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Autorský abstrakt 

Předkládaná práce je především komplexní analýzou úprav deseti písní, které jsou 

všechny uvedeny jak v amsterodamském Kancionálu (autor a pořadatel Jan Amos Komen

ský), tak v Cantice Comenianě I (autor Petr Eben). 

Pokusila jsem se zjistit původ vybraných písní, tedy jsou-Ii v amsterodamském Kancio

nálu jako původní práce Komenského, jeho překlady, nebo jde-Ii o písně převzaté v jejich 

původní formě. K tomu bylo zapotřebí alespoň stručně pojednat o bratrských kancionálech, 

které vyšly do té doby a zvážit přínos Komenského v písňové a básnické tvorbě tehdejší 

Jednoty bratrské. 

Stručné životopisy Komenského a Ebena ukazují, že oba skladatelé měli blízko nejen 

k hudbě, ale také ke křesťanství, z čehož vyplývá, že písně, které jsou předmětem práce, 

jsou vynikajícím dílem nejen po hudební, ale i po myšlenkové a teologické stránce. 

Cílem mé práce bylo zjistit společné prvky Komenského a Ebenovy verze písní. Ko

menský, který s písněmi pracuje na tehdejší dobu velice moderním a revolučním způsobem 

(přebásňuje je, aby rytmus melodie byl stejný jako rytmus textu, upravuje je, co se týče 

délky), má v Ebenovi věrného pokračovatele, který na úpravách písní pracuje rovněž mo

derními kompozičními metodami (kombinuje homofonní a polyfonní úseky, církevní mo

dalitu a dur-mollovou tonalitu). Eben volí úpravy tak, aby mohly být provozovány napří

klad amatérskými hudebníky. 

Je tedy zřejmé, že kromě samotného notového materiálu Komenského a Ebenových 

verzí písní má práce obou hudebníků řadu společných jmenovatelů. Patří k nim mj. i cíl 

jejich práce: zpřístupnit kvalitní duchovní písně široké veřejnosti. 



Vlastnoručním podpisem stvrzuji, že jsem bakalářskou práci na téma Petr Eben -

Cantica fomeniana I II rozbor úprav deseti písní Z amsterodamského Kancionálu 

vypracovala samostatně a použila jsem jen literatury a pramenů, které uvádím v přiložené 

bibliografii. 
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Úvod 

Bakalářská práce na téma Petr Eben - Cantica Comeniana II/rozbor úprav deseti 

písní Z amsterodamského Kancionálu se zaměřuje na deset písní pocházejících 

z Amsterodamského Kancionálu (autor J. A. Komenský) a obsažených ve sbírce 

duchovních písní s názvem Cantica Comeniana I, jejíž autorem je Petr Eben, jejich 

komplexní analýzu a jejich porovnání s Komenského originály. 

Amsterodamskému Kancionálu se v minulosti věnoval hymnolog Antonín Škarka, 

který se zabýval především původem jednotlivých písní (publikace Komenský - básník 

duchovních písní') a jejich textové stránce (především v knize Duchovní písni). Ve své 

práci upozorňoval v první řadě na pokrokovost Komenského básnických prostředků 

a propracovanost jeho rýmů a veršů. Také muzikoložka Olga Settari, která připravila 

vydání amsterodamského Kancionálu v roce 19923
, se ve vydavatelské poznámce4 věnuje 

původu jednotlivých písní a Komenského vztahu k jejich autorství. Obě práce mi byly 

podnětem k rozhodnutí zaměřit svou bakalářskou práci na dílo Cantica Comeniana I. Petra 

Ebena, který vybral právě z amsterodamského Kancionálu deset písní a upravil je ve stylu 

kompozičního jazyka hudby 20. století. 

S úpravami Petra Ebena jsem pracovala metodou komplexní analýzy. Dále jsem použila 

komparativní metodu při porovnávání výsledků komplexní analýzy Ebenových úprav 

s jejich předlohami v amsterodamském Kancionálu. 

První kapitola bakalářské práce se věnuje uvedení do problematiky: stručný životní 

nástin obou autoru a obecná charakteristika amsterodamského Kancionálu a sbírky Cantica 

Comeniana I. Obsahem jednotlivých podkapitol vlastní analytické práce jsou stručná 

pojednání o původu Komenského písní; dále pak komplexní analýzy úprav Petra Ebena. 

V závěru práce se zmiňuji o možném využití těchto písní. 

Cílem práce bylo zjistit, nakolik byl Petr Eben ve své práci věrný předlohám písní 

v amsterodamském Kancionálu, a popsat kompoziční způsob Ebenovy práce na úpravách. 

1 Škarka, A. Komenský - básník duchovních písní. Zábřeh na Moravě: Společná knihtiskárna, 1937. 
2 Škarka, A. Duchovní písně. Praha: Vyšehrad, 1952. 
3 Komenský, J. A. Kancionál. Praha: Kalich, 1992. 
4 Settari, O. Vydavatelská poznámka. In Amsterodamský kancionál. Praha: Kalich, 1992. 

6 



1.1 Jan Amos Komenský jako autor duchovních písní5 

Jan Amos Komenský - biskup Jednoty Bratrské, polyhistorik, teolog, pedagog, filozof 

výchovy a básník. 

Narodil se 28. 3. 1592 na jihovýchodní Moravě. Studoval univerzity v Hebronu 

a Heidelbergu. V roce 1614 se stává učitelem na bratrské škole v Přerově, v roce 1618 

duchovním správcem ve Fulneku. O deset let později (1628) je nucen natrvalo odejít do 

polského Lešna. V roce 1656 se uchyluje do Amsterodamu, kde 15. ll. 1670 umírá. 

Zanechal po sobě všestranně zaměřené literární dílo. Jde o pedagogické spisy, např. 

Velká didaktika nebo Informatorium školy mateřské, filozofické spisy, např. Labyrint světa 

a ráj srdce, spisy náboženské, např. Kšajt umírající matky Jednoty Bratrské nebo 

Nedobytelný hrad je jméno Hospodinovo a dílo básnické, např. O poezii české. 

Bitva na Bílé hoře a pobělohorská doba, kdy vrcholí protireformace, je významným 

mezníkem v Komenského tvorbě. Zatímco před Bílou horou se v díle zabývá převážně 

pedagogickými problémy, po bělohorské době, v emigraci, patří k jeho hlavním námětům 

věda a náboženství včetně díla básnického a hymno grafického v čele s amsterodamským 

Kancionálem z roku 1659. 

Komenský píše příležitostně duchovní písně i před vyhnanstvím z Čech. Kolem roku 

1626 vytváří časoměrný překlad žalmů, který ale není možno vytisknout kvůli zvýšené 

míře útlaku nekatolické menšiny. K časoměrném překladu žalmů je třeba dodat, že většina 

ze žalmů v něm obsažených je určena pro četbu a recitaci, pro zpěv pouze výjimečně, 

takže jej není možné jednoznačně zařadit mezi duchovní písně. Můžeme ho ale chápat jako 

předchůdce duchovních písní. 

Z roku 1624 se dochovaly tři písně, které byly jistě Komenského dílem. Byly zahrnuty 

ve spisu Pres Boží a jsou to vesměs překlady slavných písní německé reformace. Tyto tři 

písně nejsou jediné překlady, které Komenský udělal. Velká část jeho hymnologického díla 

je na překladech z němčiny a polštiny založena. S německou duchovní písní se Komenský 

seznamoval už za svých studií v Německu a posléze na místě duchovního správce 

5 Uher, B. Vyprávění o Velkém učiteli. Praha: Evangelické nakladatelství, 1990. 
Škarka, A. Komenský - básní duchovních písní. Praha: 1937. 
Škarka, A. Komenský jako hyrnnografajeho místo v dějinách české duchovní písně. In Duchovní písně. 
Praha: Vyšehrad, 1952. 
Škarka, A. Seznam duchovních písní J. A. Komenského. In Duchovní písně. Praha: Vyšehrad, 1952. 
Škarka, A. Chronologický přehled písní, Komenským skládaných nebo překládaných. In Duchovní písně. 
Praha: Vyšehrad, 1952. 
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německého sboru ve Fulneku. S polskými písněmi se setkal především v době vyhnanství 

v polském Lešně. 

Ve 30. letech dostává Komenský od rady Jednoty Bratrské pověření k sestavení nového 

kancionálu. Na základě toho se Komenský začíná ve zvýšené míře zabývat překladem 

písní polských a německých souvěrců. Také prochází starší české kancionály a písně, které 

odpovídají jeho teologickým nárokům, přebásňuje a dále upravuje. Dbá na to, aby 

výsledné produkty jeho práce byly kvalitní po stránce jazykové, rytmické, melodické 

i teologické. Z této činnosti vzniká roku 1645 soubor Písně některé nábožné, potřebně 

z německých neb polských pod české rytmy uvedené, a naše některé staré předělané od 

J A C. Tento soubor Komenský dále rozšiřoval - přidával nejen další překlady a úpravy, ale 

také vlastní tvorbu. Jako výsledek jeho hymnologické a básnické práce vychází roku 1659 

amsterodamský Kancionál. 
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1.2 Petr Eben jako autor duchovních písnf 

Petr Eben - významná česká hudební osobnost, skladatel, učitel, improvizátor a varhaník. 

Petr Eben se narodil 22. 1. 1929 v Žamberku ve smíšené rodině - jeho otec byl pražský 

Žid, jeho matka polská katolička; byl tedy již odmala veden k úctě a lásce k Bohu. V roce 

1935, tedy v Ebenových šesti letech, se celá rodina přestěhovala do Českého Krumlova. 

Petr Eben později zde působil jako varhaník ve Svatovítském kostele, kde získával 

zkušenosti s varhanní duchovní i liturgickou hudbou a kde čerpal inspiraci pro další 

duchovní tvorbu. Základní školu navštěvoval v Českém Krumlově, stejně jako 

gymnázium, z něhož byl ale roku 1944 vyloučen kvůli svému židovskému původu. O rok 

později byl odveden do koncentračního tábora Buchenwald. Po válce v roce 1948 dokončil 

gymnázium a pokračoval studiem klavíru a skladby na pražské AMU (ve třídách prof. 

Raucha a Pavla Bořkovce). Od roku 1955 pedagogicky působil na katedře hudební vědy 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1977-1988 jeho pedagogická činnost 

pokračovala v Royal Northern College of Music v Manchesteru. Tamtéž za své zásluhy 

obdržel čestnou profesuru. Z dalších ocenění jmenujme vyznamenání Rytíř umění 

a kultury (Francie), Čestný doktorát Univerzity Karlovy a Medaili za zásluhy od tehdejšího 

prezidenta Václava Havla. Petr Eben zemřel 24. 10.2007 v Praze. 

Z mnoha oblastí jeho díla jmenujme například dílo orchestrální, např. Vox Clamantis, 

komorní, např. Sonáta pro hoboj a klavir, klavírní, např. Sonata in Des, varhanní, např. 

Nedělni hudba, vokální, např. Posvátná znameni, Zelená se snitka, Láska a smrt. 

Z jeho díla duchovních písní uveďme například dětský sbor Psalmus 8, Dva smišené 

sbory na slova sv. Terezie, Truvérská mše aj. 

6 Vondrovicová, K. Petr Eben. Praha: Panton, 1995. 
Vítová, E. Petr Eben. Praha: Baronet a.s., 2004. 
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1.3 Před bělohorské bratrské kancionály 

Ideovým zakladatelem Jednoty bratrské byl Petr Chelčický, který poukazoval na ztrátu 

horlivosti církve husitské a snažil se o návrat k nekompromisnímu životu křesťana podle 

Bible a prostému způsobu života v bratrském společenství. Připojovali se k němu stejně 

smýšlející husité a i po jeho smrti zůstali věrní svým zásadám. Roku 1457 nebo 1458 

požádali Jana z Rokycan, aby se u krále přimluvil za oficiální uznání Jednoty bratrské 

jakožto církevní denominace, což se setkalo s úspěchem. Rozchod bratří s husity proběhl 

pokojně a ve vzájemném pochopení. 

