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Abstrakt 

 

Cílem práce je stylový rozbor anonymního pětihlasého mešního ordinária, jenž je součástí Officia 

Resurrectionis Domini, zapsaného roku 1578 v jediném dochovaném kompletu hlasových knih 

pocházejících z kostela sv. Michala v Opatovicích na Novém Městě pražském (CZ-Pu, XI B 1a-

d; CZ-Ps, DA II 3). Ordinárium, jehož základem jsou chorální i písňové canty firmy, zahrnuje 

pouze tři části – Kyrie, Gloria a Credo. Důkladný rozbor kompozice odpovídá na otázku, v jakém 

vztahu je tato skladba k velikonočnímu ordináriu zapsaném roku 1594 v rukopisu CZ-HKm Hr-

22 a Hr-23. Královéhradecká verze totiž obsahuje množství vícetaktových motivů shodných s 

pražským zněním. Součástí práce je rovněž spartace obou ordinárií, která je umístěna v závěru.  
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Abstract 

 

The object of the thesis is the style analysis of the anonymous five-voice mass ordinary, which 

forms a part of the Officium Resurrectionis Domini written in 1578 into the only surviving set of 

partbooks from the church of St. Michael in the Prague, New Town (CZ-Pu, XI B 1a-d; E-Ps, DA 

II 3). The ordinary, based on several canti firmi (plainchant, sacred songs), consists  of three parts 

- Kyrie, Gloria and Credo. Thorough analysis of the composition answers the question of the 

relationship between this composition and paschal ordinary written in 1594 in a manuscript CZ-

Hkm Hr-22 and Hr-23. A version from Hradec Králové contains a number of motives consistent 

with the Prague version. The text of the thesis is accompanied with the transcription of both 

ordinaries. 

 

Keywords 

 

polyphonic mass ordinary, literati brotherhoods; Church of St. Michael (Prague, New Town), 

Church of Holy Spirit (Hradec Králové), musical sources, musical analysis 

  



Seznam užitých zkratek: 

 

A = altus 

B = bassus 

č. = číslo 

D = discantus, diskant 

ed. = editor 

f. = folio, list 

HK = Hradec Králové, Muzeum východních Čech, rkp. sign. Hr-22, Hr-23; 1594, 2 hlasové 

knihy (alt a bas), provenience: Hradec Králové, kůr kostela sv. Ducha v Hradci Králové. 

ms. = rukopis 

nar. = narozen 

nr. = číslo 

obr. = obrázek 

P = Praha, Národní knihovna ČR, rkp. sign. XI B 1a, b, c, d; Praha, Památník národního 

písemnictví Strahov, rkp. sign. DA II 3; 1578, 5 hlasových knih, vícehlasý graduál (tenor, 

diskant, alt, bas; vagans), provenience: Praha, Nové město, literátské bratrstvo u sv. Michala 

v Opatovicích. 

p. = pagina, strana 

př. = příklad 

rkp. = rukopis 

s. = strana 

sign. = signatura 

sim. = similis 

srv. = srovnej 

t. = takt 

T = tenor 

V = vagans 

var. = varianta 

vyd. = vydání, vydal 
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Úvod 

 

Tato bakalářská práce se zabývá anonymním mešním ordináriem z cyklu s názvem Missa 

Resurrectionis Domini, který se nachází v rozsáhlém pětisvazkovém česko-latinském graduálu 

literátského bratrstva u kostela sv. Michala v Opatovicích na Novém Městě pražském (dokončen 

roku 1578). Jelikož se z druhé poloviny 16. století dochovalo na českém území množství 

hudebních památek torzovitě, představuje tento kompletní soubor hlasových knih jedinečný 

pramen pro výzkum hudební kultury daného období. V současné době jsou čtyři hlasové knihy 

graduálu uloženy v Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR (sign. XI B 1a, b, c, 

d), pátá kniha pak v Knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově (sign. DA II 3).  

Předkládanou prací především navazuji na svůj text vzniklý v rámci Semináře starší 

hudby (akademický rok 2014/2015), kde jsem zpracovávala pouze jednu samostatnou část z výše 

uvedeného mešního ordinária – Gloria.
1
 Díky objevení množství shodných vícetaktových motivů 

velikonočního ordinária pražského rukopisu  se zněním v královéhradeckých rukopisech (sign. 

Hr-22 a Hr-23, datovaným rokem 1594)
2
 jsem se rozhodla dále tématu podrobně věnovat, a tím 

rozvíjet hypotézu o příbuznosti obou skladeb.       

Hlavním cílem je analýza mešního ordinária, jenž sestává pouze z částí Kyrie, Gloria a 

Credo, a jehož základem jsou chorální i písňové canty firmy. Vzhledem k objevu množství 

vícetaktových motivů shodných s královéhradeckým zněním by měl důkladný rozbor kompozice 

rovněž přispět k odhalení vztahu obou skladeb.  

Úvodní kapitola je věnována stavu bádání o rukopisu P, kde uvádím dosavadní literaturu 

k tématu. Druhá kapitola se zaměřuje na vnější i vnitřní popis zmíněného pramene. Jádro práce 

spočívá v hudební analýze, kde je probírána kompoziční technika a využití předloh. Závěrečná 

kapitola obsahuje srovnání ordinárií z obou rukopisů. Zvláštní přílohu pak tvoří spartace 

pojednávaných skladeb, která představuje nezbytný doplněk celé analýzy.
3
 

                                                 
1
 KRÁTKÁ, Natálie. Missa Ressurectionis Domini – Gloria in excelsis Deo (XI B 1/DA II 3). Seminární práce FF 

UK, Praha 2015.  
2
 Rukopis pochází z kůru kostela Svatého Ducha v Hradci Králové. Jeho torzovitě dochované dva svazky (alt, bas) 

jsou uloženy v Muzeu východních Čech. Detailnější popis viz ČERNÝ, Jaromír. Soupis hudebních rukopisů muzea v 

Hradci Králové. Praha: FF UK, 1966 (= Miscellanea musicologica, 19), s. 50-51. 
3
 Ediční zpráva ke Kyrie viz ŠIMSOVÁ, Martina. Kyrie z Missa Resurrectionis Domini v graduálu literátského 

bratrstva u sv. Michala na Novém městě pražském. Seminární práce FF UK, Praha 2015, ke Credu viz PACALA, 

Frederik. Missa resurrectionis Domini - Credo in unum Deum (XI B 1/DA II 3). Seminární práce FF UK, Praha 2015. 
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1. Stav bádání 

 

Kapitola o stavu bádání zahrnuje práce, které se buď přímo věnují rukopisu P, nebo alespoň jeho 

částem. Mezi stěžejní studijní materiál patří monografie, katalogy, samostatné studie a předmluvy 

k edicím, které se zaměřují na vybrané skladby  obsažené v graduálu. Literaturu dále řadím 

chronologicky, nezávisle na typu zpracování. 

