 

vstaupil na nebe 

A + Tp 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

A + 7Tp „Regina celi. 

O Vstaupení 

Páně“ 

Krále Krista Matko 

blahoslavená 

A + Th 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

× „Jiná“ 

Kristus zaslíbil 

učedlníkuom 

A + Tp 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

A + 7Tp „Regina celi. 

O Duchu 

svatém“ 

http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
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ff. 142r-143r Blahoslavená pokorná 

čistá 

A + Th 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

× „Jiné“ 

 

Havlíčkobrodský kancionál, 

CZ-HBm, Ms. 2/49,  

ff. 187v-188r 

f. 188r 

f. 188r 

Královno nebeská, 

hvězdo mořská 

 

 

1538 

A 2 incipit nápěvu 

antifony, bez klíčů 

× „Regina celi 

letare 

alleluia“ 

Královno nebeská, 

vesel se 

A × × × „Jiné Regina 

celi“ 

Kristus z mrtvých 

vstal 

A × × × „Opět jiné 

Regina celi“ 

 

 

 

Písně chval božských, [Praha], 

(K12856),  

f. D 16r 

f. E 10r 

ff. F 1v-f 2r 

 

Kristus z mrtvých 

vstal 

 

 

 

 

1541 

A + Tp 2 jednohlasá 

antifona, F a C- 

klíče, od F, Bb 

A + 7Tp „Regina celi 

letare 

alleluia“ 

Kristus Spasitel 

vstúpil na nebe 

A × × × „Jako / 

Kristus z 

mrtvých 

vstal“ 

Kristus zaslíbil 

učedlníkom 

A × × × „Jako / 

Kristus z 

mrtvých 

vstal“ 

 

Poličský kancionál,  

CZ-POLm, Ms. D 415/1871,  

pp. 493-495 

pp. 559-561 

Kristus Spasitel 

vstaupil na nebe 

 

 

1545 

A + Tp 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

A + 7Tp „Regina celi 

letare“ 

Kristus zaslíbil 

učedlníkům 

A + Tp 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

A + 7Tp „Regina celi“ 

Písně chval božských, 

[Šamotuly], (K12860), 

ff. G 5v-G 6r 

Kristus z mrtvých 

vstal 

1561 A + Tp 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

A + 7Tp „Regina celi“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012911&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012915&local_base=KPS
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Písně duchovní evangelistské, 

[Ivančice], (K12861), 

f. 115v 

f. 132r 

f. 147r 

 

Kristus z mrtvých 

vstal 

 

 

 

1564 

A + Tp 2 jednohlasá 

antifona, F- klíče, 

od C 

A + 7Tp „Regina 

coeli“ 

Kristus Spasitel 

vstoupil na nebe 

A × × × „Kristus z 

mrtvých 

vstal“ 

Kristus zaslíbil 

učedlníkům 

A × × × „Kristus z 

mrtvých 

vstal“ 

Kirchengeseng, [Ivančice], 

(VD16 XL 117),  

ff. E 12v-E 13r 

Christus der heiland 1566 A + Tp 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

A + 8Tp „Regina 

coeli 

laetare“ 

Druhý díl chval božských,  

CZ-Pnm, Ms. I A 16, 

ff. 67r-70r 

Pan Kristus z mrtvých 

vstal 

1576-1585 ? ? ? ? „Regina celi“ 

Specialník anebo zpívání 

křesťanská, [Praha], (K14155), 

ff. Nn 4r-Nn 5r 

 

Krále Krista Matko, 

vesel se 

1584 A + Tp 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

A + 2Tp „Místo 

Laudes 

Regina 

coeli“ 

Druhý díl chval božských,  

CZ-Pnm, Ms. I A 15, 

ff. 64r-66v 

Pan Kristus z mrtvých 

vstal 

1587 A + P + 

Tp 

2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

A + P + 

7Tp 

„Regina celi“ 

 

 

Kancionál český,  

CZ-HKm, Ms. Hr-15, 

ff. 276r-277v 

ff. 277v-278v 

ff. 300r-301v 

 

 

Těšte se věrní, neb 

beránek velikonoční 

 

 

 

2. pol. 16. 

st. 

A + Th 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

x „Regina celi“ 

Kristus z mrtvých 

vstal 

A + Tp 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

A + 7Tp „Jiné Regina 

celi letare“ 

Kristus Spasitel 

vstaupil na nebe 

A + Tp 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

A + 7Tp „Regina celi 

letare“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012916&local_base=KPS
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+117
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014226&local_base=KPS
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ff. 321r-322v Kristus zaslíbil 

učedlníkům 

A + Tp 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

A + 8Tp „Regina 

coeli“ 

 

Husitský graduál, 

CZ-Pnm, Ms. II B 4, 

ff. 217r-217v 

ff. 225r-225v 

Kristus z mrtvých 

vstal 

 

 

přelom 16. 

a 17. st. 

A 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

× „Regina celi“ 

Krále Krista Matko, 

vesel se 

A + Tp 2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

A + 2Tp „Regina celi“ 

Kancionál to jest sebrání, 

[Olomouc], (K14907),  

p. 232  

 

Královno nebeská, těš 

se Maria 

1601 A 2 jiný nápěv 

z německojazyčné

ho prostředí 

(Königin der 

Himele freu dich 

Maria), C- klíče, 

od F, Bb 

× „Regina 

coeli“ 

 

 

Písně chval božských, [Praha], 

(K17175), 

ff. F 20v-F 21r 

ff. G 10r-G 10v 

f. P 15v 

Krále Krista Matka, 

jest v slávě 

 

 

 

 

1606 

A + Tp 

 

2 jednohlasá 

antifona, C- klíče, 

od F, Bb 

A + 10Tp „Regina 

coeli, i k 

Božímu 

vstoupení“ 

Bože, Duše, svatý 

Králi 

A + Tp 

 

2 jednohlasá 

antifona, F a C- 

klíče, od F, Bb 

A + 12Tp 

 

„Místo 

Regina 

caeli“ 

Rač nám čas dáti z 

své milosti 

A × × × „Jako v 

Regina 

caeli“ 

 

  

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015004&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017180&local_base=KPS
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16. Ave Jesu pie Pastor (cantio)        
Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet strof Rubrika 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17,  

f. 71v 

Ave Jesu pie pastor po 1456 V + R 2 C- klíče, v D, 

dvojhlas ad voces 

equales 

4V + 4R  × 

 

17. Mens surgat fidelium (cantio)        
Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet strof Rubrika 

Jistebnický kancionál,  

CZ-Pnm, Ms. II C 7, p. 58 

Mysl lidská, vstaň s 

věrností 

1. pol. 15. 

st. 