Na počátku svého fungování se Jednota bratrská dohodla na dvou hlavních součástech 

bohoslužby: kázání Božího slova a společném zpěvu duchovních písní. Z toho důvodu se 

věnovala velká pozornost tomu, aby duchovní písně zpívané při bohoslužbě byly kvalitní 

nejen po stránce básnické a hudební, především však po stránce teologické. Vzhledem 

k tomu, že šlo o společný zpěv všech věřících a nikoliv pouze secvičený zpěv vybraného 

pěveckého sboru (jak bylo zvykem v církvi katolické a utrakvistické - literátská bratrstva), 

zpívalo se při bohoslužbách z kancionálů, do kterých byly písně vybírány podle přísných 

pravidel. K výběru písní do kancionálů Antonín Škarka píše: "Nebyly to vždy jen ohledy 

věroučné nebo estetické, pro které byly písně tříděny a odmítány, nýbrž také praktické: aby 

kniha příliš nevzrostla a aby se písně neopakovaly obsahově a motivicky, zkrátka aby byl 

z hojných hymno logických zásob podán jenom výběr skladeb nejvhodnějších.,,7 Zatímco 

literátská bratrstva měla ve zvyku pořizovat si písňový materiál opisy, což bylo nákladné a 

možné pouze s podporou štědrých mecenášů, Jednota bratrská se uchýlila k levnější 

variantě pořizování notového materiálu - k tisku. Díky tomu vznikl již na počátku 

16. století (v roce 1501) první tištěný kancionál v Evropě s názvem Piesnir}ky. Až nedlouho 

po tom začínají své kancionály tisknout i ostatní církve, zejména husité. 

Podle Antonína Škarky lze předbělohorskou dobu (která byla vzhledem k množství 

vzniklých bratrských písní nejplodnější) rozdělit na tři období, která jsou vymezena trojím 

hlavním vydáním kancionálu. První období se vztahuje především na hymnologickou 

činnost bratra Lukáše, která byla završena vydáním kancionálu v roce 1519, který se nám 

ale bohužel nedochoval, stejně jako jeho předchůdce z roku 1505. Druhé období se pojí 

s prací bratra Jana Roha, který se věnoval především redakčním úpravám již existujících 

7 Škarka, A. Neznámí skladatelé bratrských písní. Praha: nákladem vlastním, 1936, str. I. 
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duchovních písní a jehož práce je shrnuta v souboru Piesně duchovnie evanjelitské z roku 

1541. Klíčovou osobností třetího období byl Jan Blahoslav, který redigoval kancionál 

vydaný v Šamotulách, tedy Šamotulský (1561), a také kancionál vydaný v Ivančicích 

(1564), lvam,rický. Tyto dva kancionály znamenaly vrchol bratrské písňové tvorby. Další 

vydání kancionálu přílišných obměn nedoznaly - šlo víceméně pouze o drobné úpravy 

písní již v kancionálu zařazených, které se nejvíce promítly ve vydáních z let 1615 a 1618, 

které byly poslední vytištěné v Českých zemích. 

II 



1.4 Amsterodamský Kancionál z roku 1659 

Amsterodamský Kancionál vyšel roku 1659 v Amsterodamu. "Vyšel zcela anonymně -

dokonce ani předmluvu nepodepsal a spokojil se (týká se Komenského - pozn. aut.) jenom 

s jejím datováním - v Amsterodamě 28. dne měsíce března, roku 1659.,,8 

1.4.1 Dosavadní výzkum autorství písní amsterodamského Kancionálu 

Podle Antonína Škarky je těžké usuzovat, které písně v amsterodamském Kancionálu 

obsažené jsou skutečně Komenského autorským dílem a které jsou Komenským pouze 

upravené. Jak Škarka ve své knize Komenský - básník duchovních písní píše, bádá nad 

původem jednotlivých písní z amsterodamského Kancionálu. Zde uvádím nástin Škarkovy 

klasifikace písní z amsterodamského Kancionálu podle Komenského autorství9
: 

• Skladby původní 

o Nepochybné práce Komenského 

o Písně Komenským pravděpodobně zbásněné 

o Skladby pochybné 

• Překlady 

o Písně Komenským nepochybně přeložené 

o Písně Komenským pravděpodobně přeložené 

o Překlady pochybné 

• Písně Komenským upravované nebo předělané 

• Skladby zcela pochybné, původní i překlady, jejichž původcem by mohl býti Komenský 

Stejný cíl jako Škarka, určit autorství a původ jednotlivých písní v amsterodamském 

Kancionálu, si vytyčila Olga Settari ve vydavatelské poznámce k vydání Kancionálu 

z roku 1992 10
. Na straně 222 uvádí, že originál Kancionálu obsahuje tyto rej stříky: 

1. Rejstříček písní německých v nově do češtiny uvedených. 

2. Rejstříček písní polských na česko přeložených 

3. Rejstříček písní z gruntu nových 

4. Staré sic, ale v kancionál prve nepojaté 

5. Rejstřík všech žalmů a písní v Kancionálu tomto obsažených 

8 Škarka, A. Komenský - básník duchovních písní. Praha: 1937, str. 12. 
9 Škarka, A. Komenský - básník duchovních písní. Praha: 1937, str. 69-76. 
10 Komenský, 1. A. Kancionál. Praha: Kalich, 1992, ed. Ema Suchá 
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1.4.2 Klasifikace písní v amsterodamském Kancionálu 

Stejně jako ostatní bratrské kancionály, dělí i amsterodamský Kancionál písně na tři 

skupiny označené římskými čísly: 

I. Podstatné 

II. Služebné 

III. Případné 

Komenský provádí také podrobnější klasifikaci písní: 

"Při šetření tohoto pořádku rozdělili jsme všechny písně pod 24 písmen tímto způsobem: 

I. Písně svatých Božích, které byly vzaty z Nového zákona, pod písmenou A. 

ll. O křesťanské víře vůbec a pak o Bohu otci, skutku stvoření, rajském zákonu a pádu 

člověka pod písmenou B. 

III. O příchodu Syna Božího na svět a jeho vtělení pod C. 

IV. O jeho narození pod D. 

V. O věku Jeho dětinském, mládeneckém a mužném pod E. 

VI. O Jeho umučení a smrti pod F. 

VII. O vzkříšení pod G. 

VIII. O na nebe vstoupení pod H. 

IX. Víra o Duchu svatém a o skutku posvěcení pod I. 

X. Víra o jediném Bohu v Trojici pod K. 

Až potud zpěvy o víře; následují o lásce: 

XI. O pokání, o Božích přikázáních a o smlouvě pod L. 

XII. O lásce k Bohu Otci pro jeho ustavičná dobrodiní pod M. 

XIII. O lásce k Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu pod N. 

XIV. O lásce k Posvětiteli, Duchu Svatém pod O. 

Potud o lásce, dále následují: 

XV. O naději k věčnému Božímu milosrdenství pod P. 
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Potud věci podstatné, následují služebné: 

XVI. O domu Božích dítek, církvi ajejích služebnících pod Q. 

XVII. O Božím slovu, o klíčích, o kázni, o svátostech a nejprve o křtu pod R. 

XVIII. O večeři Páně pod S. 

X IX. O proměnách světa a církve pod T. 

XX. Písně k užívání jistým osobám podle věku, stavu a povolání pod U. 

XXI. Písně, které slouží určitým časům, místům a případům pod V. 

XXII. K dennímu užívání - ráno, večer a při stolu pod X. 

XXIII. O posledních věcech, smrti, hrobu, vzkříšení a soudu pod Y. 

XXIV. Přídavky svatých zpěvů, protože některé písně nebyly zařazeny na své místo 

a některé přibyly v poslední chvíli. Proto přidán ještě jeden oddíl pod Z." II 

II Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944. 
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1.4.3 Původní předmluva amsterodamského Kancionálu 

K amsterodamskému Kancionálu sepsal Jan Amos Komenský předmluvu, ve které 

popisuje záměry, se kterými kancionál vytvářel. Nejvíc prostoru však věnuje obecnějším 

úvahám o zpěvu, o zpěvu v původních církvích i o vývoji zpěvu v církvích na našem 

území. Formuluje také některá pravidla, která mají být v případě bohoslužebného zpěvu 

dodržována, aby "naše zpívání neomylně přinášelo chválu Bohu, rozveselení našemu 
12 

duchu a spasitelné vzdělání církvi." Podle těchto uvedených témat je také předmluva 

rozdělená na čtyři části. 

První část 

"Co jest zpěv, nebo zpívání, kde se to vzalo meZI lidmi a k čemu se posavad 
13 

užívalo?" 

V úvodu první části se autor zabývá dějinami zpěvu. Klade a zodpovídá otázky, kdo 

zpíval jako první a kdo ke zpěvu přidal nástroje. Hned v úvodu předmluvy používá autor 

barvité biblické ilustrace. Předmluva je napsaná příjemným jazykem, patrně s cílem, aby 

byl text přístupný i prostým lidem. Autor si zřejmě klade motivační cíle. Výraznými rysy 

této části díla jsou Komenského upřímnost a sdělnost. Dává čtenáři najevo svůj vřelý vztah 

ke zpěvu i svou touhu po tom, aby vznikaly nové a kvalitní křesťanské písně. Formuluje 

přesné pokyny, které se týkají témat pro psaní nových písní i ohledně konkrétní 

strukturované práce s textem až k dovedení textu k dokonalosti. Radí také, jak k textu 

vyhledávat vhodnou melodii a čím se při jejím výběru či tvorbě řídit. Např. Komenského 
14 

pokyn " ... aby se zpívaly veselé věci veselou notou a smutné zase smutnou" může 

působit až triviálně, ale musíme ho chápat s ohledem na to, že Komenský psal pro velmi 

širokou cílovou skupinu, pro věřící své denominace, včetně "lidí neučených". 

Komenskému se jedná také o mladou generaci v církvi. Vzhledem ke své zkušenosti 

s odchody mladých lidí z církve usiluje o to, aby k odchodům nedocházelo. Uvědomuje si 

sílu vlivu hudby právě na mladé lidi. Uvádí, že se raduje z toho, že Bůh dal lidem smysl 

pro krásnou hudbu a vyjadřuje politování nad tím, že satan si toho také všiml a "vábí uši 

12 Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. II. 
13 Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. ll. 
14 Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. 12. 
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15 
nečistými zpěvy a naprzňuje mysl" . Nečistými zpěvy ovšem nemyslí zpěvy falešné, 

nýbrž zpěvy s nečistým obsahem, jak to odpovídá výrazu "naprzňování mysli". Komenský 

také vyjadřuje naději, že pokud bude existovat dostatečné množství kvalitní křesťanské 

hudby, nebudou mít mladí lidé potřebu pátrat po hudbě, která by vyhovovala jejich stylu, 

mimo církev. S tímto trendem se v různých církvích setkáváme i dnes. Po celém světě 

existují křesťanské kapely nejrůznějších hudebních stylů, jejichž jedním z cílů je nabídnou 

co nejširší škálu kvalitní hudby s pravdivými, dogmaticky i morálně vhodnými a přitom 

kulturně relevantními texty. Rebecca St. James by zde mohla sloužit jako zástupce rockové 

hudby, Relient K za punk, Krystal Meyers jako popová zpěvačka s nádechem rocku. 

Podobné trendy shledáváme v současnosti i v České republice, např. skupina Run(a)way

rock, Unified - pop, Goro - hardcore a další. 

Druhá část 
16 

,,0 původu zpěvů svatých v církvi zejména izraelské, řecké, latinské atd." 

Hned v úvodu této části Komenský čtenáři připomíná krále Davida. David byl podle 

Komenského hudebníkem už od dětství, naučil se hrát na citeru a už jako mladý pastýř 

ovcí nosil svou citeru s sebou na pastviny a cvičil se tam v hudbě a ve zpěvu. Později byl 

díky tomu, že byl svými hudebními dovednostmi znám, pozván na královský dvůr, aby 
17 

svou hrou pomáhal králi Saulovi v situacích jeho problémů. David na hudbu nezapomněl, 

ani když se stal králem. Zřídil ve svatyni pěvecký sbor, provedl soupis všech zpěváků, 

předepsal jim, aby každodenně, podle denního rozvrhu "přisluhovali", což znamenalo 
18 

zpívali a chválili Boha. K pěveckému sboru připojil také orchestr, kterému obstaral 
19 

nástroje. Bible uvádí harfy, citary, zvučné cymbály , měděné cymbály, pozouny 
20 

a polnice. David navíc nezůstal u organizování a podpory hudebnosti ve své zemi. 