Ačkoliv se jedná o jediný známý kompletně dochovaný soubor hlasových knih 

s repertoárem utrakvistické mešní polyfonie literátského původu, vzniklo překvapivě málo statí, 

které by se mu samostatně věnovaly. Žádné zmínky neobsahují ani slovníková hesla. Nejstarší 

prací, která se jím zabývá, je monografie Josefa Jungmanna (1773-1847) z roku 1849. Autor zde 

považuje graduál za třísvazkový pramen, z něhož uvádí vybrané české zpěvy.
4
 Z Jungmannova 

záznamu později vychází monografie Karla Konráda (1842-1894) z roku 1893.
5
 Při spartování 

skladby Bože otče, sesliž nám nyní Ducha svatého z rukopisu P, kterou popisuje v podkapitole o 

písních Klimenta Bosáka, měl Konrád tedy k dispozici pouze tři svazky (diskant, alt a bas), o 

nichž se domníval, že tvoří kompletní celek.
6
 Rukopis P autor dále zmiňuje v kontextu vkládání 

českých interpolací nebo celých českých písní do latinských textů skladeb, a to v podkapitole o 

způsobu skládání utrakvistů k bohoslužbě. Zde uvádí i strukturu mše Missa Resurrectionis 

Domini. Autorství podobných anonymních officií přisuzuje Janu Trojanovi Turnovskému, o 

kterém se domnívá, že složil velkou část z jeho repertoáru.
7
  

V roce 1906 nově katalogizoval rukopis P Josef Truhlář (1840-1914), který odhalil 

chybné signování tehdy neznámého tenorového svazku.
8
 Čtyřhlasé torzo graduálu dále také 

zaznamenává katalog Emmy Urbánkové (1909-1992), jenž rovněž předpokládá existenci pátého 

                                                 
4
 JUNGMANN, Josef. Josefa Jungmanna Historie literatury české, aneb, Saustawný přehled spisů českých s krátkau 

historií národu, oswícení a jazyka. 2. vyd. W Praze: Nákladem Českého museum, 1849, s. 133.  
5
 KONRÁD, Karel. Dějiny posvátného zpěvu staročeského od XV. věku do zrušení literátských bratrstev. Praha: 

Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1893.  
6
 KONRÁD, Karel. Dějiny posvátného zpěvu, s. 58-59.  

7
 KONDRÁD, Karel Dějiny posvátného zpěvu, s. 246-247. 

8
 TRUHLÁŘ, Josef. Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in c.r. Bibliotheca publica atque 

universitatis Pragensis asservantur. Pars posterior, Codices 1666-2752 forulorum IX-XV et Bibliothecae 

Kinskyanae, adligata 2753-2830, tabulæ, addenda, index. Pragæ: Regia societas scientiarum Bohemica, 1906, 126-

127. Na základě chybné signatury tenorového svazku - XIII. C. 3 – Jungmann bohužel nerozpoznal jeho souvislost 

s ostatními hlasovými knihami a považoval tak trojhlasé torzo rukopisu P za kompletní. 
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svazku (vagans).
9
 Autorka zde uvádí rukopis P v souvislosti se zobrazováním Jana Husa a dále 

konstatuje, že vznikl nákladem Jana Albína z Greifenberka. 

Na předchozí zmíněné práce navazují dvě edice z roku 1956, které pracují s čtyřhlasým 

torzem pětihlasého graduálu.
10

 Edice Jaroslava Pohanky (1924-1964) se zaměřuje na vybrané 

hudební ukázky z umělé a lidové tvorby, které mají postihnout celý vývoj české hudby. Z 

rukopisu obsahuje pouze Kyrie eleison z Officia „Dunaj voda hluboká“ a druhou část moteta 

Znamenaj křesťan věrný – „Prorokovali proroci“ od Jiřího Rychnovského. V poznámkách autor 

ke skladbám uvádí pouze základní popis včetně incipitů jednotlivých hlasů. V případě skladby 

„Prorokovali proroci“ navíc připojuje stručný skladatelův životopis. 

Edice Jitky Snížkové (1924-1989) zahrnuje výběr vícehlasých skladeb českého původu 

z 16. a 17. století. Z rukopisu pojímá část z introitu „Gaudeamus omnes“ a prózy ze mše „Super 

Vias tuas Domine“, za jehož autora Snížková považuje Jiřího Rychnovského. V poznámkách 

rovněž podává ke skladbám jen stručnou charakteristiku, která je doplněna textem z titulního listu 

officia. Na rozdíl od Pohanky se zde podrobně vyjadřuje k přepisu skladeb, kde píše o svých 

edičních postupech. Předmluvy obou edic se však graduálu dále nevěnují. 

Všech pět hlasů bylo sestaveno až koncem 60. let 20. století, kdy na existenci pátého 

svazku (vagans) ve fondu Strahovské knihovny upozornil Kurt von Fischer (1913-2003).
11

 

Prvotní práci, jež obsahuje zmínku o graduálu, představuje studie Jitky Snížkové z roku 1966.
12

 

V úvodu autorka krátce seznamuje čtenáře s osobností skladatele Jiřího Rychnovského. Kvůli 

porozumění kompozičnímu stylu se dále snaží objasnit jeho hudební prostředí, které 

charakterizuje pomocí repertoáru literátských bratrstev. V následující části věnované pramenům 

z druhé poloviny 16. století rozděluje rukopisy na jednohlasé a vícehlasé. Vícehlasé prameny pak 

dělí podle jejich zápisu na kancionály, hlasové knihy jednotlivých partů a rukopisy, kde jsou 

                                                 
9
 URBÁNKOVÁ, Emma. Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny. Praha: SPN, 1957, s. 24. 

10
 POHANKA, Jaroslav. Dějiny české hudby v příkladech. Praha, 1958, č. 73: Missa „Dunaj voda hluboká”, Kyrie 

eleison, č. 75: J. Rychnovský: Prorokovali proroci (část prvního dílu moteta Znamenej křesťan věrný). SNÍŽKOVÁ, 

Jitka. Česká polyfonní tvorba: výběr vícehlasých děl českého původu z 16. a 17. století. Praha: Státní nakladatelství 

krásné literatury, hudby a umění, 1958, části introitu a sekvence z officia č. 23 „De Magistro Iohanne Hus et 

Magistro Ieronimo”, s. 52-54. 
11

 Kurt von Fischer pravděpodobně upozornil českou veřejnost na hlasovou knihu vagantu v roce 1965, kdy přijel do 

Čech kvůli prozkoumání repertoáru českých vícehlasých pramenů utrakvistické provenience z 15. a 16. století. Viz 

FISCHER, Kurt von. Repertorium der Quellen tschechischer Mehrstimmigkeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, in: 

REESE, Gustav, ed. a SNOW, Robert J., ed. Essays in Musicology: in Honor of Dragan Plamenac on his 70th 

Birthday. [Pittsburgh]: University of Pittsburgh Press, 1969, s. 51. 
12

 SNÍŽKOVÁ, Jitka. Jiří Rychnovský – Hudební profil, in: ČAPEK, Jan Blahoslav/SNÍŽKOVÁ, Jitka. Jiří 

Rychnovský: Život-dílo-doba. Rychnov nad Kněžnou: Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, 1966. 
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hlasy zapisované pod sebe. Ke každému typu zápisu pak podává poměrně rozsáhlou 

charakteristiku, ke které přikládá odkazy na hudební prameny.  

Za jádro studie autorka považuje část práce, jež se snaží poukázat na další kompletní 

vícehlasá díla Jiřího Rychnovského, která se nacházejí v rukopisu P. Ke jmenovaným oficiím 

uvádí jejich strukturu a způsob kompoziční práce. V závěru Snížková pojednává o účasti 

skladatele při tvorbě královéhradeckého kancionálu Matouše Radouše a notaci skladeb od 

Rychnovského v rukopisu P. Součástí studie je také spartace Sanctus z Rychnovského mše Maria 

Magdalena.  