V + R 3 

 

C- klíče, od G, 

kompletní nápěv I 

6V + 1R × 

Jistebnický graduál, 

 CZ- Pnm, Ms. XII F 14,  

f. 198r 

Mens surgat fidelium pol. 15. st. V + R × × 8V + 1R × 

Vyšehradský sborník,  

CZ-Pa, Ms. 376,  

f. 43r 

ff. 44v-45r 

Mens surgat fidelium  

pol. 15. st. 

V + R × × 8V + 1R × 

Mens surgat fidelium V + R × × 8V + 1R × 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17,  

ff. 72r-72v 

Mens surgat fidelium po 1456 V + R × × 8V + 1R × 

Písně velikonoční, 

CZ-Pu, Ms. XI E 2, f. 120v 

Mens surgat fidelium 2. pol. 15. 

st. 

V + R 3 C- klíče, od F, 

kompletní nápěv I 

6V + 1R × 

Graduale, 

CZ-Jla, bez Ms., ff. 161r-161v 

Mens surgat fidelium 15. st. V + R ? ? ? ? 

Cantionale latino-bohemicum, 

CZ-Pu, Ms. X E 2, ff. 24r-25v 

Mens surgat fidelium přelom 15. 

a 16. st. 

V + R × × 4V + 1R × 

Dokonány sú tyto pijesničky, 

[Praha], (K12853),  

ff. XXIX-XXX 

O Jezu Kriste Králi 1501 V + R × × 8V + 4R × 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012908&local_base=KPS
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Kodex Franus,  

CZ-HKm, Ms. Hr-6,  

ff. 282v-283r 

Mens surgat fidelium 1505 V + R 2 C- klíče, od F, 

kompletní nápěv I 

8V + 1R × 

Graduál Martina Bakaláře 

z Vyskytné, 

CZ-Pnm, Ms. XIII A 2,  

f. 197r 

Mens surgat fidelium 1512 V + R 2 C- klíče, od F, 

kompletní nápěv I 

4V + 1R × 

Latinský graduál,  

CZ-CHRm, Ms. 12580,  

f. R 7v 

Mens surgat fidelium 1530 V + R 2 C- klíče, od F, Bb, 

kompletní nápěv I, 

ale bez notovaného 

repetitia 

4V + 1R × 

Ein new gesengbuchlen, 

[Mladá Boleslav],  

(VD16 XL 8), ff. G 6r-G 7r 

Lasst uns loben 

unsern Gott 

1531 V 2 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

II 

12V „Mens surgat 

fidelium“ 

Klatovský graduál,  

CZ-KL, Ms. C3/403, 

ff. 542v-543r 

Mens surgat fidelium 1537 V + R 2 C- klíče, od F, 

kompletní nápěv I 

4V + 1R × 

Písně chval božských, [Praha], 

(K12856), ff. D 20v-D 21r 

Jezu Kriste Králi 1541 V + R 2 C- klíče, od C, Bb, 

kompletní nápěv 

II 

8V + 4R „Mens surgat 

fidelium 

laudare“ 

Kancionál český, [Olomouc], 

(K03718), ff. 160r-161r 

 

O Jezu Kriste Králi 1559 V + R × × 8V + 4R „Jako / Mens 

surgat 

fidelium 

laudare“ 

Písně duchovní evangelistské, 

[Ivančice], (K12861),  

ff. 119v-120r 

ff. 120r-121r 

O Jezu Kriste Králi 1564 V + R 2 C- klíče, od C, Bb, 

kompletní nápěv 

II 

8V + 4R „Mens surgat 

fidelium“ 

O radůjtež se věrní V + R × × 14V + 7R „Táž nota“ 

http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012911&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006042&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012916&local_base=KPS
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Kirchengeseng, [Ivančice], 

(VD16 XL 117), 

ff. N 7v-N 8r 

Lasst uns loben 

unsern Gott 

1566 V 2 C- klíče, od C, Bb, 

kompletní nápěv 

II 

6V „Mens surgat 

fidelium“ 

Husitský graduál, 

CZ-Pnm, Ms. II B 4, 

ff. 210v-211r 

ff. 351v-352r 

Jezu Kriste Králi  

přelom 16. 

a 17. st. 

V + R 2 C- klíče, od C, 

kompletní nápěv 

II 

8V + 4R „Mens surgat 

fidelium“ 

Povstaň mysl věřícího V 2 C- klíče, od C, 

unikátní nápěv 

10V „Mens surgat 

fidelium“ 

Písně chval božských, [Praha], 

(K17175), ff. F 19v-F 20r 

O Jezu Kriste Králi 1606 V + R 2 C- klíče, od C, Bb, 

kompletní nápěv 

II 

8V + 4R × 

 

Melchisedech rex (responsorium)        
Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet strof Rubrika 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17,  

ff. 72v-73r 

Melchisedech rex po 1456 Re 2 C a F- klíče, od F, 

delší fragment 

nápěvu a textu 

× × 

Graduale,  

CZ-KUčms, Ms. 88/85,  

ff. 8v-9v 

Melchisedech rex přelom 15. 

a 16. st. 

Re 2 C- klíče, od F, 

kompletní nápěv 

× × 

Graduale,  

CZ-KUsoka, bez Ms.,  

ff. 126r-127r 

Melchisedech rex přelom 15. 

a 16. st. 