Proslul jako autor písňových textů, které velmi pravděpodobně i sám zhudebňoval. Tvořil 

písně pro svou soukromou potřebu a užití, ale i pro uvedený pěvecký sbor nebo pro 

15 Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. 13. 
16 Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. II. 
17 Bible. I. Samuelova 16: 17 
18 Bible. I. Paralipomenon 16:37 
19 Starověký cymbál nebyl nástroj strunný, nýbrž bicí a pravděpodobně se podobal dnešním činelům. Při hře na 

cymbál se bilo kovovými destičkami o sebe. (Novotný, A. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956, str. 100. 
20 Bible. I. Paralipomenon 15 
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talentované sólisty. S jeho autorskými písněmi se můžeme setkat především v biblické 

knize Žalmů, ale několik jich je citováno i v druhé knize proroka Samuele, která zachycuje 

období z let 1050 až 950 před naším letopočtem21 , a v knize letopisů králů izraelských 

a judských s událostmi z let následujících. 

Komenský pokračuje Jošiášem, Jošafatem a Ezdrášem. Připomíná příběh narození 

Ježíše, kdy se na nebi objevil nebeský zástup chválící Boha, a končí epištolami, kde 

pisatelé ke zpěvu duchovních písní nabádají nejeden ze sborů, kterým píší. Na biblickém 

základě Komenský také pojednává o způsobu církevních zpěvů. Nejde pouze o sborový a 

sólový zpěv, ale také o rozdělní na dva sbory, které si navzájem odpovídají -

o antifonálním způsobu přednesu. 

Důvodem pro uvedení těchto témat je vysvětlení důležitosti zpěvu v církvi. Ve 

shromáždění věřících se podle Komenského má zpívat jazykem všem srozumitelným, aby 

se každý mohl přidat a aby si byl vědom obsahových souvislostí. 

Narážíme zároveň na jednu z Komenského námětových preferencí: parafrázuje 

a hudebně zpracovává biblické texty, především Davidovy žalmy, ale i další, z knih 

historických a oslavných. Stačí zalistovat prvními stránkami kancionálu, kde najdeme 

Mojžíšovu píseň, různé pasáže z knihy Jób, píseň Debory a Baráka, dále např. písně 

Davidovy, Chaniny a Šalomounovy. Všechny tyto texty jsou opatřeny výraznou melodií, 

která má za cíl původní biblický text učinit cílové skupině posluchačů přístupnější a 

srozumitelnější. Adresáti Komenského písní, členové tehdy elitní ilegální menšinové 

církve Jednota bratrská (Unitas fratrum), která působila z části v emigraci všechny uvedené 

žalmy znali přímo z Bible i ze starších zhudebnění a znali také všechny ostatní biblické 

motivy, které posloužily za náměty dalších Komenského písní. Na druhé straně, vzdor své 

konvergenci k práci s Biblickým textem, varuje ty, kteří nechtějí zpívat nic než žalmy krále 

Davida. "Kolikrát je v Žalmech psáno: Zpívejte Hospodinu píseň novou? (Žalm 33 :3, 96: I 

aj. ),,22 

Další body nás uvádějí do Komenského úvah, v nichž pojednává o významu církevního 

zpěvu pro obnovu církve. Posledním bodem druhé části je otázka použití nástrojů při 

bohoslužbě. 

21 Douglas, J. D. (ed.) Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996, str. 900. 
22 Komenský, 1. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. 16. 
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Třetí část 

,,0 zpěvích české církve, jak to u nás šlo, až do přítomného tohoto vydání českých 
23 

zpěvů, proč se tak stalo a proč v takové fonně?" 

Komenský detailně probírá historii duchovního zpěvu u nás. Nestaví se však do pozice 

pouhého badatele. Sám sebe chápe jako součást v přítomnosti pokračujícího dějinného 

procesu. S entuziasmem nahlíží, že může sám přispívat k jeho pokroku a pokračování. 

Předem nabízí odpovědi na různé otázky, které by tento nový kancionál mohl vzbudit. Se 

zalíbením hodnotí vzhled a fonnát publikace, kdy píše, že vyšel "v maličké, subtilní 
24 

fonně." Důvodem malých rozměrů je pravděpodobně snaha o usnadnění pašování díla a 

pomoc misionářům, kteří na svých misijních cestách nosili zpěvníky v kapsách svých oděvů. 

Komenský povzbuzuje rozptýlenou církev, která zakusila mnoho těžkého, příslibem 
25 

nových "potěšitelných zpěvů". V kontextu dějiny církve univerzálně provázející debaty 

hájí Komenský překládání cizích písní do češtiny s argumentem, že by byla škoda nevyužít 

duchovního požehnání, kterého se dostalo církvím v jiných národech a že když všechny 

křesťany spojuje jeden duch, je krásné, když se to může projevit i na zpívaných písních. 

Následuje podrobné vysvětlení rozdělení amsterodamského Kancionálu na tematické 

oddíly. Základní oddíly jsou tři: Písně podstatné, služebné a případné, což odpovídá teologii 

a hodnotám tehdejší Jednoty bratrské. Jednotlivé pododdíly jsou pojmenovány čtyřiadvaceti 
26 

písmeny abecedy. Jsou to například O vzkříšení nebo O proměnách světa a církve. 

Čtvrtá část 

"Jisté Regule (pravidla), kterých nutno šetřiti, aby naše zpívání neomylně přinášelo 
27 

chválu Bohu, rozveselení našemu duchu a spasitelné vzdělání církvi." 

V této části se autor zabývá biblickými pokyny, které se týkají způsobu, doby a 

důvodech zpěvu. Boha mají chválit všichni. Je dobré zvykat na to už malé děti. Také ženy 

mají tu čest ve shromáždění zpívat, stejně jako i muži bez ohledu na své postavení. Tak 

jako David, který zpíval doma, na pastvě i před stánkem setkávání, a jako Ježíš, který zpíval 

se svými učedníky po večeři, můžeme zpívat a chválit Boha zpěvem kdekoliv. "Když před 

23 Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. ll. 
24 Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. 19. 
25 Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. 19. 
26 Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944. str. 24. 
27 Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. ll. 
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Jerichem troubili všichni kněží na své trouby a lid křičel velikým křikem, padly zdi toho 

města (Joz 6:5-20). Tak padají hradby těla, světa a pekla, kdekoli všichni lidé volají k Bohu 
28 

vroucími modlitbami a písněmi." Sílu církve jako Božího lidu vidí Komenský ve 

společných chválách a modlitbách. Bůh je hoden chválení bez ohledu na to, jaká je právě 

denní doba. Kdo se už tady na zemi věnuje oslavování Boha, zakouší podle Komenského 

něco z věčnosti, kde budeme jednou s anděly bez přestání zpívat před Bohem?9 

Svatému zpěvu, jak Komenský nazývá zpěv adresovaný Bohu, má člověk věnovat 

veškerou svoj i pozornost, uvědomovat si to, o čem zpívá, a přemýšlet o tom. Při svatém 

zpěvu je tedy potřeba zapojit jak ducha, což je ta část naší osoby, která se raduje ze setkání 
30 

s Bohem, tak mysl, jak autor vyčetl v Bibli v Prvním listu do Korintu 14:15. Při 

společném zpěvu ve shromáždění křesťanů je záhodno projevovat veselí a radost. Je podle 
31 

něj krásné, když je Bůh rozveselován naší veselostí. Nakonec spojuje Komenský svatý 

zpěv s důvěrou Bohu. Není dobré mu zpívat, abychom získali nějaké zásluhy, ale proto, že 

je úžasný a není nikdo jiný, kdo by si náš zpěv zasluhoval tak jako on. 

Z toho, jak Jan Amos Komenský zpracoval a sestavil amsterodamský Kancionál, je 

patrná jeho obdivuhodná a občerstvující naděje. Z celé předmluvy, ale hlavně úvodu a 

závěru, je cítit nadšení. Komenský chce Kancionálem přispět k duchovnímu povzbuzení 

pronásledovaných českých křesťanů a k Boží oslavě. Vyjádřil svou touhu, aby "každý 

křesťanský zpěvák k náležitému zpívání Davidových žalmů měl také Davidova ducha. To 

znamená, že každodenním zpytováním zákona nabýval vždy víc a více Božího světla, 

Bohu připisoval vždycky všechno, ať se děje cokoliv, stále se k němu vinul v štěstí i 

neštěstí a oddával se cele do jeho vůle .... Jsme-li pak někdy k tomu zpozdilí a přemýšlíme 

jinak, pak jest nám dobré, abychom nějakým trápením získali Davidova ducha (Žalm 
32 

119:61) a aby milosrdenství slíbená Davidovi zůstala i nám věrná (Sk 13:34)." Zde 

podobně jako na dalších místech u Komenského vidíme, že jeho teologie nezůstávala na 

teoretické rovině. Poznatky získané z důvěrného osobního čtení Bible aplikuje především 

v běžném životě a k tomu vede i ty, které oslovuje. 

28 Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. 25. 
29 Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. 26. 
30 Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. 26. 
31 Komenský, J. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. 26. 
32 Komenský, 1. A. O duchovním zpěvu. Praha: Kalich, 1944, str. 27. 
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t.5 Výběr písní pro sbírku Cantica Comeniana J. 

Cantica Comeniana I. je jedním ze dvou novodobých děl, které navazují na 

Komenského amsterodamský Kancionál. Autorem díla Cantica Comeniana I. z roku 1970 

je Petr Eben, díla Cantica Comeniana II. z roku 1978 Otmar Mácha. 

Cantica Comeniana I. obsahuje deset písní vybraných z Kancionálu v úpravě pro 

smíšený a ženský (dětský) sbor. 33 Podle Vondrovicové je v úpravách použito nejrůznějších 

druhů polyfonní techniky. Dále uvádí, že cantus firrnus často přechází do různých 

sborových hlasů. 34 

Zde jsou uvedeny jednotlivé písně ajejich podtituly: 

• Ach, smutku můj - o vnitřní lásce ku Pánu Ježíši Vykupiteli a ustavičném s ním 

a v něm se kochání / Toužení duše věřící po svém nebeském choti, 

• Ó, milé dítky - dítkám křesťanským k užívání doma neb ve škole, aneb při 

katechismu, 

• Nuž, křest'ané, radujte se - o vítězném Kristovu zmrtvýchvstání. Napomenutí 

křesťanů k radosti, 

• Ó, Bože veliký - dítkám křesťanským k užívání doma neb ve škole, aneb při 

katechismu, 

• Písně hlásným, v městech ponocujícím, k zpívání, 

U ve(,~er, když se na pokoj odzvoní 

Po hodinách v noci, před vytrubováním 

Ráno, když vstávati (,~as 

• OlL~e náš, jenž v nebi bydlíš - o naději k Bohu věčnému a jeho milosrdenství. 

Modlitba Páně v rytmy uvedená a povysvětlená, D.M.L., 

• JežÍ-v Kristus, náš Spasitel - o vítězném Kristovu zmrtvýchvstání, 

• Bože Otče, buď s námi - Víra o Bohu v Trojici jediném / Volání k Trojici svaté, 

• Smiluj se, Bože - o domu, v němž se dítky rodí, vychovávají, cvičí, církvi svaté, 

• Kristus, jenž byl dán na smrt - O vítězném Kristovu zmrtvýchvstání. 

33 Eben, P. Cantica Comenica I. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1978. (ed. Luděk Brož) 
34 Vondrovicová, K. Petr Eben. Praha: Panton, 1995, str. 180. 
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Následující tabulka slouží jako přehled klasifikace písní podle Komenského (podrobný 

rozpis jednotlivých kapitol označovaných písmeny předchází v kapitole 1.4.2) a jaký je 

zřejmě vztah Komenského autorství podle Antonína Škarky/5 dále pak originály a jejich 

autory u písní, které bylo možné zjistit.36 

Píseň Klas. autorství originál 

1 Ach, smutku můj N nepochybná práce 
Komenského 

2 Ó, milé dítky U píseň nepochybně Jan Jelecký: Dancket Gott dem 
Komenským Herren. 
přeložená (z němčiny) 

3 N už, křesťané, G píseň nepochybně Michael Weisse: Wohlauf. ihr 
radujte se Komenským Christen, Jreuet euch (1531) 

přeložená (z němčiny) 

4 Ó, Bože veliký U nepochybná práce Melodie převzata z polské Mysl, 
Komenského člověče, vždycky, jak smrt bere 

prečvJecky 

S Písně hlásným, U píseň Komenským Franusův kancionál: Aron Virga 
v městech ponocu- pravděpodobně iam Jloruit (1505) 
jícím, k zpívání zbásněná 

6 Otče náš, jenž v P píseň pravděpodobně Martin Luther 
nebi bydlíš Komenským 

přeložená (z němčiny) 

7 Ježíš Kristus, náš G píseň nepochybně Jesus Christus, unser Hei/and 
Spasitel Komenským 

přeložená (z němčiny) 

8 Bože Otče, buď s K píseň nepochybně Martin Luther: Gott der Vater 
námi Komenským wohn uns bei etc. (15. stol.) 

přeložená (z němčiny) 

9 Smiluj se, Bože Q píseň nepochybně Zmiluj sie, Bože, zmiluj 
Komenským 
přeložená (z polštiny) 

10 Kristus, jenž byl G píseň nepochybně Martin Luther: Christ lag in 
dán na smrt Komenským Todesbanden(zpěvníkJohanna 

přeložená (z němčiny) Waltera 1524) na podkladu 
latinské velikonoční sekvence 
Victimae pascha/i laudes a něm. 
písně Christ ist erstanden 

35 Škarka, A. Komenský - básník duchovních písní. Zábřeh na Moravě: Společná knihtiskárna, 1937, str. 
69-75. 