Ve stejném roce publikovala Snížková studii, v níž upozorňuje na existenci dosud 

neznámého skladatele Mathiase Mladšího Pořicenského z Roklin, jehož jméno se objevuje 

v předmluvě Tadeáše Aquilina Pražského v tenorovém svazku rukopisu P.
13

 Na základě 

domněnky, že díla z graduálu zachovávají autorské pořadí zmíněné v předmluvě, autorka 

skladateli přisuzuje autorství prvního officia „De Ressurectione“. Z officia zvlášť jmenuje 

moteto „Jezu Kriste, Vykupiteli“, u něhož popisuje typ zápisu a způsob kompoziční práce. 

V dalších letech se graduálu kromě Snížkové již téměř nikdo nevěnoval, z jejích prací 

uvedu pouze dostupná a podstatná pojednání. V roce 1969 vydala Snížková další svou edici 

s výběrem skladeb z rukopisu P, která již tedy pracuje se všemi hlasovými knihami.
14

 Jedná se o 

spartaci mše „Quem vidistis pastores“ Jiřího Rychnovského. Ve srovnání s její předchozí edicí 

však zcela postrádá předmluvu a kritický aparát k transkripcím.  

Studie Le motet tchèque 1570-1620 se věnuje popisu českých motet v období vrcholné 

renesance.
15

 V jednotlivých statích autorka probírá původ motet, techniku kompozic a jejich 

autory. V závěru je uveden soupis pramenů, který zahrnuje i rukopis P. Následující studie 

s názvem Einige Bemerkungen zur Mehrstimmigkeit in Böhmen z roku 1971 využívá k vykreslení 

podoby vícehlasu 16. století dva prameny – Kutnohorský rukopis (sign. AZ 33) a rukopis P.
16

 

Z tohoto rukopisu popisuje kompoziční práci a strukturu Officia super „Leavi oculos meos“, 

jehož domnělým autorem je Jacob Gallus Handl.  

                                                 
13

 SNÍŽKOVÁ, Jitka. Neznámý skladatel Mathias mladší Pořicenský z roklin, in: Zprávy z Bertramky č. 56, 1966, s. 

19-20. 
14

 RYCHNOVSKÝ, Jiří a SNÍŽKOVÁ, Jitka ed. Officium Quem vidistis pastores: (1573-78). Praha: Český hudební 

fond, 1969. 
15

 SNÍŽKOVÁ, Jitka. Le motet tchèque 1570-1620, in: Musica Antiqua Europae Orientalis, sv. II, Bydgoszcz 1969, 

s. 33-43. 
16

 SNÍŽKOVA, Jitka. Einige Bemerkungen zur Mehrstimmigkeit in Böhmen: Das Chorbuch aus Kutná Hora und das 

Graduale Latino Bohemicum aus Prag, in: Die Musikforschung 24, 1971, s. 278-282. 
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K podobě novoutrakvistického officia se pak Snížková vyjadřuje ve studii Die 

kalixtinische Messe gegen Ende des 16. Jahrhunderts, kde zvlášť rozebírá vztah novoutrakvistů 

k hudbě, typy pramenů, formu officií, jejich smysl a umělecký význam.
17

 Z hlasově kompletních 

mší, jež se věnují tématice Jana Husa, jmenuje Officium super Vias tuas Domine demonstra 

mihi z rukopisu P, jehož strukturu stručně popisuje.  

Díky objevu pátého svazku graduálu byl v následujícím roce také zveřejněn první 

podrobný popis všech hlasových knih graduálu, který se nachází v katalogu Václava Plocka 

(1923-2005). K rukopisu P autor uvádí přehled písařských rukou, které se podílely na jeho 

vyhotovení, a vnitřní strukturu včetně incipitů jednotlivých officií každého hlasu.
18

  

V edici z roku 1973 Snížková spartovala mši „Et valde mane“ Jiřího Rychnovského.
19

 

V předmluvě především píše o skladatelově životě a jeho dílech. K samotnému graduálu 

poskytuje pouze základní popis týkající se místa uložení. Spíše se zaměřuje na další skladby od 

Rychnovského v rukopisu a strukturu mše „Et valde mane“. V poznámkách se již k přepisu 

skladeb příliš nevyjadřuje, uvádí pouze editorské zásahy v textu. 

Osobností mistra Jana Husa se dále Snížková zabývá ve studii La tradition de magister 

Johannes Hus dans la musique médiévale, v níž sleduje prameny s jeho tematikou.
20

 

Z pětihlasého graduálu zde opět představuje již zmíněné Officium super Vias tuas Domine 

demonstra mihi. Samotnému rukopisu se podrobněji věnuje až v článku o vícehlasu v české 

renesanci, kde píše o jeho vzniku a obsahu.
21

 

Další studie Snížkové se týká pramenů, které obsahují skladby méně známých českých 

skladatelů z konce 16. století.
22

 Autorka zde znovu naráží na skladatele Mathiase Mladšího 

Pořicenského z Roklin, který složil moteto Verbum caro factum est v rukopisu P. Poté shrnuje 

jeho životopis a přichází s domněnkou, že je autorem Officia de Die Sancto – Missa 

Resurrectionis. 

                                                 
17

 SNÍŽKOVÁ, Jitka, Die kalixtinische Messe gegen Ende des 16. Jahrhunderts, in: PEČMAN, Rudolf ed. 

Colloquium musica Bohemica et Europaea, Brno 1972, s. 89-97. 
18

 PLOCEK, Václav, ed. Catalogus codicum notis musicis instroctorum qui in Bibliotheca publica rei publicae 

Bohemicae socialisticae in Bibliotheca universitatis Pragensis servantur. 2. sv. Praga: Academia, 1973, 332-394. 
19

 RYCHNOVSKÝ, Jiří a SNÍŽKOVÁ, Jitka ed. Missa super „Et valde mane“ zu 5 Stimmen. Wolfenbüttel: 

Möseler, 1973.  
20

 SNÍŽKOVÁ, Jitka. La tradition de magister Johannes Hus dans la musique médiévale, in: Musica antiqua, 

Bydgoszcz, 1975, s. 105-116. 
21

 SNÍŽKOVÁ, Jitka. Mnogogolosie v muzyke češskogo Renessansa, in: Slavjane i zapad:Sbornik statěj k 70 - letiju 

I. F. BELZI. Moskva, 1975, s. 191-198. 
22

 SNÍŽKOVÁ, Jitka. Málo známí čeští skladatelé konce 16. století, in: Hudební věda 17, 1980, s. 53-59. 
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Její studie z roku 1982 se zaobírá přítomností hudby franko-vlámských skladatelů 

v českých rukopisech 16. století.
23

 Text především přináší soupis franko-vlámských skladatelů a 

jejich skladeb přítomných v českých pramenech. V případě rukopisu P uvádí moteto Recordare 

Domine Jacoba Arcadelta z officia Super „Andreas Christi famulus“.  

Pro svou poslední edici z rukopisu P Snížková vybrala skladby z anonymního Officia 

super „Vias tuas Domine“ a Officia de Spiritu Sancto Jiřího Rychnovského.
24

 K prameni a 

vybranému repertoáru opět poskytuje jen základní charakteristiku, která je velmi nedostatečná. V 

poznámkách se již případným editorským zásahům nevěnuje, pouze objasňuje svou transkripci 

skladeb.  