Re ? ? × × 

Kodex Franus,  

CZ-HKm, Ms. Hr-6,  

ff. 68v-69r 

Rex Christe 1505 Re 2 F a C- klíče, od C, 

kompletní text a 

nápěv druhé části 

responsoria 

× × 

Latinský graduál,  

CZ-CHRm, Ms. 12580,  

ff. 67v-68v 

Melchisedech rex 1530 Re 2 C- klíče, od F, 

kompletní nápěv 

× × 

http://gateway-bayern.de/VD16+XL+117
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017180&local_base=KPS
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Graduale,  

CZ-Mm, Ms. 4,  

ff. 193r-194r 

Melchisedech rex 1537-1544 Re ? ? × × 

 

18. Králi nebeský, k tobě lid křiesťanský (píseň)        
Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet strof Rubrika 

Vyšehradský sborník,  

CZ-Pa, Ms. 376,  

ff. 7v-8r 

Králi nebeský, k tobě 

lid křesťanský 

pol. 15. st. V × × 16V × 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17,  

ff. 73v-74r 

Králi nebeský, k tobě 

lid křiesťanský 

po 1456 V × × 16V × 

Cantionale latino-bohemicum, 

CZ-Pu, Ms. X E 2, ff. 8r-8v 

Solis previa, aurora 

fulgida 

přelom 15. 

a 16. st. 

V × C- klíč, od F, 

krátký incipit 

nápěvu 

8V × 

Rackův sborník,  

CZ-Pu, Ms. VI C 20a, 

f. 21v 

Solis previa, aurora 

fulgida 

přelom 15. 

a 16. st. 

V 2 

? 

bez klíčů, 

kompletní nápěv 

8V × 

 

Kodex Franus,  

CZ-HKm, Ms. Hr-6,  

f. 259r 

f. 295v 

Solis previa, aurora 

fulgida 

 

 

1505 

V 2 C- klíče, v F, 

tříhlasé zpracování 

nápěvu D-T-Ct 

8V × 

Plena gratia, nevorum 

inscia 

V × × 12V „Canitur 

sicut Solis 

previa“ 

Graduál Martina Bakaláře 

z Vyskytné, 

CZ-Pnm, Ms. XIII A 2,  

ff. 170r-170v 

Solis previa, aurora 

fulgida 

1512 V 2 C- klíč, od F, 

kompletní nápěv 

8V × 
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Kolínský kancionál, 

CZ-KOLrm, Ms. 80/88, 

ff. 16r-17r  

ff. 45v-46r 

ff. 62v-63v 

Králi nebeský, k tobě 

lid křesťanský 

 

 

 

1517 

V 2 C- klíč, od F, 

téměř kompletní 

nápěv 

16V × 

Kristus Syn Boží, 

narodil se nynie 

V 2 C- klíč, od F, 

téměř kompletní 

nápěv 

8V × 

Kristus jediný a náš 

Ježíš milý 

V × × 21V Rubrika: 

„Jako Králi 

nebeský“ 

 

Miřínského Václava kněze 

písně staré, [Praha], (K05617), 

ff. F 6v-F 7r 

ff. K 3v-K 4v 

ff. L 19v-L 20r 

Králi nebeský, k tobě 

lid křesťanský 

 

 

1522 

V × × 31V „Jako Solis 

previa“ 

Ježíši milý, na nás 

přelaskavý 

V × × 23V „Jako Králi 

nebeský“ 

Jeroným svatý, byl 

jest rychle jatý 

V × × 22V „O 

Jeronýmovi. 

Králi 

nebeský, k 

tobě lid 

křesťanský“ 

 

Písničky křesťanské, [Luleč], 

(K13495), 

ff. A 12v-A 13r 

ff. E 8r-E 8v 

ff. H 11r-H 11v 

Kristus Syn Boží, 

narodil se nyní 

 

 

 

1530 

V × × 10V „Králi 

nebeský“ 

Králi nebeský, k tobě 

lid křesťanský 

V × × 16V „Kristus Syn 

Boží, narodil 

se“ 

Děkujem tobě Kriste, 

žes nás sobě kaupil 

V × × 12V „Králi 

nebeský“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007705&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000013569&local_base=KPS
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Latinský graduál,  

CZ-CHRm, Ms. 12580, 

f. Q 1r 

Solis previa, aurora 

fulgida 

1530 V 2 C- klíče, v F, 

tříhlasé zpracování 

nápěvu, [D]-T-M 

8V × 

 

 

Ein new gesengbuchlen, 

[Mladá Boleslav],  

(VD16 XL 8), 

f. B 8r 

f. L 6v 

Singet lieben leutt und 

lobet Christum heut 

 

 

 

 

1531 

V 2 C- klíč, od G, 

kompletní nápěv 

16V × 

Christus unser heil 

der recht Emmanuel 

V × × 12V „Imm thon 

Singet lieben 

leut und 

lobet 

christum. 

Forne B VIII 

notiert“ 

 

 

 

 

Písně staré, gruntovní a velmi 

utěšené, [Praha], (K05618), 

ff. A 11v-A 12r 

ff. D 15r-D 15v 

ff. F 13v-F 14r 

ff. G 18v-G 18r 

f. L 8r 

Kristus Syn Boží, 

narodil se nyní 

 

 

 

 

 

 

1531 

V × × 10V „Jako Králi 

nebeský“ 

Ježíši milý, na nás 

přelaskavý 

V × × 25V „Jako Králi 

nebeský“ 

Žádajíc prosíme, za to 

se modlíme 

V × × 14V „Jako Králi 

nebeský, 

k toběť lid“ 

Králi nebeský, k tobě 

lid křesťanský 

V × × 19V „Jako: 

Kristus Syn 

Boží, 

narodil“ 

Děkujem tobě Kriste, 

žes nás sobě kaupil 

V × × 12V „Jako: Králi 

nebeský, 

k tobě lid“ 

Kancionál Habrovanský, 

[Luleč], (K03725),  

ff. A 10v-A 11r 

Děkujem tobě, 

všemohoucí Bože 

1535 V × × 8V „Po stole. 

Jako Kristus 

Syn Boží“ 

http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007706&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006049&local_base=KPS
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Klatovský graduál, 

CZ-KL, Ms. C3/403,  

ff. 490r-490v 

Solis previa, aurora 

fulgida 

1537 V 2 C a F- klíče, od F, 

kompletní nápěv 

14V × 

 

Vodňanský kancionál, 

CZ-VO, Ms. R 16, 

ff. 11r-12r 

ff. 12r-12v 

ff. 12v-13v 

Předchůdce slunečná, 

dennice přejasná 

 

 

1537 

V 2 C a F- klíče, od F, 

Bb, kompletní 

nápěv 

10V × 

Dennice jasná, 

rodičko Maria 

V × × 9V „Jiná taková“ 

Nadějeť není, k 

žádnému svítání 

V × × 12V „Táž nota“ 

 