36 Komenský, J.A. Kancionál. Praha: Kalich, 1992, str. 223-229. 
Škarka, A. Komenský - básník duchovních písní. Zábřeh na Moravě: Společná knihtiskárna, 1937, str. 22 
a30. 
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2 Komplexní analýza jednotlivých písní 

2.1 Ach, smutku můj 

[67] 

**r=t r=FVJ J J ~J r Frr =f--- F r j 

Ach, smut-ku můj, což od světa, mne v bí-dy v~e-cko za - pletá! 

r F Frr r 'r L r F Jp._#r 
Uzkou k věčné cestou vlasti mu - sím, plnou všudy stras-tí. 

ukázka Č. J - nápěv písně -Amsterodamský Kancionál (dále jen AK) 

První píseň, kterou Petr Eben pro své úpravy zvolil, je píseň Ach, smutku můj. Antonín 

Škarka ji uvádí mezi písněmi, u kterých je Komenského autorství bez pochyb. 37 

V Komenského Kancionálu nese píseň název Toužení duše věřící po svém nebeském 

Choti. 38 
a má číslo šedesát sedm. Petr Eben píseň pojmenoval Ach, smutku můj a podtitul 

doplnil slovy: O vnitřní vroucí lásce ku Pánu Ježíši Vykupiteli a ustavi(rném s ním a v něm 

se kochání. Toužení duše věřící po svém nebeském choti. 39 

Komenského píseň má dvacet čtyři slok: 

I. Ach smutku můj 

ll. S tělem jaké vystát' boje 

III. Radost jsi má, pomoc, rada 

IV. Ty sám jsi Pán divné rady 

V. A nás jaté vyvedls vězně 

VI. Každého smutku hořkosti 

VII. Tělo s duší byť umdlelo 

VIII. Ty můj jsi, já se též cele 

37 Škarka, A. Komenský - básník duchovních písní. Zábřeh na Moravě: Společná knihtiskárna, 1937, str. 69 
38 Komenský, J. A. Kancionál. Praha: Kalich, 1992, str. 132. 
39 Eben, P. Cantica Comeniana I. Deset písní z Amsterodamského kancionálu v úpravě Petra Ebena. Praha: 

Kalich, 1978, str. 4_ 
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IX. Neb kdož tě má, drží s tebou 

X. Ježíš radost, sytost i čest 

XI. V kom víry, lásky plápolá 

XII. Ježíše kdož se přídrží 

XIII. A byt' kdo měl plný jmění 

XIV. On bídu, on bolest, žalost 

XV. Ježíši, můj drahý Choti 

XVI. Myslí, zpěvem, čtením svatě 

XVII. Jednom na tvou pomoc, Pane 

XVIII. Z tebeť živý v život plyne 

XIX. Ó má korunko, perlo má 

XX. I nechť se, jak chce, již vstěká 

XXI. Pročež pokud zde živ budu 

XXII. V každém boji a soužení 

XXIII. S tělo, s tu krev mi býti dej 

XXIV. A tak po tom krvavém shonu 

Petr Eben pro svou úpravu vybral čtyři z nich 

1. Ach, smutku můj (původně Komenského 1. sloka) 

2. S tělem jaké vystát boje (původně Komenského 2. sloka) 

3. Ty sám jsi Pán divné rady (původně Komenského 4. sloka) 

4. Neb kdož tě má, drží s tebou (původně Komenského 9. sloka) 

Píseň je v hypodórském modu s finálou d, rozsah nápěvu je malá sexta. Eben píseň 

transponuje o tón níže, melodie (v sopránovém hlase) je ve srovnání s AK beze změn. 

Ebenova úprava je trojhlasá, pro soprán, alt a baryton. Soprán začíná předtaktím, alt a 

baryton se připojují v prvním taktu, oba v kontrapunktu. 

Sooran II ~ ,. t.~ I rl r r F r i J J J I Ji r r r ri ť 
~ ~ .. f f 

J.J tf r r rl r r F' i F' r ri r ir' i r 

ukázka č. 2 - nápěv písně - Cantica Comeniana I (dále jen CC) 
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ukázka č. 3 - citlivý tón před jinálou 

Alt alf' • ij J J Cl J iV J etin J u Ji řVU 
'~1H JJ : tJ J JJ ,'WH; OJ J 

ukázka č. 4 - alt často postupuje sekvencovitě 

ukázka č. 5 

Metrum v Ebenově úpravě je šestidobé (6/4). Sopránová melodie má pravidelný 

rytmus. Je vesměs ostinátní, jde o střídání půlové a čtvrťové hodnoty (na způsob jambu). 

Rytmus altu je zpravidla ve čtvrťových hodnotách, alt je vůči barytonu v poměru 3: 1. Co 

se týče harmonie, tak z tóniky na první době prvního taktu se harmonie rozvíjí k mollové 

dominantě v polovině skladby (čtvrtý a pátý takt). Před finálou, která je na tonice, zazní 

v osmém taktu durová dominanta. Dynamika má terasovitou gradující tendenci. Forma 

písně je neperiodická. 
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2.2 Ó, milé dítky 

u- V Dítkám křesťanským. 
(1 nlmeckl) 

/881 

~ -4_ -F fd12ff---f fr r j ct~~=E 
- ...• 

6 mi - té dít - ky, zdá orné Bo - ži kvit - ky, plé • sej • 

~r+ r r , J J j- .... 
te stá le k je· ho cti a chvá Id Rce . tež spo -tj j 'r r r r r r I J r r a 

leč - ně: Chvá-Ia to - bč věč - ně, ó mi - lý Ot . re. 

ukázka č. 6 - nápěv písně - AK 

Píseň Ó, milé dítky nese podnadpis "z německé". V Komenského díle se nevyskytuje 

poprvé, již dříve byla uvedena v rukopisné sbírce duchovních písní Některé písně nábožné 

z let 1645-1649. Její melodie v obou Komenského sbírkách je totožná4o
. 

Komenského text má osm slok. 

I. Ó, milé dítky, zdárné Boží kvítky 

II. Tys Stvořitel náš, v moci všecky nás máš 

III. Ač sme my hříšní pokaženi všickní 

IV. V násť moci není tobě k odplacení 

V. Ach, zachovávej v bázni své a dávej nám Ducha svého 

VI. Dej v dobrém růsti, víry a všech ctností 

VII. Též zachovej nám, jakožto mocný Pán, naše rodiče 

VIII. I čehož sice potřebujem více, z lásky své dej sám 

Petr Eben používá ve své úpravě první, druhou, šestou a sedmou sloku. 

40 Settari, O. Vydavatelská poznámka. In Amsterodamský kancionál. Praha: Kalich, 1992, str. 226. 
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Komenský uvádí tuto píseň v modu hypoaiolském s finálou a, Petr Eben taktéž. Ebenova 

úprava je pro trojhlasý dětský sbor a zobcovou altovou flétnu. 

q 

1. 

l. Ó, ml- ľ ~ dít - ky, 7.rlárr,,: [''00 - H kv íl - ky, 
2. Tys Stvo-ti - tel náš, \: nl(i- <:'1 vlí.,-d<y ná~ mHš; 
3. Dej v t1o-brP'1I1 rlis ti, ví - 'y a vlh·d, cno.s - t.í 

ťMtský 4. Též za-cho - vej nám, j s- kn- žto 1'T\4)(" - nÝ Piln. 
sbor 1. fJankt ('.ott dem Iler - ren, "feil'et ihn mi t Eh ren. 

2. Denn UTl- ser Le - "en hRst du Ufi.~ ~p. - ge hen, 
3. Lehr uns i .. :'lnu - hen wan-de Ln vor </ein . n Au gen, 
4. Wollst auc/, er . ·hal 

71If 
ten un- ser 1: Z- te,.n If'a l tl!'n, 

2. 
3. 

ukázka Č. 7 - úprava Cantica Comeniana 1 

Altová flétna a soprán, který má melodii, nastupují v prvním taktu, druhý a třetí hlas v 

taktu druhém. Třetí hlas je volnou imitací na spodním čtvrtém stupni a druhý hlas je 

k němu vytvořená vrchní tercie, s výjimkou v taktu třináct a čtrnáct. 

''4 "" fi i U II~I~ U IJ ~ II l i i J J U 

ukázka Gr. 8 

Melodie zůstává po celou dobu v sopránu, nápěv má rozsah oktávy. Je rozdělena na 

čtyři zpěvní fráze. Z každé zpěvní fráze jsou imitovány první tři takty, čtvrtý takt je 

vyplněn pomlkou. Flétnová linka má rytmicky pohyblivější melodii než soprán, má 

tečkovaný rytmus. V pátém a šestém taktu uvádí motiv, se kterým dále sekvenčně pracuje. 

Zo";ová • r-;-- r"-"" fletn~ p ~ i 
altova 

(ad li") 

ukázka Gr. 9 

Naznačené metrum Ebenovy úpravy Je čtyřdobé (aHa breve). Rytmus se 

v amsterodamském Kancionálu a Cantice Comenianě neliší. Dynamika v prvním až 

osmém taktu je stálá, od devátého taktu graduje z piana do forte. Forma vychází ze 4 

zpěvních frází. 
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2.3 N už, křesťané, radujte se 

(511 

G - Vll Napomenutí kfesťanu k radosti. 
(1 německé: WolauJ; ihr ChrislclI. frcuct cucli) 

.~ J r r t=rJ -J-J ~r r r r r r r 
Nuž kře - sťa-né, ra-dúj - te se, ví -tej - te své - ho ví - tě -
Vra - ci se Pán Kristus z boje a již u-pro-střed vás sto-

u, jenž vám ko-řist mnohou ne -se, 
je, pra - ví no -ví - ny po - ko -je, 

hal - le, hal - le - lu - jah. 
hal - le, hal - le - lu - jah. 

J J J r r j I r r r 
Mla - dí, sta - n, ra - důj - te se a chval - te 

J r r ib~-
Kri - sta ví - tě - u. Buď čest to - bě. Bo - ží Sy-nu. 7.e5, 

J J J J J J J J. 
od - vrá - tiv vi - nu. vy - pro - stil nás z smr-ti stí - nu. 

ukázka Č. JO - nápěv písně - AK 

] 

Napomenutí křesťanů k radosti je Komenského název pro píseň Nuž křesťané, radůjte 

se. Jde o překlad z německé písně Wolauf, ihr Christen, freuet euch. Autorem překladu je 

Komenský.41 

Komenského text má pět slok. Píseň má dvoudílnou formu ab, přičemž díl a má 

pravidelnou periodu a opakuje se v repetici. Díl b obsahuje rozšířené závětí (na text "žes, 

odvrátiv vinu") a má funkci refrénu. 

41 Škarka, A. Komenský - básník duchovních písní. Zábřeh na Moravě: Společná knihtiskárna, 1937, str. 72. 
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Sloky jsou tyto: 

I. Nuž křesťané, radůjte se 

ll. Na smlouvu svou měl Bůh paměť 

III. Poslyšte, ó lidé milí 

IV. Jehož tělo a krev svatá 

V. Ó přesladký Ježíši náš 

Petr Eben ve své úpravě používá první, třetí a čtvrtou sloku. 

Komenský uvádí tuto píseň v dórském modu s finálou d, stejně tak Petr Eben ve své 

úpravě. 