Skladateli Ondřeji Chrysoponovi Jevíčskému a jeho motetům se věnuje práce Mileny 

Sršňové, která přináší poznatky o jeho životě a dílech.
25

 Studie se zejména zaměřuje na rozbor 

jediného kompletně dochovaného Jevíčského moteta Et valde mane z Officia Resurrectionis 

Domini zapsaného v rukopisu P. Na základě poznání jeho struktury se Sršňová snaží analyzovat 

dalších osm vybraných fragmentárních motet. Pro rozbor neúplných motet využila zápisy moteta 

Et valde mane v dalších fragmentárních rukopisech. Na závěr studie připojuje tabulku, která 

zaznamenává některé sledované jevy v analýzách. 

Edice Hudba české renesance
26

 Jaromíra Černého (1939-2012) z roku 1983 obsahuje 

výběr polyfonních skladeb z rukopisu P. Představuje první práci, která seznamuje čtenáře s 

okolnostmi vzniku graduálu. Dále se autor zabývá vnější a vnitřní kritikou pramene. Při popisu 

vnějšího vybavení pramene podává pouze základní analýzu. Naopak je tomu při rozebírání 

obsahu. Jelikož druhy polyfonního zpěvu jsou ve sbírce uspořádány podle církevního roku, 

věnuje zde Černý podstatnou část výčtu jednotlivých svátků a hudbě, která se během nich 

provozovala. V závěrečné části se zaměřuje na bližší charakteristiku repertoáru, jenž se skládá z 

cyklů propria missae, cyklů ordinaria missae, motet, menších liturgických skladeb a písní. 

Přiložené ediční a kritické poznámky obsahují seznam pramenů s foliací hlasů skladeb a 

editorské zásahy, v některých případech i textové varianty z jiných pramenů. 

                                                 
23

 SNÍŽKOVÁ, Jitka. Niederländische Musik in Böhmischen Handschriften Des 16. Jahrhunderts, in: Tijdschrift van 

de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 32, 1982, 1/2 s. 96–104. 
24

 SNÍŽKOVÁ, Jitka. Jiří Rychnovský a čeští anonymové 16. století. Česká vokální polyfonie. Praha: Supraphon, 

1982. 
25

 SRŠŇOVÁ, Milena. Ondřej Chrysoponus Jevíčský a jeho moteta, in: Hudební věda. 1983, roč. 20(1), s. 22-39. 

Studie vznikla na základě její diplomové práce: SRŠŇOVÁ, Milena. Ondřej Chrysoponus Jevíčský: příspěvek k 

poznání hudební tvorby v Čechách v 2. polovině 16. století. FF UK, Praha, 1978. 
26

 ČERNÝ, Jaromír. Hudba české renesance: výběr polyfonních skladeb 16. stol. z rukopisů St. knihovny ČSR (XI B 

a, b, c, d) a Památníku nár. písemnictví (D. A. II. 3). Praha: SNTL, 1983. 
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V roce 1988 pak Jitka Snížková vydala svou poslední studii, která se snaží poskytnout 

ucelený přehled o vývoji české vánoční hudby v různých obdobích.
27

 Rukopis P zmiňuje v textu 

o vánoční hudbě skladatelů české renesance a z jeho repertoáru vybírá několik příkladů. 

Studie Jany Novotné
28

 (nar. 1959) z roku 1992 si klade za cíl podat zprávu o stavu bádání 

k tématu a naznačit podobu vícehlasého mešního propria v Čechách ve druhé polovině 16. století. 

Jako studijní materiál si Novotná vybrala repertoár z rukopisu P, který obsahuje 25 cyklů 

mešních proprií. Pro analýzu zvolila čtyři anonymní cykly mešního propria sestávající z introitu, 

aleluja a sekvence. Její výsledky prezentuje právě v této studii. Pro srovnání s výsledky analýzy 

přikládá obecnou charakteristiku zmíněných částí propria. 

Novější prací, jež se výlučně vztahuje ke graduálu, je studie A Polyphonic Gradual for the 

Literary Brotherhood at the Church of St. Michael in Opatovice Thomasse Noblitta
29

 z roku 

1998. Od textů Jaromíra Černého a později Martina Horyny se liší tím, že se snaží podat 

ucelenější pohled na historii hlasových knih. V rámci svého zaměření se více věnuje 

kodikologickému rozboru, chronologii vzniku jednotlivých cyklů a předlohám písařů.  

Následující edice Martina Horyny (nar. 1956) z roku 2002 se zaměřuje na kompletně 

dochovaná a rekonstruovaná díla Jana Trojana Turnovského.
30

 Edice především vychází 

z rukopisu P a Benešovského kancionálu. Z graduálu je vydána parodická mše Super Jerusalem 

cito veniet a české moteto Jezu Kriste vykupiteli. V předmluvě k edici se kriticky vyrovnává 

s dosavadní literaturou a shrnuje shromážděné věrohodné poznatky o skladatelově životě a jeho 

dílech. Díky dostupným pramenům následně analyzuje jeho kompoziční styl, kde charakterizuje 

jednotlivé kompoziční postupy rozlišené podle formy a určení skladeb. Na základě těchto 

charakteristik se pak snaží identifikovat jeho další díla mezi anonymními skladbami. V další části 

práce se autor věnuje výkladu o mši Missa super Jerusalem cito veniet a motetu Vstalť jest 

z mrtvých, na nějž navazují dvě statě zaměřené na vztah hudby k textu a liturgii.  

                                                 
27

 SNÍŽKOVÁ, Jitka. Česká vánoční hudba, in: FROLEC, Václav (ed). Vánoce v české kultuře. 1. vyd. Praha: 

Vyšehrad, 1988, s. 152-156; FROLEC, Václav (ed). Vánoce v české kultuře. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 152-

156; FROLEC, Václav (ed). Vánoce v české kultuře. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 2001, s. 125-128.  
28

 NOVOTNÁ, Jana. Vícehlasá zpracování mešního propria v období české renesnace, in: Miscelanea Musicologica 

XXXIII. Praha: Univerzita Karlova Praha, 1992. Studie vznikla na základě její diplomové práce: NOVOTNÁ, Jana. 

Vícehlasá zpracování mešního propria v období české renesance, FF UK, Praha 1983. 
29

 NOBLITT, Thomas A. A Polyphonic Gradual for the Literary Brotherhood at the Church of St. Michael in 

Opatovice, in: STAEHELIN, Martin, ed. Gestalt und Enstehung musikalischer Quellen im 15. und 16. Jahrhundert. 

Wiesbaden, 1998, s. 213-223. 
30

 TROJAN TURNOVSKÝ, Jan a HORYNA, Martin, ed. Opera musica: missa, cantiones et moteti ad 3, 4 et 5 

voces aequales. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2002. 
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Monografie kanadského badatele Barry F. H. Grahama z roku 2006 se věnuje popisu 

graduálů z prostředí Čech a Moravy v letech 1420 až 1620.
31

 K publikaci je také připojen katalog 

excerpovaných rukopisů, kam autor zařadil i rukopis P. V této části práce předkládá vnitřní a 

vnější popis pramene, kromě určení skladby fólií ve složkách a výskytu filigránů. 