 

 

 

 

 

Havlíčkobrodský kancionál, 

CZ-HBm, Ms. 2/49, 

ff. 69v-70r 

ff. 90r-90v 

ff. 140r-140v 

ff. 151v-152r 

ff. 213r-213v 

ff. 215v-216r 

ff. 229r-230v 

 

 

 

 

 

 

Předchůdce slunečná, 

dennice přejasná 

 

 

 

 

 

 

 

 

1538 

V × × 11V „Jako Králi 

nebeský, 

k tobě“ 

Předchůdce slunečná, 

dennice jasná 

V 2 bez klíčů, incipit 

nápěvu 

8V „Jako Solis 

previa“ 

Kristus Syn Boží, 

narodil se nyní 

V 2 

 

bez klíčů, incipit 

nápěvu 

8V „Jako Králi 

nebeský, 

k tobě lid“ 

Kristus jediný, milý 

náš Pán 

V 2 bez klíčů, incipit 

nápěvu 

6V „Jako Králi 

nebeský 

k tobě lid“ 

Vstoupiv na nebe, dal 

Utěšitele 

V 2 bez klíčů, incipit 

nápěvu 

14V „Jako Králi 

nebeský, 

k tobě lid“ 

Předobrý Ježíši, tys 

přítel najlepší 

V 2 bez klíčů, incipit 

nápěvu 

13V „Jako Králi 

nebeský, 

k tobě lid 

křesťanský“ 

Ježíši milý, na nás 

přelaskavý 

V 2 bez klíčů, incipit 

nápěvu 

23V „Jako Králi 

nebeský, 

k tobě lid“ 
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ff. 268v-269v 

ff. 415r-416r 

ff. 416r-416v 

Děkujem tobě Kriste, 

žes nás sobě kúpil 

V 2 bez klíčů, incipit 

nápěvu 

16V „Jako Králi 

nebeský, 

k tobě lid 

křesťanský“ 

Králi nebeský, k tobě 

lid křesťanský 

V × × 16V × 

Kriste pro tvé rány, 

smiluj se nad námi 

V × × 6V „Nota 

taková“ 

 

Písně chval božských, [Praha], 

(K12856), 

ff. B 1v-B 2r 

f. B 2v 

ff. G 11r-G 11v 

ff. L 3v-L 4r 

Kristus jediný a náš 

Ježíš milý 

 

 

 

1541 

V 2 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

21V × 

Kristus Syn Boží, 

narodil se nyní 

V × × 10V „Pod túž 

notu“ 

Děkujem tobě, Kriste 

věčný Bože 

V × × 14V „Jako Kristus 

jediný a náš 

Ježíš milý“ 

Králi nebeský, k tobě 

lid křesťanský 

V × × 16V „Jako Kristus 

jediný a náš“ 

 

Poličský kancionál, 

CZ-POLm, Ms. D 415/1871, 

pp. 186-189 

pp. 189-190 

Kristus jediný a náš 

Ježíš milý 

 

 

1545 

V 2 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

20V × 

Kristus Syn Boží, 

narodil se nyní 

V × × 10V „Pod tu 

nothu“ 

 

Graduale latino-bohemicum, 

CZ-Pu, Ms. VI B 24, 

ff. 145v-146r 

ff. 147v-148r 

Plena gratia, 

naevorum inscia 

 

 

pol. 16. st. 

V 2 C- klíče, v G, 

dvojhlasé 

zpracování nápěvu, 

A-T 

12V × 

Solis previa, aurora 

fulgida 

V 2 C- klíč, od F 8V × 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012911&local_base=KPS
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Kancionál český, [Olomouc], 

(K03718), 

ff. 49v-50v 

ff. 219v-221r 

ff. 250r-251r 

ff. 304r-305r 

ff. 331r-332r 

 

Kristus Syn Boží, 

narodil se nyní 

 

 

 

 

 

 

 

1559 

V × × 10V „Jako / Králi 

nebeský, 

k tobě lid“ 

Ježíši milý, na nás 

přelaskavý 

V × × 25V „Jako / Králi 

nebeský, 

k tobě lid 

křesťanský“ 

Králi nebeský, k tobě 

lid křesťanský 

V × × 16V „Jako / 

Kristus Syn 

Boží, 

narodil“ 

Žádajíc prosíme, za to 

se modlíme 

V × × 14V „Jako / Králi 

nebeský, 

k tobě lid“ 

Děkujem tobě Kriste, 

žes nás sobě kaupil 

V × × 12V „Jako / Králi 

nebeský, 

k tobě lid 

křesťanský“ 

 

 

Písně duchovní evangelistské, 

[Ivančice], (K12861), 

f. 30v 

ff. 30v-31r 

f. 188r 

f. 354v 

 

Kristus jediný a náš 

Ježíš milý 

 

 

 

 

1564 

V 2 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

21V × 

Kristus Syn Boží, 

narodil se nyní 

V × × 10V „Táž nota“ 

Děkujem tobě, Kriste 

věčný Bože 

V × × 14V „Kristus 

jediný a náš“ 

Králi nebeský, k tobě 

lid křesťanský 

V × × 16V „Kristus 

jediný a náš 

Ježíš milý“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006042&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012916&local_base=KPS
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Kirchengeseng, [Ivančice], 

(VD16 XL 117), 

ff. M 2v-M 3r 

ff. N 15v-N 16r    

 

Singet lieben Leut´ 

und lobet Christum 

heut 

 

 

 

1566 

V 2 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

13V × 

Christus unser Heil, 

der recht Emmanuel 

V × × 12V „Im thon 

Singet lieben 

leut: 

genotiert am 

222 blat“ 

 

 

Kancionál český,  

CZ-HKm, Ms. Hr-10, 

ff. 13v-14r 

ff. 107v-108v 

Pane Ježíši 

nejmilostivější 

 

 

 

2. pol. 16. 

st. 

V 2 C- klíče, od G, 

téměř kompletní 

nápěv 

6V „Na 

evangelium“ 

Buď chvála z toho 

daru velebného 

V 2 C- klíče, od G, 

téměř kompletní 

nápěv 

8V „Na den 

svatého 

Pavla na víru 

obrácení na 

řeč“  

 

 

 

Kancionál latinský, 

CZ-HKm, Ms. Hr-12, 

ff. E 4r-E 4v 

ff. M 2v-M 3v 

Adeste pii, cultores 

divini 

 

 

 

 

2. pol. 16. 

st. 