Cantica Comeniana uvádí píseň Nuž, křesťané, radujte se v úpravě pro tři hlasy a capella, 

soprán, alt a baryton. Melodie je v amsterodamském Kancionálu i Cantice Comenianě 

totožná. Má rozsah nóny. Cantus firmus je v barytonu v dílu a, v dílu b nápěv přebírá 

soprán. Baryton a alt nastupují v prvním taktu, soprán se přidává v taktu druhém. Soprán 

volně imituje alt, poté postupuje rytmicky shodně s altem ve vrchních terciích nebo sextách 

včetně průchodných tónů. 

~:'It4, r i ~ m ~ I~ f ~ I ,I 

4P

p n ~ird ~l~i 
ukázka č. II 

Baryton v dílu b volně imituje melodii sopránového hlasu dílu a a dále s ní pracuje až do 

konce skladby. 

Baryton I' r 1 r r fl r f fr, f 

IP r-r r r r! f 1 r r r ! 
ukázka č. 12 
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Naznačené metrum v Cantice Comenianě je šestičtvrťové, pouze v patnáctém taktu 

(s textem "odvrátiv vinu"), který je rozšířením dílu b, se mění takt ze šesti čtvrťového na 

devíti čtvťový. Následující takt se navrací do metra původního. 

Už v prvním taktu představuje baryton rytmický motiv cantu firmu, který zůstává 

v celé písni stejný. Jde o střídání dvou a třídobých hodnot (na způsob jambu). 

r 
ukázka č. 13 

V Ebenově úpravě dochází k náhlým (přechod forte-piano) pozvolným změnám 

dynamiky. 
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2.4 Ó, Bože veliký 

[89] 

u - Vl Jiná v nově složená pod melodii polskou 

~f--tm --=~-==-#-=-=$m'q'-":-r -r=i'--1r-'~mr~, 
m -$ ,-=r-'--=- --- - ", -"', --'" --'--

Ó Bo . 7,(: ve· li - ký. to . bě tvůj tvor vše • Ii - ký 
~ ř- F _m_m ______ .'_~ _____ ,_+~~ ·3 

" ::-=$':::--1 ,E =--:fC-r,~~=r---~:!:=~~m_::::::3 
po - vi - nen jest mí - le sklá· něť se kaž· dé chvile. 

ukázka Č. 14 - nápěv písně - AK 

Je nadepsána slovy "jiná nově složená pod melodii polskou". Její původní nápěv patří 

polské písni Mysl, (Yově(~e, vždycky, jak smrt bere preč všecky.42 Komenského text má šest 

slok. 

Jsou to: 

1. Ó, Bože veliký 

II. I my, dítky malé 

III. Nepohrdejž námi 

IV. Ó sladkosti věčná 

V. Obrať i nás k sobě 

VI. Amen, amen, Pane 

Petr Eben ve své úpravě používá všechny. Také uvádí, že jde o píseň určenou "dítkám 

křesťanským k užívání doma neb ve škole, aneb při katechismu. ,,43 

Komenský má ve svém Kancionálu tuto píseň v dórském modu s finálou g, stejně jako 

později Petr Eben ve své úpravě. 

Cantica Comeniana představuje píseň Ó, Bože veliký v úpravě pro altovou zobcovou 

flétnu, soprán, alt a dětský pěvecký sbor. Úprava 1., 2. a 4. sloky se liší od úpravy sloky 3. 

a 5. Altová zobcová flétna nastupuje čtyřtaktovou předehrou, v níž je naznačen hlavní 

melodický motiv celé písně. V první, druhé a čtvrté sloce nastupuje soprán v pátém taktu, 

42 Eben, P. Cantica Comenica I. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1978. (ed. Luděk Brož), str. 2. 
43 Eben, P. Cantica Comenica I. Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1978. (ed. Luděk Brož), str. 10. 
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po flétnové předehře, a alt, který imituje soprán o kvartu níže, na spodním pátém stupni, 

v taktu šestém. Třetí a pátá sloka jsou v jiné úpravě. 

e-li- ký. 
I 

l. n Bo- že 

ukázka č. 15 - ce 

Ve třetím až šestém taktu imitovaného hlasu v altu nastává změna, zřejmě z důvodu 

tonálního přizpůsobení, kdy je alt transponován o sekundu níže. V sedmém taktu se navrací 

zpět do původní polohy. 

uii ll' J J J ! J J J J I Ji JlJ ! J J J J 
ukázka č. 16 

Ve třetí a páté sloce se místo flétny přidává dětský sbor. V jejím prvním až čtvrtém taktu 

(text "nepohrdejž námi ... ") používá dětský sbor ve dvouhlase v terciích ostinátně motiv z 

pátého taktu písně (text "povinen jest"). V prvním a druhém taktu beze změn, ve třetím a 

čtvrtém v inverzi. 

~il r ~. r i 
pn - vi- nr .Jest 

ukázka č. 16 
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ukázka č. 17 

V pátém až osmém taktu 3. a 5. sloky přebírá spodní hlas sboru původní melodii 

vrchního hlasu (z taktu 1.--4.) a vrchní hlas postupuje ve spodních terciích se sopránem 

(melodií písně). 

první takt melodie vrchnlho kontrapunktu 

ukázka č. 18 

Jl 

I _ . .------

ukázka č. 19 

Melodie se v amsterodamském Kancionálu i Cantice Comenianě shoduje. Nápěv má 

rozsah kvinty. Soprán, cantus firrnus, se v jednotlivých slokách neliší. Pro jeho melodii je 

použito motivu z devátého a desátého taktu sopránu s textem "povinen jest mile". 

l~plJ J i i ~ (J i i 
3. Ne - po- hr- dej ž ná - mi, 
S. Amen, a- men Pa ne, 

ukázka č. 20 

ukázka č. 21 
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Následně dojde kjeho inverzi 

I. ~ f ~ U i U I i U 
ma - lý - mi ná - dob- ka -
rlej f ať nám se tak Sl.a-

ukázka Č. 22 

Alt je zapsán v celých hodnotách. 

3.Nc 
S.A 
3.ScM-
5.A- . 

." 

O' 
3. Ne 
S. A 
3.&hlit 
.~. A 

po - hr -
men., fl -

t Z~ W'lS 

.en~ o -

lllen. a .. 
tz.~ uns 
.en~ Q-

dej I nÁ - mi. 
.in Da .. ne, 
nicht I!~ - ring. 

.... n, o Her,., 

ne, 
ring, 

u 
po 
men 
ze 
.~n, 

Her,., 

ma- lý - mi 
dejl ať n"" 
I'~in .i,. ~in 
es ge-seh"h 

ma - lý - ml 
dejl ať n ..... 

Bein .ir ~i" 
.. s ge-seh~h 

hr 
P .. 
uns 

a 

ukázka Č. 23 

U c;U 
ml, 
nc. 

n' - dob - ka .. mi, 
se t:ak &tBnt~. 
un - sehei"- bur DiR8. 
zu -lci - ~r Ehr. 

nft - doL- ka - mi. 
se La" st.a- nt!. ... - seheinbor DiR8. 
zu d~i- ner Ehr, 

e. 
dejl 

ne 
niehr 
.en, 

Naznačené metrum je čtyřčtvrťové (aHa breve).V rytmu se Petr Eben od svého vzoru 

odchýlil pouze v devátém a desátém taktu. V devátém je původní rytmus (tečkovaný) 

nahrazen čtyřmi čtvrťovýni hodnotami, v desátém taktu čtvrťovou a půlovou. Zatímco 

soprán je psaný ve čtvrťových a půlových hodnotách, flétna je často v osminových 

hodnotách a synkopách. Dynamika má tendenci pozvolné gradace a poté v závěru 

zeslabování. Forma písně se jeví jako periodická věta. 
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2.5 Písně hlásným, v městech ponocujícím, k zpívání 

2.5.1 U večer, když se na pokoj odzvoní 

193) 

u - XIV U večer. když se na pokoj odzvoní 

Li - dé mi - lí. již ne dle - te, na od 

po - či - nu - ti jdě - te, Bo - hu se po - mo - dlic. 

ukázka č. 24 - nápěv písně -AK 

Společně s písněmi Po hodinách v noci, před vytrubováním a Ráno, když L~as vstávati 

patří do jednoho celku: píseň večerní, noční a ranní. Melodie této písně se vyskytuje již 

v Franusově kancionálu z roku 1505, a to na latinský text Aron virga iam florint. Najít ji 

můžeme i v kancionálu Jana Roha z roku 1541 a pozdějších bratrských kancionálech44
. 

Původní verze Komenského má tři sloky. 

I. Lidé milí, již nedlete, na odpočinutí jděte, Bohu se pomodlíc. 

II. Nechte prací, nechte kvasu, při všem sluší setřiť času, ovšem bázně Boží. 

III. Opatř oheň a zhas světlo, abyt' neštěstí nevzešlo; jehož Bůh uchovej. 

Petr Eben ve své úpravě používá všechny sloky. 

Komenský uvádí tuto píseň v Kancionálu netradičně v lokrickém (lokrijském) modu 

s finálou h. V Ebenově úpravě je v hypofrygickém modu s finálou e a dominantou 

(recitantou) na tónu a. V Cantice Comenianě je píseň upravena pro trojhlasý sbor -

soprán, mezzosoprán a alt nebo baryton - a barytonový nástroj; pozoun nebo jazykový 

rejstřík varhan. 

44 Settari, o. Vydavatelská poznámka. In Amsterodamský kancionál. Praha: Kalich, 1992, str. 228. 
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Barytonový nástroj má šestitaktovou předehru, ve které nastiňuje rytmický průběh písně. 

ukázka č. 25 

Soprán s mezzosopránem nastupují současně s barytonem nesoucím melodii. 

r 14) J I J I J i J j 

i J J !Je i J ' I 
ukázka č. 26 

ukázka č. 27 

Melodie zůstává beze změn kromě osmého taktu, kde Petr Eben oproti originálu 

zvyšuje pátý stupeň. 

ukázka č. 28 

Melodie této písně připomíná nápěv koledy Syn Boží se nám narodil.45 Doprovodné 

hlasy tvoří často prodlevu na jediném tónu nebo v kvartách. 

Metrum v Cantice Comenianě je tříČtvrt'ové. Rytmus je v obou verzích písně stejný. 

Až na úsek čtrnáctého a patnáctého taktu jde o střídání čtvrt'ové a půlové hodnoty, opět 

připomínající jambický verš. 

Dynamika je v Ebenově úpravě: cantus finnus ve forte a doprovodné hlasy 

v mezzopianu a barytonový nástroj v mezzoforte. Forma písně je neperiodická. 

45 Gruber, 1. Svítá. Praha: Kalich, 1999. 
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2.5.2 Po hodinách v noci, před vytrubováním 

[941 

u .... XV Po hodinách v noci, před vytnlbováním. 
({ou:: notou) 

Chval-te všic -kní Hos - po di - na, od - bi 

:~p;~ 1 I tf r .. ===1=p= a- 55fj 
la prv - ní ho - di - na, Bo - hu v ne - bi chvá - la. 

dru - há 
tře - ti etc. 

ukázka ('r. 29 - nápěv písně - AK 

Je to druhá ze tří písní nadepsaných společně slovy Písně hlásným, v městech 

ponocujícm, k zpívání. V amsterodamském Kancionálu má zapsané tři sloky, ale pouhou 

změnou číslovky je možné účelově vytvořit sloky další. 

I. Chvalte všickní Hospodina, odbila první hodina, Bohu v nebi chvála. 

II. Chvalte všickní Hospodina, odbila druhá hodina, Bohu v nebi chvála. 

III. Chvalte všickní Hospodina, odbila třetí hodina, Bohu v nebi chvála. 

IV. 

Stejně jako Komenský, i Petr Eben připouští vytváření dalších slok změnou označení 

počtu hodin. 

Nápěv písně je shodný s písní předchozí (2.5.1), stejně tak modus Komenského i Ebena. 

V Cantice Comenianě je píseň Po hodinách v noci, před vytrubováním v úpravě pro 

barytonový nástroj nebo jazykový rejstřík varhan a sólový chlapecký nebo mužský hlas. 

Barytonový nástroj začíná rovněž shodnou předehrou jako v předchozí písni a 

v nezměněné podobě doprovází melodii písně, která se přidává v šestém taktu v podání 

sólového chlapeckého nebo mužského hlasu. Všechny sloky jsou ve stejné úpravě. 