Další zmínka o graduálu se nachází v příspěvku od Martina Horyny - Vícehlasá hudba v 

Čechách v 15. a 16. století a její interpreti
32

. Studie je rozdělená na tři části, ve kterých se autor 

snaží objasnit otázku možných interpretů domácích pramenů chrámové polyfonie v období mezi 

husitskými válkami a Bílou horou. V první části jmenuje dobové mimohudební prameny, které 

podávají svědectví o institucích zodpovídajících za bohoslužebný zpěv a další hudbu. V druhé 

části vybírá určitý typ dochovaných hudebních pramenů, na jejichž základě chce provést 

typologii a stanovit možný okruh interpretů včetně jejich repertoáru. Rukopis P řadí do skupiny 

rukopisných vícehlasých graduálů ad voces aequales z poslední třetiny 16. století a rukopisných 

sbírek motet téže sazby. 

V souvislosti s iluminacemi je zmíněna hlasová kniha vagantu rukopisu P v Katalogu 

iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny, k němuž autoři také přikládají popis vnějšího 

vybavení pramene a jeho výzdoby.
33

 Na základě paleografického rozboru se zde domnívají, že 

písařem textu Missa Resurrectionis Domini je Tadeáš Aquilinus Pražský.  

Nejnovější Horynova edice Officium in Nativitate Domini z roku 2009 především 

navazuje na Černého edici Hudba české renesance a Horynův vlastní ediční počin Jan Trojan 

Turnovský.
34

 Vzhledem k repertoáru zpracovává officium, které bylo určené pro svátek Božího 

Hodu vánočního. Jeho součástí je samostatný cyklus ordinária od skladatele Jiřího 

Rychnovského, anonymní cyklus propria a dvě skladby typu dvojdílného moteta – Verbum caro 

factum est od Matěje Junka Poříčského z Roklína a Znamenej, křesťan věrný od Jiřího 

Rychnovského. Na rozdíl od edice Jaromíra Černého se již Martin Horyna nezabývá historií 

rukopisu a jeho kodikologickým rozborem, ale rovnou přikročí k bližšímu popisu. Jeho 

analytický vhled je v tomto případě mnohem důslednější.  

                                                 
31

 GRAHAM, Barry Frederic Hunter. Bohemian and Moravian Graduals 1420-1620. Brepols 2006. 
32

 HORYNA, Martin. Vícehlasá hudba v Čechách v 15. a 16. století a její interpreti, in: Hudební věda. 2006, roč. 43, 

s. 117-134. 
33

 BRODSKÝ, Pavel a Jan PAŘEZ. Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny. Praha: Masarykův ústav 

a Archiv AV ČR, v.v.i. - Komise pro soupis a studium rukopisů, 2008, s. 67. 
34

 HORYNA, Martin, ed. Officium in Nativitate Domini: graduale ecclesiae Sancti Michaelis Opatoviensis Neo-

Pragae, pars 18. Praha: Národní knihovna ČR, 2009.   
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Zejména se věnuje určení modu, předlohám, tónovému rozsahu a charakteristice struktury 

skladby. V závěru pojednává o interpretační problematice, která souvisí s otázkou modality a 

posuvek v prameni. Ve srovnání s edicí Jaromíra Černého tato práce disponuje rozsáhlejším 

poznámkovým aparátem a celkově hlubším ponorem. Důvodem pro její vytvoření bylo dle autora 

nedostatečné zpracování některých skladeb rukopisu v edicích Jaroslava Pohanky
 

a Jitky 

Snížkové. 

Dosud poslední Horynova studie dotýkající se rukopisu P je Česká reformace a hudba.
35

 

Obrací se k tématu reformační bohoslužby a jejího hudebního provozu. V úvodu autor shrnuje 

situaci, v níž vznikala a fungovala hudba českých nekatolických církví. Následně se zabývá 

jednotlivými typy institucí a interprety bohoslužebného zpěvu, bohoslužebným jazykem a 

kategoriemi pramenů ve sledovaném období. V oddílu věnovaném vztahu bohoslužby a hudby se 

zvlášť zaměřuje na popis obřadů, kde zaznamenává jejich strukturu, zpěvní formy a rozdělení 

úloh při zpěvu. V závěru se vyjadřuje ke stylu repertoáru a vlivu nizozemských autorů na české 

skladatele. Na rukopis P upozorňuje pouze v poznámkovém aparátu, kde ho udává jako příklad 

graduálů, které kromě zpěvů ordinária a propria obsahují i moteta. 

Z kunsthistorické literatury se rukopisem P zabývá disertační práce Martiny Šárovcové 

(nar. 1979) z roku 2011.
36

 Autorka zde představuje pramen v souvislosti s malířskou výzdobou 

českých renesančních graduálů, kde zmiňuje, že se jedná o jediný iluminovaný komplet 

hlasových knih vzniklý v předbělohorském období.
37

 Rukopis P dále uvádí v případě probírání 

námětů vyobrazených v graduálech. 

Z výše uvedených titulů vyplývá, že relevantní literatury, která se věnuje výhradně 

graduálu, je relativní nedostatek. Přestože je tento jediný kompletní rukopis s polyfonií českého 

původu známý již od 19. století, dosud je edičně zpřístupněn pouze z malé části. Autoři studií a 

edic se převážně zabývali pouze několika officii - Dunaj voda hluboká, Super Vias tuas Domine, 

Quem vidistis pastores, super Leavi oculos meos, Et valde mane a Officium de Spiritu Sancto. 

Opakovaným rozborem stále stejných skladeb se však znemožnilo hlubší poznání rukopisu jako 

celku, které by mohlo vést k případné atribuci anonymně zapsaných skladeb. 

                                                 
35

 HORYNA, Martin. Česká reformace a hudba: Studie o bohoslužebném zpěvu českých církví v období 1420–1620, 

in: Hudební věda. 2011, roč. 43, s. 5-40.  
36

 ŠÁROVCOVÁ, Martina. Ikonografie česky psaných utrakvistických graduálů. Disertační práce FF UK, Praha 

2011. 
37

 ŠÁROVCOVÁ, Martina. Ikonografie…, s. 14. 
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Výjimku představují práce Jaromíra Černého a jeho pokračovatelů, kteří se začali zabývat 

odlišnými skladbami nebo novými tématy. Svým přístupem tak dokázali otevřít mnoho nových 

obzorů a změnit i pohled na hudební tvorbu v českých zemích koncem 16. století.  