V 2 C- klíče, od G, 

téměř kompletní 

nápěv 

10V „De 

Nativitate 

Domini 

nostri Jesu 

Christi 

cantiones 

eiusdem 

autoris“ 

Solis praevia, aurora 

fulgida 

V 2 C- klíč, od F, Bb, 

téměř kompletní 

nápěv 

14V × 

http://gateway-bayern.de/VD16+XL+117
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Kancionál český, [Olomouc], 

(K04619) 

f. D 18v 

f. D 20v 

ff. F 19v-F 20r 

ff. G 14v-G 15r 

f. G 3r 

f. H 10r 

ff. L 14v-L 15r 

ff. N 4r-N 4v 

ff. O 20v-O 21r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K narozenému Jezu 

Kristu Pánu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1576 

V 2 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

12V „Jako: 

Kristus Syn 

Boží, narodil 

se nyní“ 

Darové Páně od něho 

rozdílné 

V × × 11V „Jako: K 

narozenému 

Jezu Kristu 

Pánu“ 

Sluší prositi, Bohu se 

modliti 

V × × 11V „Jako: K 

narozenému 

Jezu Kristu“ 

Ježíš Kristus sám o 

příchodu svém k nám 

V × × 17V „Jako: K 

narozenému 

Jezu Kristu 

Pánu“ 

Pán k zákoníkům 

nevěřícím 

V × × 11V „Jako: K 

narozenému 

Jezu Kristu“ 

Slavnost veliká, velká 

noc židovská 

V × × 14V „Jako: K 

narozenému 

Jezu Kristu 

Pánu“ 

Pán Buoh předivně 

opatruje věrné 

V × × 24V „Jako: 

Kristus Syn 

Boží“ 

Mnohá písma nám 

oznamují 

V × × 17V „Jako: Králi 

nebeský, 

k tobě lid“ 

Kristus Syn Boží, 

narodil se nyní 

V × × 10V „Jako: 

Žádajíc 

prosíme za 

to“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006848&local_base=KPS
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ff. Q 9r-Q 9v 

ff. R 1r-R 1v 

Žádajíc prosíme, za to 

se modlíme 

V × × 14V „Jako: Králi 

nebeský, 

k tobě lid 

křesťanský“ 

Děkujem tobě Kriste, 

žes nás sobě kaupil 

V × × 12V „Jako: Králi 

nebeský, 

k tobě lid 

křesťanský“ 

Druhý díl chval božských,  

CZ-Pnm, Ms. I A 16, 

ff. 199v-201v 

Ježíši milý, na nás 

přelaskavý 

1576-1585 V ? ? ? „Jako: Králi 

nebeský“ 

Nešpor český, [Praha], 

(K06135),  

f. 8r 

Chválu vzdávejme, 

tobě věčný Pane 

1576 V 2 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

2V „Jako: 

Kristus Syn 

Boží, 

narodil“ 

Písně nové, [Praha], (K04968), 

ff. 11r-11v 

A když se bylo dní 

osm splnilo 

1580 V 2 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

18V „Jako: 

Kristus Syn 

Boží, 

narodil“ 

 

Specialník anebo zpívání 

křesťanská, [Praha], (K14155), 

ff. Dd 3r-Dd 3v 

f. W 4v 

 

Králi nebeský, k tobě 

lid křesťanský 

 

 

1584 

V × × 16V „Jako Kristus 

Syn Boží, 

narodil“ 

Kristus Syn Boží, 

narodil se nyní 

V × × 8V „Píseň po 

druhém 

evangeliu: 

Pastýři jsau 

mluvili“ 

Kancionál jednohlasný, 

[Praha], (K05981), 

ff. Z 4v-Z 5v 

Jeroným svatý, byl 

jest rychle jatý 

1585 V 2 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

25V „Zpívá se 

jako Králi 

nebeský, k 

tobě lid 

křesťanský“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000008206&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007173&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014226&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000008059&local_base=KPS
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Kancionál český,  

CZ-HKm, Ms. Hr-15, 

ff. 108v-109v 

ff. 109v-111r 

ff. 395r-396v 

ff. 396v-397v 

Kristus Syn Boží, 

narodil se nyní 

 

 

 

 

2. pol. 16. 

st. 

V 2 C- klíče, od G, 

téměř kompletní 

nápěv 

8V × 

Kristus jediný a náš 

Ježíš milý 

V × × 21V „Táž nota“ 

Králi nebeský, k tobě 

lid křesťanský 

V 2 C- klíče, od G, 

téměř kompletní 

nápěv 

17V × 

Děkujem tobě Kriste, 

žes nás sobě kaupil 

V × × 12V „Táž nota“ 

Husitský graduál, 

CZ-Pnm, Ms. II B 4, 

ff. 721v-722r 

Mnohá písma nám 

oznamuj 

přelom 16. 

a 17. st. 

V × × 15V „Jako Králi 

nebeský“ 

Kancionál to jest sebrání, 

[Olomouc], (K14907), 

pp. 49-50 

Kristus Syn Boží, 

narodil se nyní 

1601 V 2 C- klíče, od E, 

kompletní nápěv 

8V × 

 

 

 

Písně chval božských, [Praha], 

(K17175), 

ff. B 15r-B 15v 

ff. B 26v-B 27r 

ff. L 25r-L 25v 

ff. N 16r-N 16v 

ff. Q 13v-Q 14r 

 

 

 

Kristus Syn Boží, 

narodil se nyní 

 

 

 

 

 

1606 

V 2 C- klíče, od G, 

kompletní nápěv 

12V × 

Buď chvála Stvorci, 

přemilému Otci 

V × × 21V „Jako Kristus 

Syn Boží“ 

Děkujem tobě, Kriste 

věčný Bože 

V × × 14V „Jako Kristus 

Syn Boží“ 

Ježíši milý, na nás 

přelaskavý 

V × × 29V „Jako Kristus 

Syn Boží 

narodil“ 

Děkujem tobě Kriste, 

žes nás sobě kaupil 

V × × 13V „Jako Kristus 

Syn Boží, 

narodil se“ 

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015004&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017180&local_base=KPS
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f. T 21v 

 

Králi nebeský, k tobě 

lid křesťanský 

V × × 15V „Jako Kristus 

Syn Boží, 

narodil“ 
 

19. Infusor veni graciarum (cantio)        
Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet strof Rubrika 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17,  

ff. 75v-76r 

Infusor veni 

graciarum 

po 1456 V + R 2 bez klíčů, unikátní 

dvojhlas 

1V + 1R × 

 

20. Surrexit Christus hodie (cantio)        
Pramen Textový incipit Datace Forma Metrum Nápěv Počet strof Rubrika 

Missale Pragense,  

CZ-Ps, Ms. DA III 17,  

f. 92r 

Surexit Christus hodie po 1456 V 3 bez klíčů, unikátní 

dvojhlas 

4V × 

Konkordance skupiny písní 

s textovým incipitem Surrexit 

Christus hodie viz tabulka k 

Spiritum misit hodie na str. 