Metrum, rytmus, dynamika i forma písně je prakticky totožná jako v předešlém případě 

písně. 
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2.5.3 Ráno, když vstávati čas 

195J 

u - XVII Ráno, když vstávati čas. 
(Tou:: notou) 

Jas - ný den již při - bral 
bli - ži 

se k nám, kdo pro -

ci má neb ces - tu kam, vstaň a Bo - ha po - chval. 

ukázka č. 30 - nápěv písně - AK 

Píseň Ráno, když vstávati čas je poslední ze tří písní nadepsaných společně slovy Písně 

hlásným, v městech ponocujícím, k zpívání. Melodie této písně se vyskytuje již v Franusově 

kancionálu z roku 1505, a to na latinský text "Aron virga iam florint". Najít ji můžeme i 

v kancionálu Jana Roha z roku 1541 a pozdějších bratrských kancionálech46. Antonín 

Škarka ji ve své publikaci Komenský - básník duchovních písní uvádí jakožto "píseň 

Komenským pravděpodobně zbásněnou.,,47 

V amstrodamském Kancionále má tři sloky. 

I. Jasný den již přibrallblíží se k nám 

II. A pros, ať v světle dá chodiť 

III. by, což v pracech začneš koli 

Petr Eben pracuje se všemi třemi. 

Komenského nápěv je stejný jako v předchozích dvou případech (2.5.1 a 2.5.2). Eben 

píseň (oproti předchozím případům) transponuje o tón výše. Zřejmě zasazuje píseň do jiné 

tóniny, protože ji přizpůsobuje úpravě: předehra začíná tónem e, a tak navazuje na 

předchozí píseň končící také tónem e. 

46 Settari, O. Vydavatelská poznámka. ln Amsterodamský kancionál. Praha: Kalich, 1992, str. 228. 
47 Škarka, A. Komenský - básník duchovních písní. Zábřeh na Moravě: Společná knihtiskárna, 1937, str. 71. 
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V Cantice Comenianě je píseň Ráno, když čas vstávati v úpravě pro trojhlasý ženský 

sbor a jednohlasý smíšený sbor. Všechny tři sloky jsou ve stejné úpravě. Cantus firmus je 

ve smíšeném sboru, ženský sbor k němu tvoří kontrapunkt. 

V prvním taktu je úvod ženského sboru, který nastiňuje strukturu celého doprovodu -

tvořeného paralelními postupy v kvintách a oktávách. 

ukázka t 31 

Střední hlas ženského sboru vychází z volné imitace (v raku) úvodních taktů melodie. 

c.,. ~ I ! I ~L-_ _ i J __ J _! ř ___ 

ukázka č. 32 

Jak Komenský, tak Eben zapsali píseň ve třídobém metru. Doprovodné hlasy u Ebena 

jsou v šestipůlovém taktu, rytmus je tvořen půlovými hodnotami. Vzniká tak výrazná 

birytmika a bimetrika. 

Forma písně je totožná jako v předešlém případě písně, dynamika má gradující 

tendenci. 
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2.6 Otče náš, jenž v nebi bydlíš 

[761 

P - IV Modlitba Páně v rytmy uvedená a povysvětlená. 
D. M. L. (Jako K- VI) 

~ .. $j 1· J J J o I II J J -p J J. J .. F 

Ot - če náš, jenž v nebi bydlíš, nám pak ja - ko dítkám ve -líš 

.t; r r r f t r -e Jer F -r r j J--;-;-+ 
vzhů - ru k sobě mí - ti zfe - ní skrz II - sta -vič -né mod -Ie - ní, 

~-- r r rsP J J " ';. ~r j J J j Tjt1 
dejž, ať ne - ji -nam pa - tří -me, tím sa - mé -ho te - be ctí -me. 

ukázka Č. 33 - nápěv písně -AK 

Píseň Ot(~e náš, jenž v nebi bydlíš je meditací na text Modlitby Páně.48 Tato píseň je 

překlad německé písně Martina Luthera49
, ale její melodii najdeme už "ve zpěvníku 

Valentina Schumanna (Geistliche Lieder, Lipsko 1539) a v bratrských kancionálech 

s textem Jana Augusty Trojici blahoslavenou."so V amsterodamském Kancionálu má píseň 

devět slok. Jsou to 

I. Otče náš, jenž v nebi bydlíš, nám pak jako dítkám velíš 

II. Posvěť se svaté tvé jméno, aby všude velebeno 

III. Přijď k nám, Pane, tvé království, tvá sláva světu ať se stkví 

IV. Buď vůle tvá, věčný Pane, sám co ty chceš, ať se stane 

V. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, pakli co víc přidati chceš 

VI. I odpusť nám naše viny, zcestné jakékoli činy 

VII. Neuvoď nás v pokušení, odkudž by mohlo zrušení tvé svaté vůle pojíti 

VIII. Vysvoboď nás ode zlého, duši, tělu škodlivého 

IX. Amen vesele zpívejme, důvěrně Boha vzývejme 

Petr Eben ve své úpravě používá všechny. 

48 Bible. Matouš 6: 9-13 
49 Settari, O. Vydavatelská poznámka. In Amsterodamský kancionál. Praha: Kalich, 1992, str. 227. 
50 Settari, O. Vydavatelská poznámka. In Amsterodamský kancionál. Praha: Kalich, 1992, str. 221. 
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V amsterodamském Kancionálu je píseň v dórském modu s finálou d. Eben zachovává 

nápěv beze změny. 

Cantica Comeniana uvádí tuto píseň ve čtyřhlasé úpravě. Lidový nápěv písně 

s barytonem jsou cantem firmem v unisonu a soprán s altem s textem biblické Modlitby 

Páně k nim tvoří kontrapunkt s výrazným rytmem. 

Lidový "" ·nápěv 
Volks 

gesang 1. Ot če náš. jenž v ne- bi b~ - d!(! nám pak 
2. Po svět se S""a- t'; tyP. J'IIe - n", a - by 
3. Přijd' k nám, Pa - ne. typ krá - lov ... stvl, tvá .Iá -
4. Buď Vli - le t ... ·~, věč - nÝ p. - ne, sÁ.m co 
5. Chléb náš vez ... dej- ší dej "Jim dnes. pak - li 
6. I od - pusť nám na ... le vi - ny, zcest-· né 
7'. !'k 11 - vod' n::\s v Pll - ku - !e - ni, od - kud! 
'I- Vy .vo - boď nás o - de zlé - ho, du - h, 
Q A men ve - se - le zpí - vej - ""', dů - věr 
1_ . Va ter un - ser i. Ifi. - .el"- ,.~ich, der rlu 
2_ ~ hei - I igt 'JIerd rler ,va - .e rlein, rlei') Wort 
3_ Es kolO. rlei" Reie/' zu -lie - ser 7.eit 1111-1 dort 
4_ Ve i" Will ~e - se/'e/'.lferr ~tt.zu - o;l"ie~ au' fr 
S. Gib uno /,,,,,t un- ser tll//:- lic~ Brot und ,,",s 
6_ . AII un - sr" Se/IIlI-l u"r-o;i~ uns, fI~rr, rla .. sie 
7_ Fllhr U"S, Iferr. i" I'"r-su -chung "icht, WM uns 
~- Von /II - le. /) - ~el II1IS er - 18s; es .inJ 
9. A ._eFl, -las ist: <:s wr- -l" waIIr_ ·Stii'" U1I 

.• \Ie lo-lie i ten shodný s lielou;' 'IápluN 

ukázka t:~. 34 

V prvním a druhém taktu představuje soprán s altem intervalový motiv. 

Sothll4npj 19 j 1144 i iJO 
Dtče n~š jenž j s i na ne- be- !ol i r.h 

ukázka t:~. 35 

ja-
v!u-
va 
ty 
co 
ja-
by 
tě-

- n~ 
uns 
bei 
her-

- -l"n 
Mn 

uno 
der 
di" 

- sem 

Jde o vystřídání sekundy s kvartou. Tento motiv je v průběhu celé písně volně imitován. 

Například v taktech čtyři až sedm, 

I~) 
tvé, 
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v taktu dvanáct 

naŠIITl VI- nL- kum. 

ukázka č. 37 

nebo v taktu patnáct 

ukázka L~. 38 

Melodie lidového nápěvu (a barytonu) se v amsterodamském Kancionálu i Cantice 

Comenianě shoduje. Metrum písně v amsterodamském Kancionálu není určeno, avšak 

prakticky odpovídá pětipůlovému taktu. Eben takty opět pouze naznačuje a graficky je 

rozděluje na dvoupůlový a třípůlový. 

'2~i!@;J 
gesang . Ot 

J J jJ J J J J 
če náš. jenž v ne- bi by • dl iš 

ukázka L~. 39 

Rytmus cantu firmu zůstal nezměněn, změnily se pouze hodnoty not, všechny byly o 

polovinu zkráceny. V prvních sedmi taktech je dynamika stupňovitá, od osmého taktu, 

v posledních dvou frázích, začíná Eben používat postupné decrescendo až k závěrečnému 

pianu. Forma písně je neperiodická. 
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2.7 Ježíš Kristus, náš Spasitel 

15.\1 

G - XVIII K témuž. 
(L německé: Je.ws Chrú'/us, /lnser /lei/ar/dl 

~-f===r=-~T'- 4~~Jb~ 
Je - žíš Kristus, náš Spa - si - tel. smr - ti ví - tě - zi - tel. 

~~-4=m r j /r--«ff'~ 
mocně z mrtvých vstal, hřích. smrti osten od-jal. Ky - JÍ - e-lei-son. 

ukázka Č. 40 - nápěv písně - AK 

Melodie této písně je obsažena již v Komenského rukopisné sbírce Písně některé 

nábožné z let 1645 až 1649. "Melodické znění z tohoto rukopisu bylo přesně přijato i do 

Kancionálu. ,,51 

Text v amsterodamském Kancionálu má tři sloky: 

I. Ježíš Kristus, náš spasitel, smrti vítězi tel 

II. Neb hříchu nemaje svého, podjal se našeho 

III. Hřích, smrt, život, svět i ďábla, vše on již v moci má 

Petr Eben ve své úpravě pracuje se všemi třemi. 

Komenský uvádí tuto píseň v hypodórském modu s finálou d, Eben s ní pracuje 

v transpozici, v hypodórském modu s finálou c. 

Ježíš Kristus, náš Spasitel je v Cantice Comenianě v trojhlasé úpravě s altovou 

zobcovou flétnou. V prvním taktu nastupuje s třítaktovou předehrou flétna. Předehra 

využívá rytmického motivu písně. 

rfr r r ; 
pp 

ukázka Č. 41 

51 Settari, O. Vydavatelská poznámka. In Amsterodamský kancionál. Praha: Kalich, 1992, str. 226. 
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Ve čtvrtém taktu (což je první takt písně), kde nastupuje trojhlasý sbor, soprán uvádí 

hlavní motiv písně. 

1. Je - líš Knstus, nd a-

ukázka Č. 42 

Alt, který k sopránu tvoří kontrapunkt, nastupuje v intervalu malé sexty. Uvedený motiv 

opakuje alt v ostinatu v průběhu celé písně. 

tt&~;u J J J J J i 
1. Jelí! Kristus náš Spa-

ukázka Č. 43 

Baryton po celou sloku spočívá v prodlevě. 

~ t----------------------~------------------------~ -- ukázka ("r. 44 

Flétnová dohra (takty deset až dvanáct) je volnou imitací flétnové předehry (takty jedna 

až tři). 

dO/Ira: 

I 

ukázka ("r. 45 
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Melodie se v amsterodamském Kancionálu i Cantice Comenianě shoduje. Metrum je 

v amsterodamském Kancionálu i Cantice Comenianě čtyřdobé. V úpravě Petra Ebena 

došlo, oproti amsterodamskému Kancionálu, ke zkrácení všech rytmických hodnot cantu 

finnu na polovinu. V závěru písně, v osmém taktu, je rytmická změna, z původního 

synkopovaného rytmu se stává pravidelný . 

=+--n=-~ • J~ . -"? 
Od-jal::::' e-Iei-son. 