Vzhledem k množství nezodpovězených otázek je třeba i nadále pokračovat ve 

zpracovávání dalších pramenů, protože jedině tímto způsobem se může rozšířit studijní materiál 

pro vznik další literatury, která by umožnila lepší pochopení sledovaného období. 
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2. Popis pramene 

 

Jak již bylo zmíněno, čtyři svazky kompletního dochovaného souboru knih se nachází v Oddělení 

rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR pod signaturou XI B 1a-d a pátý v knihovně 

Královské kanonie premonstrátů na Strahově pod signaturou DA II 3. Vzhledem k vnějšímu 

vzhledu pramene ho lze typově označit za hlasové knihy, kdy každý hlas kompozice je zapsaný 

v samostatné knize.
38

   

Materiálem vazby všech hlasových knih kvartového formátu jsou dřevěné desky potažené 

bíle mořenou usní. Usňový pokryv desek je přirozeně opotřebován, zejména ve středu desek jsou 

viditelná odřená místa. Na deskách jsou dále patrné díry po hřebících z nárožního kování. Pokryv 

je naopak velmi dobře zachován v případě hlasové knihy vagantu, kde se však nachází znatelná 

poškození červotočem. Hřbety a drážky všech knih jsou rovněž poškozeny insekty. Hrany vazby 

jsou vnitřně zkoseny a nejsou nijak zdobené. Oblý hřbet tvoří čtyři dvojité konopné vazy. Ořízka 

je zlacená a puncovaná. Vazba rukopisů je však velmi dobře zachovalá. V tomto případě se jedná 

o slepotiskovou vazbu, která je nejrozšířenějším typem české renesanční vazby, jež převládá v 

druhé polovině 16. století.
39

  

Všech pět svazků má také stejnou výzdobu desek, která má rámovou kompozici. Usňový 

pokryv je zdobený tlačenou ornamentální výzdobou (obloučky s palmetami)
40

 a medailonky 

biblických postav oddělené nápisovými štítky (Panna Maria s Ježíškem, král David, sv. Pavel a 

prorok Izajáš). Ornamentální pás s palmetami tvořenými sedmi zaoblenými listy se nachází ve 

středním a prvním mezirámovém poli, které vždy ohraničuje bordura tvořená dvojitou tlačenou 

linkou. Figury biblických postav, jež mají nad hlavami listoví, se pak objevují v druhém 

                                                 
38

 Dalším typem pramene může být tzv. chorbuch, kdy jsou všechny hlasy kompozic zaznamenány v jediné knize.  
39

 Slepotisková technika se především vyznačuje vytlačením reliéfu nahřátým nářadím (velmi užívaný váleček) do 

provlhčené úsně (nejčastěji vepřovice a teletina). Ve srovnání se zlaceným typem vazby byla slepotisková mnohem 

dostupnější. Dále podrobněji k rámové kompozici pro slepotiskovou vazbu, viz NUSKA, Bohumil. Typologie 

českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu, in: Historická knižní vazba. 

Sborník příspěvků k dějinám a k metodice ochrany historických knižních vazeb, Liberec 1964-1965s. 44-48. 
40

 Palmeta je výraz z italštiny, který vyjadřuje zdrobnělinu palmy. Motiv palmety pochází z Blízkého východu a 

zvláště se uplatnil v umění starého Řecka. Podrobněji k charakteristice, viz OTTO, Jan. Ottův slovník naučný. 

Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. 19 díl. Praha: Jan Otto, 1902, s. 119. Později se palmové ratolesti 

také staly symbolem svátku Květné neděle (též nazývané Květnice nebo latinsky Palmarum), který připomíná slavný 

vjezd Ježíše do Jeruzaléma.  
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mezirámovém poli.
41

 Třetí mezirámové pole je nevyplněné. Kompozice výzdoby obou desek je 

vždy shodná.  

V důsledku ztráty veškerého kování (spony a nárožnice), byly v roce 1985 při 

restaurování k deskám rukopisů XI B 1a-d přidělány nové kožené řemínky a spony. Kožené 

zlacené záložky na listech jsou rovněž nově přilepeny. V restaurátorské zprávě se dále píše, že 

svazky jsou psány železitým inkoustem, který se sprašuje a textové zrcadlo je zkřehlé a u většiny 

listů perforované. Listy narušené korozí písma jsou opraveny japonským papírem, ostatní 

poškození pak japonským či ručním papírem, který je také vložen jako dvoulist před začátek a 

konec původních fólií.
42

 Rukopis DA II 3 dosud nebyl restaurován.  

Na rukopisu XI B 1a-d se podílelo celkem sedm písařů, tenorový svazek navíc obsahuje 

předmluvu Tadeáše Aquilina Pražského a oslavné básně Matěje Grylla z Gryllova a Pavla 

Lešanského. Rukopis DA II 3 vyhotovilo pouze šest písařů, není zde zastoupena písařská ruka G. 

Největší podíl na výrobě měl písař C,
43

 následován písařem B,
44

 ostatní písaři přispěli jen 

nepatrnou částí. Tenorový svazek (a částečně i basový) je bohatě iluminován, ostatní svazky 

obsahují pouze ornamentální iniciály. 

Pramen z velké části obsahuje pětihlasá mešní ordinária a propria, moteta i písně, jejichž 

spojení se nazývá officium. Tyto kompletní sestavy skladeb jsou však celky pouze z liturgicko-

funkčního hlediska a nikoliv z hlediska kompozičního, proto mohou obsahovat kompozice 

různých autorů. Officia jsou zde uspořádána dle církevního roku, avšak roční cyklus tu začíná až 

jarním svátkem Velikonoc (Dominica Ressurectionis).
45

 Ve skladbách výrazně převažuje latina, 

v jejímž textu se místy objevují české tropy. Český text je cele podložen ve třech motetech a 

čtyřech písních.
46

  

Autorsky je určena pouze malá část repertoáru, z českých autorů je nejvíce zastoupen Jiří 

Rychnovský (Missa super Dum complerentur, Missa super Maria Magdalena, Missa super quem 

                                                 
41

 Jedná se o starší tvar motivu, kdy ornamentální pás je široký a okraje obloučků zubaté, viz NUSKA, Bohumil 
Typologie českých renesančních vazeb…, s. 93. 
42

 Souhrnná restaurátorská zpráva pro svazky XI B 1a-d je nalepena na zadním přídeští rukopisu XI B 1a. 
43

 Pravděpodobně Václav Zíma Aulický, jehož jméno se objevuje v úvodu tenorového svazku na ff. 4
r
-4

v
 a znovu na 

f. 400
r
. 

44
 Pravděpodobně "Johannes Senior Cantor", jehož jméno se objevuje v úvodu tenorového svazku na ff. 4

r
-4

v
. 

45
 Srov. ČERNÝ, Jaromír. Hudba české renesance: výběr polyfonních skladeb 16. stol. z rukopisů St. knihovny ČSR 

(XI B a, b, c, d) a Památníku nár. písemnictví (D. A. II. 3). Praha: SNTL, 1983, s. 13. 
46

 Moteta - Božie otče sešliž nám nyní ducha svatého, Znamenej křesťan věrný, Jezu Kriste vykupiteli, písně - Tento 

přeslavný den poctivosti každé jest hoden, Vesel se této chvíle, této chvíle lidské pokolení, Svatého Jana Křtitele dnes 

památka v církvi se dieje. 
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vidistis pastores, Missa super et valde mane, Proprium Missae in Dedicatione Ecclesiae, 

Proprium Missae in Dominica Pentecostes, moteto Znamenej křesťan věrný), po něm následují 

Jan Trojan Turnovský (Missa super Jerusalem cito veniet, moteto Jezu Kriste vykupiteli), Matěj 

Junek Poříčský z Roklína (responsorium Verbum caro factum est), Jan Crispus Preštický (moteto 

Bože otče sesliž nám nyní ducha svatého). Ze zahraničních skladatelů jsou zde přítomni Antonio 

Scandello (Missa sine nomine), Jacob Handl Gallus (Missa super Levavi oculos meos), Jacob 

Arcadelt (moteto Recordare Domine), Dominique Phinot (moteta Ego sum pani vitae, Illuminare 

Jerusalem) a Cipriano de Rore (moteto Virtute magna reddebant apostoli).
47

 Vzhledem 

k pokračujícímu výzkumu tento výčet skladatelských jmen zdaleka nemusí být konečný.  