134 

× × × × × × × 
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6. Soupis pramenů  

Rukopisné 

BAMBERG: Staatsbibliothek, sign. R.B. 181 (pol. 15. st.) – D-Bas, Ms. RB 181. 

BUDAPEST: Országos Széchényi Könyvtár, Trnavský rukopis, c. 1. m. ae. 243 (přelom 14. a 

15. st.) – H-Bn, c.1.m. ae. 243. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Jihočeské muzeum, Graduale de tempore et de sanctis, sign. DCM 

727 (1465-1466) – CZ-CBj, Ms. DCM 727. 

GDAŃSK: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, sign. 2013 (2. pol. 15. st.) – PL-GD, 

Ms. 2013. 

GÖTTINGEN: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, sign, XXX, 1 (pol. 15. st.) 

– D-Gs, Ms. XXX, 1 

HAVLÍČKŮV BROD: Muzeum Vysočiny, Havlíčkobrodský kancionál, sign. SK 24/9 (1538) 

– CZ-HBm, Ms. 2/49. 

HORAŽĎOVICE: Muzeum, Graduale, bez sign. (15. st.) – CZ-HORm, bez Ms. 

HRADEC KRÁLOVÉ: Muzeum Východních Čech, Kodex Franus, sign. Hr-6 (1505) – CZ-

HKm, Ms. Hr-6. 

HRADEC KRÁLOVÉ: Muzeum Východních Čech, Kodex Speciálník, sign. Hr-7 (1. pol. 16. 

st.) – CZ-HKm, Ms. Hr-7. 

HRADEC KRÁLOVÉ: Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Kancionál český, sign. 

Hr-10 (2. pol. 16. st.) – CZ-HKm, Ms. Hr-10. 

HRADEC KRÁLOVÉ: Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Kancionál latinský, sign. 

Hr-12 (2. pol. 16. st.) – CZ-HKm, Ms. Hr-12. 

HRADEC KRÁLOVÉ: Muzeum Východních Čech v Hradci Králové, Kancionál český, sign. 

Hr-15 (2. pol. 16. st.) – CZ-HKm, Ms. Hr-15. 

CHRUDIM: Regionální muzeum v Chrudimi, Latinský graduál, sign. 12580 (1530) – CZ-

CHRm, Ms. 12580. 

INNSBRUCK: Universitätsbibliothek, sign. 457 (14. st.) – A-Iu, Ms. 457. 

JAROMĚŘ: Městské muzeum, Utrakvistický kancionál, sign. K 285 (1566) – CZ-JA, Ms. 

K 285. 

JINDŘICHŮV HRADEC: Státní okresní archiv, Graduale, bez sign. (konec 15. st.) – CZ-Jla, 

bez Ms. 
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KARLSRUHE: Badische Landesbibliothel, sign. St. Blasien 77 (pol. 15. st.) – D-KA, Ms. St. 

Blasien 77.  

KLATOVY: Okresní muzeum v Klatovech, Klatovský graduál, sign. C3/403 (1537) – CZ-KL, 

Ms. C3/403. 

KOLÍN: Regionální muzeum v Kolíně, Kolínský kancionál, sign. 80/88 (1517) – CZ-KOLrm, 

Ms. 80/88. 

KRAKÓW: Biblioteka Jagiellońska, Glogauer liederbuch, sign. 40098 (1470) – PL-Kj, Ms. 

40098. 

KRAKÓW: Biblioteka Jagiellońska, sign. Ms. 554 (2. pol. 15. st.) – PL-Kj, Ms. 554. 

KRAKÓW: Biblioteka Jagiellońska, sign. Ms. 1258 (1. pol. 15. st.) – PL-Kj, Ms. 1258. 

KRAKÓW: Biblioteka Jagiellońska, sign. Ms. 1267 (1. pol. 15. st.) – PL-Kj, Ms. 1267. 

KRAKÓW: Biblioteka Jagiellońska, sign. Ms. 2464 (1420) – PL-Kj, Ms. 2464. 

KRAKÓW: Biblioteka Klastoru OO. Bernardynów, sign. Ms.18/RL (přelom 15. a 16. st.) – PL-

Kb, Ms. 18/RL. 

KUTNÁ HORA: České muzeum stříbra, Graduale, sign. 88/85 (přelom 15. a 16. st.) – CZ-

KUčms, Ms. 88/85. 

KUTNÁ HORA: Státní okresní archiv, Graduale, bez sign. (přelom 15. a 16. st.) – CZ-KUsoka, 

bez Ms. 

KØBENHAVN: Det Arnamagnaeanske Institut, sign. AM 76, 8° (15. st.) – DK-Kar, Ms. AM 

76, 8°. 

LEIPZIG: Universitätsbibliothek, sign. 1084 (pol. 15. st.) – D-LEu, Ms. 1084. 

LEIPZIG: Universitätsbibliothek, Der Codex des Magister Nicolaus Apel, sign. 1494 (přelom 

15. a 16. st.) – D-LEmi, Ms. 1494. 

LITOMĚŘICE: Státní oblastní archív Litoměřicích, Litoměřický graduál, sign. 12952 (1578) – 

CZ-LIT, Ms. 12952. 

LITOMĚŘICE: Státní oblastní archív Litoměřicích, Roudnický sborník, inv. č. 1 (2. pol. 15. st.) 

– CZ-LIT, Ms. 1. 