J 
od jal. 

ukázka li. 45 

Dynamicky je píseň založena na prmCIpu dynamického kontrastu - terasovité 

dynamice. První a poslední sloka jsou v pianissimu, prostřední v mezzoforte. Píseň má 

formu neperiodické věty. 
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2.8 Bože Otče, bud' s námi 

K - X Volání k Trojici svaté. 
(Z nlmeck(: Go/l df'r Vater wohn UlIS bd. etc.) 

Bo - že Ol - ČI! huď s ná-mi a hraň nás o - de zlé - ho; 
hří-chy na - še z nás se-jmi, přej sko - ná - ní šla - stné - ho, 

za -puď zlé • ho sa - ta - na, u - tvrď nás v ví • ře ži - vé, 

v lásce u - čiň hor - li vé, v nadi - ji dou - ránU vé. 

Buď mim štít a o - hra-na, af se muž-ně pot-ká - me, 

s nepři - tt -lem stí - rá - me, a ko - ru - nu vy ·brá - me. 

~)U2iJ1tttln:~~iťzu;t*4 J II ~ 
A-men, a - men. dá to Bůh, zpí-vej-inei mu hal-Je - lu-jah! 

ukázka Č. 46 - nápěv písně -AK 

Je nadepsána slovy Volání k Trojici svaté. Původně jde o píseň německou s názvem Gott 

der Vater wohn uns bei. Autorem českého překladu je podle Antonína Škarkl2 sám Jan 

Amos Komenský. Píseň má tři sloky: 

I. Bože Otče, buď s námi 

II. Jezukriste, buď s námi 

III. Duchu svatý, buď s námi 

Sloky se textově liší pouze v první frázi podle toho, komu je sloka adresována - Bohu 

Otci, Ježíši Kristu a svatému Duchu. 

Petr Eben ve své úpravě pracuje se všemi třemi. 

52 Škarka, A. Komenský - básník duchovních písní. Zábfeh na Moravě: Společná knihtiskárna, 1937, str. 71. 
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Alt 

Komenský má ve svém zpěvníku tuto píseň v tónině F dur, zatímco Petr Eben provedl 

transpozici do Es dur. Cantica Comeniana uvádí píseň Bože Otče, buď s námi v úpravě pro 

tři, resp. čtyři hlasy a capella. 

Melodie nápěvu se v amsterodamském Kancionálu i Cantice Comenianě shoduje. 

V Ebenově úpravě písně zní melodie po celou dobu v sopránu. 

~=-l!6 

~. >f r r i r r r r Ir r J J lO j J 4 r ~ran7 ba: ř 
-----

ukázka e-'r. 47 

Během první fráze, v prvních čtyřech taktech, se v barytonu vyskytuje augmentace 

melodie písně. 

1IJf == ::: ===-
8aT"o"'h t t e ce ft ff tr i r E tl' ar! 

ukázka č. 48 

První čtyři takty altové linky jsou volnou imitací třináctého až sedmnáctého taktu 

sopránu v raku. 

M~lmj J J J i J d i i . ~ J J J U J 'I : J ~ 

• 
Soprar. 

.,j. -=~ J ' J l! J i J lT r r j jJ J J r- .g:::::a 

ukázka č. 49 
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V pátém taktu, po repetici, soprán dále drží melodii a po dvou dobách se k němu 

přidává baryton v kánonu ve spodní oktávě. 

J J, J. 

I 1 r i r' 

ukázka č. 50 

V pátém a šestém taktu alt přebírá motiv barytonu z prvního taktu. 

ukázka č. 51 

S takto vzniklým motivem pracuje do dvanáctého taktu pomocí zrcadla a transpozice. 

~ ~~ - : 
Alt I ~1 J J J H J JUJ 3j J. 

ukázka č. 52 
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V závěru písně, třináctém až sedmnáctém taktu, soprán pokračuje v melodii podle 

amsterodamského Kancionálu a baryton se vrací ke svému původnímu motivu, augmentaci 

prvních čtyř taktů sopránu. 

I: jl =~ 
Soprar Ji'" J oJ ~; - jr J J 

ukázka č. 53 

ukázka č. 54 

.-
r II J ~ í- .ggJ 

Ebenova úprava písně je stejně jako Komenského originál ve čtyřdobém metru. 

U rytmických hodnot jednotlivých not v Cantice Comenianě došlo k augmentaci. 

Bo - že Ot - če huď s ná-mi a 

ukázka č. 55 - AK 

J-116 

_."~t·i;! ř F - r r! r r 
ukázka č. 54 - ce 

r r 

Dynamika písně je bez výraznějších kontrastů, jde především o postupná crescenda a 

decrescenda. Píseň má třídílnou formu a b c. 
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2.9 Smiluj se, Bože 

Q - XII Litania z polské přeložená 

Smi - Juj se Bo - že, smi - luj nad ná - mi, 

Iás - ka tvá ve - čná zu - stá - vej s ná - mi. 

ukázka č. 55 - nápěv písně - AK 

Melodie této písně je obsažena již v Komenského rukopisné sbírce Písně některé 

nábožné z let 1645 až 1649. "Melodické znění z tohoto rukopisu bylo přesně přijato i do 

Kancionálu."s3 Jde o překlad z polštiny, jak sám Komenský uvádí hned v podnadpisu. Text 

v amsterodamském Kancionálu má třicet jedna slok: 

I. Smiluj se Bože, smiluj nad námi 

II. Smiluj se, smiluj, Pane Ježíši 

III. á svatý, svatý, svatý náš Pane 

IV. Bože v Trojici věčně jediný 

V. Uchovej nás všech hříchů i zlosti 

Vl. Od moru, hladu, rotržek, vojny 

Vll. Od ohně, hromu, povětří, škody 

VIII. Uchovej smrti nás nenadálé 

IX. Ovšem pak věčné uchovej smrti 

X. Učiň to pro své s námi spojení 

XI. Pro práce své, zde pro nás konané 

XII. Pro své ukrutné na kříži muky 

XIII. Pro svou hořkou smrt i drahé rány 

XIV. Pro své radostné z mrtvých povstání 

53 Scttari, O. Vydavatelská poznámka. In Amsterodamský kancionál. Praha: Kalich, 1992, str. 226. 
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xv. Pro přeslavné své vstoupení v nebe 

XVI. A pro seslání Ducha svatého 

XVII. Ve všem, což s námi v světě se děje 

XVIII. Své milé církve, Pane, rač brániť 

XIX. Vykořeň hříchy, zhoršení, bludy 

XX. Vyšli dělníky hodné na svou žeň 

XXI. Lid křesťanský svůj naplň Duchem svým 

XXII. Rozmnož v nich lásku i víru živou 

XXIII. Rač, Pane, vrchnost naší zpravovat' 

XX IV. Lid pak obecný řeď svatou bázní 

XXV. Vdovy, sirotky, vězně tesklivé 

XXVI. Všickni, kteříž tě, Pane, vzývají 

XXVII. Požehnej zemi, ať urody své 

XXVIII. Uslyš nás, Bože, k toběť voláne 

XXIX. Beránku Boží, Pane Ježíši 

XXX. Duchu přesvatý, utěšiteli 

XXXI. Smiluj se, Bože trůj a jediný 

Petr Eben ve své úpravě používá první, druhou a třetí. 

Petr Eben píseň Smiluj se, Bože upravil pro altovou zobcovou flétnu a trojhlasý dětský 

nebo ženský sbor. Soprán je cantus finnus. Vedení ostatních hlasů je vertikální, jedná se 

tedy o melodii podloženou akordy. 

V amsterodamském Kancionálu je píseň v tónině F dur (jónském modu s finálou ./), 

v Cantice Comenianě píseň začíná v d moll aiolské a diatonicky moduluje do paralelní 

tóniny F dur. 
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ti 

" 
Soprán 
nastro ./ 

.-.J 

~I 
Dlt~l!ý 

nebo 
fe{lský 

sbor' 

HI 

,aJ 

- --.... 

.... 
r .. # 

smi- luj nad 

... ~ť ~~ ... "" -

~ • 
na - ml, 

ukázka č. 57 

V prvním taktu představuje flétna motiv. 

-;:::::::---

~~J ~ Iř' .r~ r Ut--; 
ukázka { 58 

,., 
lás 

Tento motiv pak volně imituje například v taktu dva, čtyři a šest. 

ukázka č. 59 
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Pracuje s ním také v taktu sedm a osm, kde provádí jeho diminuci. 

p 

I 
ukázka Č. 60 

Melodie písně se v amsterodamském Kancionálu i Cantice Comenianě shoduje. 

Metrum je jak v amsterodamském Kancionálu, tak v Cantice Comenianě sudé. 

Ve své úpravě Petr Eben zachoval rytmus stejný, jako zapsal Komenský. Jediný rozdíl 

Je v osmém taktu, kde o polovinu zkrátil původní notovou hodnotu, aby zachoval 

pravidelnost čtyřdobého metra 

zu . ~tá· vej s ná • mi. 

, 
I 

zil - stá - Vt!j s ná -

ukázka Č. 61 

Ve flétnové lince se objevuje synkopovaný rytmus a ligatury (například v taktech jedna, 

dva či pět). 

ukázka ('r. 62 

Dynaminka graduje. Píseň má formu periodické věty. 
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2.10 Kristus, jenž byl dán na smrt 

1521 

G - XII K témuž. 
(ll/fmecké: ChríSI IO.1! in Tode.tru/lden, etc..! 

~±+ r·- F e [1=== }-t-~_J ~ 
Kristus. jenž byl pro ná - še dán na smrt pro - vi-ně - ni, 
pro ná - še z mrtvých za - se povstal o-spra-ve-dl-ně -ní; 

fj=f=4( J r r -- J r r r r r r'F e r 
z čehož my se ra - du - jíc a Bo - ha o - sla - vu jic 

e d 
zpí - vej - me hal - le - lu - jah, hal - le - lu • jah_ 

ukázka Č. 63 - nápěv písně - AK 

Píseň Kristus, jenž byl dán na smrt nese v Amsterodamském kancionálu podnadpis "z 

německé", její originál se jmenuje Christ lag in Todesbanden. V Komenského díle se 

nevyskytuje poprvé, již dříve byla uvedena v rukopisné sbírce duchovních písní Některé 

písně nábožné z let 1645 - 1649. Její melodie v obou Komenského sbírkách je totožná54
• 

Text písně Kristus, jenž byl dán na smrt má v amsterodamském Kancionálu sedm slok a 

píseň je ve dvoudílné formě ab. 

Sloky jsou tyto: 

I. Kristus, jenž byl pro náše dán na smrt provinění 

II. Smrt napořád dávila všecky syny Eviny. 

III. Ale Kristus, Boží syn, přišed na místo naše. 

IV. Divný to boj, když s Smrtí Život tuze zápasil. 

V. Aj, toť Beránek pravý, o němž Bůh zdávna hlásal. 

VI. Slavmež tedy stkvoucí den, kterýž nám učinil Pán! 

VII. Hodujmež společně již v velikonočnm Beránku. 

Petr Eben ve své úpravě používá první, pátou a šestou sloku. K písni doplnil podnadpis 

O vítězném Kristovu zmrtvýchvstání. 

54 Settari, O. Vydavatelská poznámka. In Amsterodamský kancionál. Praha: Kalich, 1992, str. 226. 
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Komenský zaznamenává tuto píseň v dórském modu s finálou g, Eben transponuje do 

dórském modu s finálou e. 

V Ebenově úpravě je nápěv je v barytonu, přičemž je střídavě posílen v umsonu 

sopránem (takty 1-8 a 10-14) a altem (takty 9-10 a 14-15). 

tus, jen! byl pro na ~e 

tol De - r"- nek pra vý, 
mel te - dy stkvoucl den, 
Iq in To-Ihs- bon den. 
ist dlas recht Os-ter I ....... 
fei - e:m uir MS hoh' Fest 

1. Kristus,jenž byl pro naIe vi- ny na ..... t v)'lán, 
zdávna hlá-sa/, 

jen! u-I!ini 1 Pán, 
To - des-Iron-den, 
rechte Oster/_ 

(ei '!!..!!.!~ses Fest, 

2. To': Beránek pra-y"ý,o ni!m! 81h 
3. SlIlYlld tedy t.ento .tkvoucí den, 
1. Otri.tuB Lrg in Tode.-"-- den, 
2. a.,-istus ist du rechte Osterl_. 
3. ".,set &ni lUl feiem dieses Fest 

1. Kri ... - tus, jen! byi pro ná le 
2. .Aj, tot De - rá- ~k prs vý, 
3. Slav - me! .U - dy stkvoucí den, 
1. OIrist Iq in To-du- 00n den, 
2. Hier iat dos recht Os- ter laaa, 
3. Sa fei - crn uir dag hoh' Fest 

ukázka č. 64 

dán na smrt pro-" 
o nird 81h ~b-

kte - .~ýf nám u-
far url ... sre SQnd 
,fo - von wir $101-

.it Her-zens- Freud 

byl na ... t vydÁn naIe 
toť De- rá- nek pravý o ni!m!
sl~l te-dy tento den,jeDl 

a.,-is t us -..nI fOr &ni re Sfhi.m 
..a von die"e. Oster-I_ 

preisen es _i t Herzens frewle 

dán na smrt pro-o 
o nW 81h zdáv-

kte - rýt nám u--
fOr un - sre SfJnd 
do - von _ir sol-
.it Her - zms- (reud 

Takty pět až osm (závětí) jsou v úpravě rozepsanou repeticí taktů prvního až čtvrtého. V 

devátém taktu, na konci třetího systému, se baryton rozchází se sopránem a v unisonu se k 

němu přidává alt. 

f .... 