 

2.1. XI B 1a 

 

Vazba tenorového svazku o 452 papírových foliích má rozměry 334 × 220 × 75 mm. Rozměry 

desek jsou 334 × 220 mm, rozměry folií pak 312 × 202 mm. Usňový pokryv nejvíce schází ve 

středu přední i zadní desky. V horní části přední desky je vytlačen nápis „TENOR“, v dolní pak 

datace 1578.  

Ve střední části předního přídeští jsou tři typy signatur řazených pod sebou. První - Cim C 

23 - je psaná měkkou tužkou, druhá -  XI. B. 1 a. - je psaná černým inkoustem, pod ní se nachází 

přilepený štítek se škrtnutou starší klementinskou signaturou XIII. C. 3. V levém dolním rohu je 

druhá přeškrtnutá starší signatura psaná černým inkoustem XIII. b. 3. Na zadním přídeští je 

nalepená souhrnná restaurátorská zpráva pro svazky XI B 1a-d. Razítko „Regiae bibliotheca 

pragensis“ s dvouhlavou orlicí, která má ve středu dvouocasého lva, se objevuje až na foliu 5
r
 

v pravé části. 

Kromě notového materiálu rukopis navíc obsahuje předmluvu Tadeáše Aquilina 

Pražského a oslavné básně Matěje Grylla z Gryllova a Pavla Lešanského.
48

 Kvalita a tloušťka 

papíru se různí v závislosti na opotřebování a typu filigránu, jenž vypovídá o jeho původu. 

Moderní foliace psaná měkkou tužkou v dolním levém rohu používá arabské číslice, od folia 11 

se však objevuje i přeškrtnutá chybná původní foliace v pravém horním rohu, která rovněž užívá 

                                                 
47

 Domnělé atribuce skladeb nejsou ve výčtu uvedeny, srov. NOBLITT, Thomas A. A Polyphonic Gradual…, s. 219. 
48

 Jejich rozbor podávají ČERNÝ, Jaromír. Hudba české renesance…, s. 8-11; NOBLITT, Thomas A. A Polyphonic 

Gradual…, s. 217. 
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arabské číslice. Na konci rukopisu jsou některé listy špatně svázány, folia 383-389 náleží až za 

dnešní list 399. Text z folia 419 pak dále pokračuje na foliu 428. 

Pramen má tedy 452 papírových folií, která jsou vázána v 61 složkách. Jejich skladba 

převážně čítá kvaterny a kvinterny, výjimečně však i septern (s vyříznutým listem; ff. 94-106), 

sextern (ff. 400-411), dvoulisty (ff. 51-52, 66-67, s přilepeným listem 311-313, 324-326), binia 

(ff. 28-31, 40 a 55-53, 148-151, 259-262, 263-266, s přilepeným listem 277-280, 297-300, 335-

338) a ternia (ff. 117-122, 178-184, s přilepeným listem 227-232, 291-296, 349-354, 

s vyříznutým listem 355-361, 372-377, s vyříznutými dvěma listy 378-381). V případě kvaternů 

se objevují vyříznuté listy - ff. 139-147, 328-334 a přilepené listy - ff. 169-177, 200-208. 

Poslední složka obsahuje pouze list (f. 452). 

Na papíru se vyskytuje šest různých filigránů, z nichž nejvíce převažuje typ II.
49

 První typ 

filigránu zobrazující orlici v erbu má rozměry 110 × 45 mm (obr. 1.1).
50

 Druhý typ filigránu opět 

představuje erb, který má dva rozměry - 40 × 30 mm, 35 × 27 mm. Erb je rozdělen na dvě 

poloviny, první je vyplněna šikmými čárami a v druhé je polovina orlice (obr. 1.2).
51

 Třetí 

filigrán má rozměry 50 × 45 mm a znázorňuje hlavu zvířete (obr. 1.3).
52

 Čtvrtý typ zachycuje erb 

se dvěma hvězdami o rozměrech 20 × 17 mm (obr. 1.4).
53

 Pátým typem filigránu je erb rozdělený 

                                                 
49

 I.: f. 2.  

II.: ff. 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 43,46, 48, 50,52, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 

68, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 82, 83, 86, 88, 90, 92, 94, 101, 102, 103, 105, 109,111, 113, 115, 116, 118, 120, 123, 124, 

125, 126, 132, 133, 134, 138, 142, 144, 146, 147, 149, 151, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 197, 199, 203, 204, 207, 

208, 209, 210, 211, 212, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 231, 234, 236, 238, 240, 243, 244, 246, 248, 251, 252, 

253, 254, 263, 265, 270, 271, 274, 275, 277, 279, 281, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 295, 297, 298, 300, 317, 318, 

321, 322, 328, 330, 332, 333, 337, 338, 339, 342, 344, 346, 347, 348, 350, 351, 354, 359, 360, 361, 366, 368, 369, 

370, 372, 374, 376, 378, 382, 383, 384, 385, 389, 391, 392, 393, 394, 400, 401, 404, 406, 408, 409, 416, 417, 418, 

419, 420, 421, 422, 423, 428, 432, 433, 434, 436, 438, 440, 442, 445, 452;  

III.: ff.  54, 104, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 172, 173, 176, 177, 178, 180, 182, 217, 242, 259, 261, 282, 

302, 306, 307, 308, 310, 311, 323, 324, 381.  

IV.: f. 84. 

V.: ff. 200, 447, 449, 451. 

VI.: f.  227 bis.  
50

 BRIQUET, Charles Moïse: Les filigranes. Dictionnaire des marques du papier, sv. 1, Leipzig: Karl W. 

Hiersemann, 1923, s. 117 – var. sim. nr. 1452, datace – Eisenach 1585. Dostupné také z 

http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php.  
51

 PICCARD, Gerhard. Wasserzeichen, Stuttgart 1961nn. (online) – var. sim. nr. 25346, datace – Prague 1570. 

Dostupné z http://www.piccard-online.de/struktur.php.  
52

 BRIQUET, Charles Moïse: Les filigranes …, s. 165 – var. sim. nr. 2235, datace – Laibach 1558, Prague 1563-68. 
53

 BRIQUET, Charles Moïse: Les filigranes …, s. 77 – var. sim. nr. 1008, datace – Munich 1533, Linz 1531-38, 

Munich 1535, Igolstadt 1535, Prague 1535-75, Innsbruck 1538-79, Gratz 1538-81, Pressbourg 1538-86, Augsbourg 

1540-63, Nurenberg 1542, Nördlingen 1545, Pfozheim 1545, Höchstadt 1546, Vienne 1546-66, Pest et autres 

localités de la Hongrie 1546-89, Millstatt 1547, Olmütz 1550, Wiener-Neustadt 1560-80, Laibach 1563-70, Willach 

1564-80, Issni 1565, Someregg 1570, Gösting 1572, Neudenstein 1575, Colnitz 1575, Bruck an der Murg 1578, 

Glaneck 1584, Prague 1603. 

http://www.ksbm.oeaw.ac.at/_scripts/php
http://www.piccard-online.de/struktur.php
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na dvě poloviny, v první je kříž a ve druhé polovina orlice (obr. 1.5).
54