LITOMĚŘICE: Státní oblastní archív Litoměřicích, Srkalovský kancionál, sign. 12953 (2. pol. 

15. st.) – CZ-LIT, Ms. 12953. 

MILANO: Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana, Ms. Y. 3. Sup (konec 15. st.) – I-Ma, Ms. Y. 

3. Sup. 

MÜNCHEN: Bayerische Staatsbibliothek, Codex des Magister Nicolaus Leopold, sign. 3154 

(přelom 15. a 16. st.) – D-Mbs, Ms. 3154. 

MÜNCHEN: Bayerische Staatsbibliothek, sign. 5023 (15. st.) – D-Mbs, Ms. 5023. 
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MÜNCHEN: Bayerische Staatsbibliothek, sign. 11943 (1. pol. 16. st.) – D-Mbs, Ms. 11943. 

MÜNCHEN: Bayerische Staatsbibliothek, sign. 28546 (pol. 15. st.) – D-Mbs, Ms. 28546. 

MÜNCHEN: Bayerische Staatsbibliothek, Kodex St. Emmeram, Clm 14274 (1. pol. 15. st.) – 

D-Mbs, Ms. 14274. 

OLOMOUC: Vědecká knihovna v Olomouci, Evangeliář olomoucký, sign. M II 249 (kolem 

1421) – CZ-OLu, Ms. M II 249. 

OLOMOUC: Vědecká knihovna v Olomouci, Sermones, tractatus, carmina, sign. M I 406 (1. 

pol. 16. st.) – CZ-OLu, Ms. M I 406. 

OPAVA: Slezské zemské muzeum, sign. RC 4 (1431-1435) CZ-OP, Ms. RC 4 

PAVIA: Biblioteca Universitaria, Aldini 361 (konec 15. st.) – I-PAVu, Ms. 361. 

PLZEŇ: Západočeské muzeum, Antiphonale Pilsnense, sign. 504 C 1 (16. st.) – CZ-PLm, Ms. 

504 C 1. 

PLZEŇ: Západočeské muzeum, Missale ecclesiae Pragensis, sign. 501 A 001 (1479) – CZ-

PLm, Ms. 501 A 001. 

PODĚBRADY: Polabské muzeum, Graduál kůru literátského, sign. H 37089 (1559) – CZ-

POm, Ms. H 37089. 

POLIČKA: Městské muzeum a galerie Polička, Poličský kancionál, sign. D 415/1871 (1545) – 

CZ-POLm, Ms. D 415/1871. 

PRAHA: Archiv hlavního města Prahy, Benešovský kancionál, sign. 8249 (1575) – CZ-Pam, 

Ms. 8249. 

PRAHA: Archiv University Karlovy, Graduale de tempore, sign. VII 1 5 (přelom 15. a 16. st.) 

– CZ-Puk, Ms. VII 1 5. 

PRAHA: Knihovna Národního muzea v Praze, Druhý díl chval božských, sign. I A 15 (1587) – 

CZ-Pnm, Ms. I A 15. 

PRAHA: Knihovna Národního muzea v Praze, Druhý díl chval božských, sign. I A 16 (1576-

1585) – CZ-Pnm, Ms. I A 16. 

PRAHA: Knihovna Národního muzea v Praze, Graduál Martina Bakaláře z Vyskytné, sign. 

XIII A 2 (1512) – CZ-Pnm, Ms. XIII A 2. 

PRAHA: Knihovna Národního muzea v Praze, Husitský graduál, sign. II B 4 (přelom 16. a 17. 

st.) – CZ-Pnm, Ms. II B 4. 

PRAHA: Knihovna Národního muzea v Praze, Chlumecký kancionál, bez sign. (1593) – CZ-

Pnm, bez Ms. 

PRAHA: Knihovna Národního muzea v Praze, Jistebnický graduál, sign. XII F 14 (pol. 15. st.) 

– CZ- Pnm, Ms. XII F 14. 
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PRAHA: Knihovna Národního muzea v Praze, Jistebnický kancionál, sign. II C 7 (1. pol. 15. 

st.) – CZ-Pnm, Ms. II C 7. 

PRAHA: Knihovna Národního muzea v Praze, Kancionál slánský, sign. V A 20 (přelom 16. a 

17. st.) – CZ-Pnm, Ms. V A 20. 

PRAHA: Knihovna Národního muzea v Praze, Mariánský graduál, XII A 1 (přelom 14. a 15. 

st.) – CZ-Pnm, Ms. XII A 1. 

PRAHA: Knihovna Národního muzea v Praze, Písně na evangelia a epištoly nedělní, sign. V B 

7 (1580) – CZ-Pnm, Ms. V B 7. 

PRAHA: Knihovna pražské metropolitní kapituly, Cronica ecclesiae Pragensis, sign. H VI/3 

(1370-1375) – CZ-Par, Ms. H VI/3. 

PRAHA: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Codex musicae sacrae, sign. DG IV 47 

(2. pol. 15. st.) – CZ-Ps, Ms. DG IV 47. 

PRAHA: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Missale Pragense, sign. DA III 17 (po 

1456) – CZ-Pst, Ms. DA III 17. 

PRAHA: Muzeum hlavního města Prahy, Graduál svatovítský, sign. R 178 (1551-1552) – CZ-

Pmp, Ms. R 178. 

PRAHA: Národní archiv České republiky, Vyšehradský sborník, inv. č. 376 (pol. 15. st.) – CZ-

Pa, Ms. 376. 

PRAHA: Národní knihovna České republiky, sign. XII C 7b (konec 14. st.) – CZ-Pu, Ms. XII 

C 7b. 

PRAHA: Národní knihovna České republiky, sign. XIII A 5d (konec 14. st.) – CZ-Pu, Ms. XIII 

A 5d. 

PRAHA: Národní knihovna České republiky, sign. XVII F 3 (15 a 16. st.) – CZ-Pu, Ms. XVII 

F 3. 

PRAHA: Národní knihovna České republiky, Antiphonarium, sign. XIII C 7 (přelom 14. a 15. 

st.) – CZ-Pu, Ms. XIII C 7. 

PRAHA: Národní knihovna České republiky, Cantionale latino-bohemicum, sign. X E 2 

(přelom 15. a 16. st.) – CZ-Pu, Ms. X E 2. 