J. lpí 
2. I)f{ 

:I. noc 
f. ..;,{ 
2. deT" 
3. -vr 

f 

I. zp{ -
2. pf{ -
3. noc 
I . .-I 
2. d.r 
3. der 

.. j 

.<u - P" 
hf( dm 
'Ul 8"" 
"'Ir g., 
.'IJn doon 

.. ":.:=--=---=-

..,j -
st-u - pu 
hl'i - chu 
sin 8"" 
IIIlr Iffr'" 
.sn. - .... 

<u 

'" "'I 
"""" Nocht 

""1 -
'u 
po -
/10>1 ...... 
/Vada, 

le - lu 
,.. - na 
mi. - nu 
l~ - lu 

uns nieht ri»I. 
lSt. uer- pn 

1. I .. 

ooi nu 
I. lu 

lAS nicht rllh 
Let .. rr --

j'" 
jil!.. 
10. 
Ja. 

gSII. 

joh. 
Je. 
h. 
jo, ...... 
S""-

e. ,. 

1..1 
1.01 
h.l 
1101 

'''1 ""I 

hol 
ho' 
h.1 
/10>1 
''''1 
/10>1 

ukázka Č. 65 
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! E r t=:fřg:::g::a 

hllll-le - lu jRh 
hal-1't" - lu .i ah. 
h.I-1e lu j .... 
Hal-Ir - lu J". 
'bl-I. I. .í(J. '*' 1-1 •• I. jeJ. 

!.@4J; J I 
1. lu j .... 
1. lu joh. 
1. I" jah. 
1. lu Id. 
I. lu Ja. 
I. lu ia. 

I. I .. jolo. 
I. lu joh. 
1. lu j .... 
I. lu /0. 
1. lu Ja. 
1. lu - jo.. 



V jedenáctém taktu se baryton opět vrací do umsona se sopránem a společně tvoří 

cantus firmus. Ve třináctém taktu se v sopránu a barytonu objeví melodický motiv, který 

v taktu čtrnáctém augmentuje alt a v patnáctém se k němu vrací soprán opět v augmentaci. 

'-lLM. ~' - ff 
Soprs" 

e,I 

I. lPí - vej - me !ial - le . lu - jah Ii.,}-Ie - lu - jaJ.. 
2. přÍ - stu - pu tu ne - lIB - je, hal-Ie - lu - jah. 
3. noc htí - chu po - mi - nu - la, hal-le - lu - jah. 
1. uWj' sin - gen lbi - le - lu - ja, Hal-le - lu - ja. 
2. du '!!Jr - ser kom lAS ni cht riIh - rm. fhZ-le - lu - ja. 
3. -Jer ~ - den !Yacht itt IItr- san - gen. Hll-Ze - lu - ja. 

nli ,ft' e f. .. 
Alt 

e,I 1* • •. )' • 
1. ''';'' ,~ 'u - ~.'" ""' - le - Iu - jah. 
2. př'st~ ne-.... Je, hal - le - lu - jah. 
3. noc: po- '1I1-nu- la, hal - le - lu - jah. 
1. /ill- I., - lu - ja, /lal - le - III - jlJ. 
2. kOM "ieht rlJh - ren, liJI - le lu - ja. 

3. ist ve r- san - gen. 'lal - le - lil - ja. 

'11- ,. 
• 

-- - ,ff. -
Bar~ton 

ukázka L~. 66 

Melodie je v amsterodamském Kancionálu a Cantice Comenianě totožná. Eben 

zasazuje píseň (v původní podobě zřejmě bez metra) do třípůlového a dvoupůlového taktu 

v závislosti na textu a frázování. Metrum je pětidobé, rozčleněné buď na 3 + 2 nebo 2 + 3. 

Rytmus se v amsterodamském Kancionálu a Cantice Comenianě liší. Příklad najdeme 

třeba v taktu jedna a dva. 

~. .' ·P=L r r 
Kristus, jenž 1. Kris - tus, jenž 

ukázka L~. 67 - AK a ce 

Eben zvolil terasovitou dynamiku. Forma písně dvoudílná ah. 
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Závěr 

V bakalářské práci jsem se zabývala komplexní analýzou písní uvedených v hudebnině 

Cantica Comeniana J. Petra Ebena, což jsou úpravy některých písní, které uvedl Jan Amos 

Komenský v amsterodamském Kancionálu. Při porovnávání komplexní analýzy těchto 

úprava jejich vzorů v Amsterodamském Kancionálu se mi jednalo především o to, abych 

zjistila, nakolik byl Petr Eben ve své práci věrný originálům, se kterými pracoval. 

Uvádím porovnání jeho práce s různými aspekty Komenského písní: 

Kromě písní Smiluj se, Bože a Kristus, jenž byl dán na smrt pracuje Eben se všemi 

slokami uvedenými u Komenského. Výše zmíněné písně pro velké množstvÍ slok zkracuje. 

Původní modus i tóninu písní Eben zachovává u písní Ó milé dítky, Nuž, křest'ané, 

radujte se, Ó Bože veliký a Otče náš, jenž v nebi bydlíš. V písních Ach, smutku můj, Ježí.~ 

Kristus, ná.~ Spasitel, Bože Otče, bud' s námi a Kristus, jenž byl dán na smrt provádí pouze 

transpozici do jiné tóniny, modus zůstává. Jak transpozice, tak změna modu se objevují 

v Písních hlásným, v městech ponocujícím, k zpívání a Smiluj se, Bože. 

Melodie se od originálu liší jedině v Písních hlásným, v městech ponocujícím, k zpívání 

vlivem změny modu. 

S rytmem pracuje Eben stejně jako Komenský, oběma jim jde především o to, aby 

rytmus písně byl v souladu s rytmem textu. Drobné rytmické odchylky od originálu 

v písních Ó Bože veliký, Písně hlásným, v městech ponocujícím, k zpívání, OUre náš, jenž 

v nebi bydlí.~, Bože Ot(re, bud' s námi a Smiluj se, Bože jsou tedy způsobeny přizpůsobením 

hudby textu, který je použit. 

Metrum je u většiny písní v Cantice Comenianě J. a v amsterodamském Kancionálu 

totožné. Pouze v písni jedna, kde je metrum v di minu ci a první variantě písně pět, kde je 

augmentováno, jsou tyto jeho drobné změny způsobeny snahou zpřehlednit píseň při 

členění na takty. V písni číslo deset dochází ke členění pětidobého metra na dvoupůlové 

a třípůlové takty v závislosti na textu. 

Druhá věc, o kterou mi v práci šlo, bylo, pro jaké obsazení Petr Eben písně upravoval. 

Ach, smutku můj, Nuž, křesťané, radujte se a Kristus, jenž byl dán na smrt jsou pro 

smíšený tříhlasý sbor a capella. Ó milé dítky, Ježíš Kristus, náš Spasitel a Smiluj se, Bože 

jsou určeny pro tříhlasý sbor a zobcovou flétnu - u písně Ó milé dítky je specifikováno, že 

jde o dětský sbor a u písně Smiluj se, Bože je připsáno, že sbor má být bud' dětský, nebo 

56 



ženský. U ve(.~er, když se na pokoj odzvoní je pro tříhlasý smíšený sbor a barytonový 

nástroj. Pro čtyři hlasy jsou upraveny písně Ó Bože veliký - dvojhlasý dětský sbor, 

dvojhlasý ženský sbor a altová zobcová flétna - Ráno, když (.~as vstávati - tříhlasý ženský 

sbor a jednohlasý smíšený - a Otče náJ, jenž v nebi bydlí§. Ojedinělou úpravu má píseň Po 

hodinách v noci, před vytrubováním, je určena pro sólový mužský nebo chlapecký hlas 

a barytonový nástroj. 

Tyto písně jsou součástí repertoáru několika pěveckých sborů a uskupení. Celá Cantica 

Comeniana I. je v repertoáru šumperské Scholy od sv. Jana Křtitele55 . Jednotlivé písně lze 

slyšet v podání pražského komorního smíšeného sboru L'Asenzio56
, smíšeného pěveckého 

sboru LAETlTlA57 a sboru Vox blatnicensis58
. Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity 

Karlovy Canticu Comenianu I. v roce 1992 nahrál, album se jmenuje Musica Spiritualis59
• 

Na albu Plesejte, noc pominula, které nahrál soubor Vokální septeto rodiny Čančíkovy, 

jsou nahrány písně Ach, smutku můj, Otče náJ a Ó, milé dítky, které jsou rovněž obsaženy 

v Cantice Comenianě 160. 

55 Schol a od sv. Jana Křtitele Šumperk [online]. © 2008 [cit. 2010-04-14]. Schola-sumperk. Dostupné z 
WWW: <http://www.schola-sumperk.czl?schola/repertoar/mm-2585> 

56 Komorní smíšený sbor L'Asenzio [online]. © 2005 - 2006 [cit. 2010-04-14]. Komorní smíšený sbor 
L'Asenzio. Dostupné z WWW: <http://www.lasenzio.estranky.czlstranka/lasenzio-repertoar-ukazky
nahravky>. 

57 LATETlTIA - infonnace o sboru a spolku [online]. © 1999 [cit. 2010-04-14]. LATETlTIA. Dostupné z 
WWW: <http://www.laetitia.czlczechlKdoJsme.htm>. 

58 Vox blatnicensis [online]. © 2008 [cit. 2010-04-14]. Vox blatnicensis. Dostupné z WWW: 
<http://m. voxblatnicensis. webnode.czlproducts/sborovy-repertoar/>. 

59 Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy [online]. © 2009 [cit. 2010-04-14]. Vysokoškolský 
umělecký soubor Univerzity Karlovy. Dostupné z WWW: <http://www.vus-uk.czlmspiritualis_cz.html>. 

60 GIMEL [onlinc]. © 2006 [cit. 2010-04-14]. Plesejte, noc pominula: Písně Jednoty bratrské z kancionálů 
15. až 17. století. Dostupné z WWW: <http://www.gimel.cz/index.php?p=shop_item_ new&id=RD 1584>. 
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Summary 

This thesi s is devoted to a complex analysis of the songs from Cantica Comeniana by 

Petr Eben. The songs are modem arrangements of Komensky's songs printed in 

Amsterodam Hymnbook. Analyses of Eben's arrangements of the songs were compared to 

their originals. 

When arranging the songs, Eben minded the original number of their verses and only in 

three songs is the number of verses reduced. The same tendency - to be as close to original 

as possible - can be observed in cases of modus and key. Melody varies just once, in the 

fifth song, which is definitely because the modus shift. Metre and rhythm of Eben's 

arrangements are the same as in Komensky's works with the exception of a few songs 

where changing the rhythm or metre is necessary to assimilate with lyrics more accurately 

(the fifth song can well serve as an example of changing metre and rhythm - both - for 

music to work better together with the lyrics. 

Second area the thesis touches are the scores of Eben's arrangements. Most of the songs 

are addapted for a three-part choir. Songs one three and ten are composed for a three-part 

choir a capella, songs two, seven and nine require a recorder and the first adaptation of the 

fifth song, for three-part choir as well, is composed for a baritone instrument. Songs four, 

five (its third adaptation) and six are arranged for various kinds a four-part choir. The 

second adaptation of the fifth song has a unique score in comparison to the rest; it is 

composed for a male voice and a baritone instrument. 
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