PRAHA: Národní knihovna České republiky, Graduál kůru u sv. Vojtěcha Většího, sign. XVII 

A 54 (16. st.) – CZ-Pu, Ms. XVII A 54. 

PRAHA: Národní knihovna České republiky, Graduale latino-bohemicum, sign. VI B 24 (1. 

pol. 16. st.) – CZ-Pu, Ms. VI B 24. 

PRAHA: Národní knihovna České republiky, Milíčovy motlitby, sign. XVII F 30 (2. pol. 14. 

st.) – CZ-Pu, Ms. XVII F 30. 
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PRAHA: Národní knihovna České republiky, Písně velikonoční, sign. XI E 2 (2. pol. 15. st.) – 

CZ-Pu, Ms. XI E 2. 

PRAHA: Národní knihovna České republiky, Pražský Speciálník, sign. 59 R 5133 (1500) – CZ-

Pu, Ms. 59 R 5133. 

PRAHA: Národní knihovna České republiky, Rackův sborník, sign. VI C 20a (přelom 15. a 16. 

st.) – CZ-Pu, Ms. VI C 20a. 

PRAHA: Národní knihovna České republiky, Textus varii, sign. I F 13 (1389) – CZ-Pu, Ms. I 

F 13. 

PRAHA: Národní knihovna České republiky, Varii tractatus, sign. III D 17 (1397) – CZ-Pu, 

Ms. III D 17. 

PŘÍBRAM: Hornické muzeum, Antifonář, sign. L 262 (přelom 15. a 16. st.) – CZ-PRm, Ms. L 

262. 

RAKOVNÍK: Okresní muzeum, Graduál, sign. B 99 (1594) – CZ-RAm, Ms. B 99. 

REGENSBURG: Bischöfliche Zentralbibliothek, Proske-Musikbibliothek, sign. B 220-222 – 

D-Rp, Ms. B 220-222. 

SALZBURG: Stiftsbibliothek St. Peter, sign. A IX 3 (po 1433) – A-Ssp, Ms. A IX 3. 

SEDLČANY: Městské muzeum, Graduál literátů v Sedlčanech, sign. M 3 (16. st.) – CZ-S, Ms. 

M 3. 

TRENTO: Museo Provinciale d'Arte, Castello del Buonconsiglio, Trent 87, sign. 1374 (1430-

1465) – I-TRmp, Ms. 1374. 

TRIER: Trier Stadtbibliothek, sign. 322/1994 (2. pol. 15. st.) – D-TRs, Ms. 322/1994. 

TŘEBOŇ: Státní oblastní archív, Sborník Kříže z Telče, sign. A4 (1459) – CZ-TRE, Ms. A4. 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ: Státní okresní archiv, sign. A 3 (2. pol. 15. st.) – CZ-UO, Ms. A 3. 

VODŇANY: Městské muzeum a galerie, Vodňanský kancionál, sign. R 16 (1537) – CZ-VO, 

Ms. R 16. 

VYŠŠÍ BROD: Knihovna Cisterciáckého opatství Blahoslavené Panny Marie ve Vyšším 

Brodě, Vyšebrodský sborník č. 42, sign. 42 (1410) – CZ-VB, Ms. 42. 

WARSZAWA: Biblioteka Uniwersytecka, sign. RM 5892 (kolem 1500) – PL-Wu, Ms. RM 

5892. 

WROCLAW: Biblioteka Uniwersytecka, Neumarkt Cantional, sign. Mf. 7548 (pol. 15. st.) – 

PL-WRu, Ms. Mf. 7548. 

WROCLAW: Biblioteka Uniwersytecka, Sborník Mikuláše z Kozlí, sign. IQ 466 (1417) – PL-

WRu, Ms. IQ 466. 

ZAGREB: Nacionalna i sveučilišna knjižnica, sign. MR 10 (?) – HR-Zu, Ms. MR 10. 
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ZWICKAU: Ratsschulbibliothek, sign. LXXXIV, 2 (16. st.) – D-Z, Ms. LXXXIV, 2. 

ZWICKAU: Ratsschulbibliothek, sign. CXIX, 1 (1. pol. 16. st.) – D-Z, Ms. CXIX, 1. 
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Tisky 

Dokonány sú tyto pijesničky, [Praha, 1501] (K12853). 

Ein new gesengbuchlen, [Mladá Boleslav, 1531] (VD16 XL 8). 

Kancionál český, [Olomouc, 1559] (K03718). 

Kancionál český, [Olomouc, 1576] (K04619). 

Kancionál český, [Olomouc, 1596] (K03720). 

Kancionál český, [Praha, 1683], (K15935) 

Kancionál jednohlasný, [Praha, 1585] (K05981). 

Kancionál Habrovanský, [Luleč, 1535] (K03725). 

Kancionál to jest sebrání, [Olomouc, 1601] (K14907). 

Kirchengeseng, [Ivančice, 1566] (VD16 XL 117). 

Miřínského Václava kněze písně staré, [Praha, 1522] (K05617). 

Nešpor český, [Praha, 1576] (K06135). 

Písně duchovní evangelistské, [Ivančice, 1564] (K12861). 

Písně duchovní evangelistské, [Kralice, 1598] (K12869). 

Písně chval božských, [Praha, 1541] (K12856). 

Písně chval božských, [Šamotuly, 1561] (K12860). 

Písně chval božských, [Praha, 1606] (K17175). 

Písně nové, [Praha, 1580] (K04968). 

Písně roční, [Praha, 1585] (K13304). 

Písně roční, [Praha, 1593] (K13305). 

Písně staré, gruntovní a velmi utěšené, [Praha, 1531] (K05618). 

Písničky křesťanské, [Luleč, 1530] (K13495). 

Specialník anebo zpívání křesťanská, [Praha, 1584] (K14155). 

  

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012908&local_base=KPS
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+8
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006042&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006848&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006044&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/P4XQKESIFRJR5Q65564CLCNUPCKFI96VMK19UA1CVS8JNE9R2G-64998?func=find-b&find_code=WKP&x=0&y=0&request=K15935&adjacent=N
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000008059&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006049&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000015004&local_base=KPS
http://gateway-bayern.de/VD16+XL+117
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007705&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000008206&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012916&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012924&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012911&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000012915&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017180&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007173&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000013377&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000013378&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000007706&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000013569&local_base=KPS
https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014226&local_base=KPS
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