 Poslední vodoznak 

s rozměry 50 × 45 mm pochází z papírny v Mimoni a zobrazuje čtvrcený erb, v prvním a čtvrtém 

poli paroh, v druhém a třetím poli kosa kolmo postavená (obr. 1.6).
55
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54

 PICCARD, Gerhard. Wasserzeichen, Stuttgart 1961nn. (online) – var. sim. nr. 25612, datace – Wien 1569. 
55

 ZUMAN, František: České filigrány XVI. století, in: Památky archeologické 32, 1922–1923, s. 159, vyobrazení 

tab. XI. č. 2. 
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Složka Folia Typ složky Kompozice Písařská ruka Filigrán

I 1-9 kvintern

Ad epistolam, evangelium et praefationem missae 

responsoria latino-bohemica (ff.1
r
)

Te Deum laudamus latino-bohemicum (ff. 1
r
-1

v
)

A (ff.1
r
-1

v
) 1, 2

II 10-17 kvatern Missa in Ressurectione Domini B (ff. 10
r
-29

v
) 2

III 18-27 kvintern (ff. 9
r
-31

r
) 2

IV 28-31 binio C (ff. 30
r
-31

r
) 2

V 32-39 kvatern
Motteta ad processionem in Resurrectione Domini   

(ff. 32
r
-37

v
)

B (ff. 32
r
-96

v
) 2

VI 41-50 kvintern Missa in Ascensione Domini 2

VII 51-52 dvoulist (ff. 40
r
-52

v
) 2, 3

VIII 40, 53-55 binio 2

IX 56-65 kvintern Missa sollemnis de sancto Spiritu 2

X 66-67 dvoulist (ff. 56
r
-67

v
) 2

XI 68-75 kvatern Missa de sancto Spiritu 2

XII 76-83 kvatern (ff. 69
r
-82

r
) 2

XIII 84-93 kvintern Missa de sancta Trinitate 4, 2

XIV 94-106 septern-1 (ff. 97
r
-102

v
)

D (ff. 97
r
-100

r
)

C (ff. 100
v
-102

v
)

2, 3

XV 107-116 kvintern Missa de Corpore Christi B (ff.107
r
-118

v
) 2

XVI 117-122 ternio (ff. 106
r
-120

v
) C (ff. 119

r
-182

r
) 2

XVII 123-130 kvatern Missa in Nativitate sancti Johannis Baptistae 2

XVIII 131-138 kvatern (ff. 122
r
-136

v
) 2

XIX 139-147 kvatern+1 Missa de sanctis apostolis Petro et Paulo 2

XX 148-151 binio (ff. 139
r
-149

v
) 2

XXI 152-160 kvintern Missa de sancta Maria Magdalena 3

XXII 161-168 kvatern (ff. 152
r
-166

v
) 3

XXIII 169-177 kvatern+1 Missa de Transfiguratione Domini 3

XXIV 178-184 ternio (ff. 169
r
-182

r
) 3

XXV 185-191 kvatern Missa de Assumptione beatae virginis Mariae B (ff. 185
r
-197

v
) 2

XXVI 192-199 kvatern (ff. 184
r
-197

v
) 2

XXVII 200-208 kvatern+1 Missa de Nativitate beatae virginis Mariae C (ff. 201
r
-212

r
) 2, 5

XXVIII 209-216 kvatern (ff. 200
r
-212

r
) 2

XXIX 217-226 kvintern Missa in dedicatione ecclesiae E (ff. 218
r
-237

r
) 2, 3

XXX 227-232 ternio+1 (ff. 217
r
-239

r
) 2, 6

XXXI 233-242 kvintern Missa sanctorum angelorum F (ff. 237
r
-239

r
) 2, 3

XXXII 243-250 kvatern (ff. 242
r
-261

r
) C (ff. 243

r
-337

v
) 2

XXXIII 251-258 kvatern 2

XXXIV 259-262 binio 3

XXXV 263-266 binio Missa Omnium sanctorum 2

XXXVI 267-276 kvintern (ff. 267
r
-279

r
) 2

XXXVII 277-280 binio+1 2

XXXVIII 281-290 kvintern Missa in Nativitate Domini 2, 3

XXXIX 291-296 ternio (ff. 282
v
-299

r
) 2

XL 297-300 binio 2
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Tabulka č. 1.1 

 

2.2. XI B 1b 

 

Vazba diskantového svazku o 454 papírových foliích má rozměry 335 × 220 × 83 mm. Rozměry 

desek jsou 335 × 220 mm, rozměry folií pak 316 × 202 mm. Vazba rukopisu je zachovalá, 

vytlačené reliéfy jsou však hůře viditelné než v případě tenorového svazku. Usňový pokryv 

v značné míře schází ve středu předních i zadních desek. Na přední desce se dále nachází podélná 

prasklina. V horní části je zde vytlačen nápis „DISCANT9“ [= DISCANTUS], v dolní pak datace 

1575. 

Ve střední části předního přídeští jsou pod sebou dva typy signatur. První - Cim C 23 - je 

psaná měkkou tužkou, pod ní je přilepený štítek s klementinskou signaturou XI B I, k níž je 

připsané b podtržené modrou voskovkou. V levém dolním rohu je další signatura XI. BI. b psaná 

černým inkoustem. Zadní přídeští je prázdné. Razítko „Regiae bibliotheca pragensis“ se 

objevuje ve středu spodní části folia 1
r
.   

XLI 301-310 kvintern Missa in Epiphania Domini 3

XLII 311-313 dvoulist+1 (ff. 301
r
-311

v
) 3

XLIII 314-323 kvintern Missa in Purificatione beatae virginis Mariae 2, 3

XLIV 324-326 dvoulist+1 (ff. 314
r
-325

r
) 3

XLV 328-334 kvatern-1 Missa de Annuntiatione beatae virginis Mariae 2

XLVI 335-338 binio (ff. 327
r
-337

v
) 2

XLVII 339-348 kvintern Missa de sanctis apostolis B (ff. 340
r
-351

v
) 2

XLVIII 349-354 ternio (ff. 339
r
-351

v
) 2

XLIX 355-361 ternio-1 2

L 362-371 kvintern Missa de Magistro Johanne Hus et Magistro Jeronimo C (ff. 363
r
-399

r
) 2

LI 372-377 ternio (ff. 362
r
-379

v
) 2

LII 378-381 ternio-2 2, 3

LIII 382-389 kvatern Missa beatorum confessorum 2

LIV 390-399 kvintern (ff. 383
r
-399

v
) 2

LV 400-411 sextern
Missa de virginibus                                                    

(ff. 400
r
-408

r
)

G (ff. 401
r
)

C (ff. 401
v
-433

r
)

2

LVI 412-419 kvatern Missa in Nativitate sancti Joannis Baptistae 2

LVII 420-427 kvatern (ff. 412
r
-419

v
, 428

r
-433

r
) 2

LVIII 428-435 kvatern 2

LIX 436-443 kvatern 2

LX 444-451 kvatern 2, 5

LXI 452 list 2
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Papír je proměnlivé kvality a vykazuje známky opotřebení. Z folia 325A je část odříznuta. 

Moderní foliace psaná měkkou tužkou užívá arabské číslice a nachází se v levém dolním rohu. 

Původní foliace v pravém horním rohu provedená černým inkoustem užívá arabské číslice. Od 

folia 30 je přeškrtnuta a opravena měkkou tužkou. V rukopisu chybí folia 170 a 177. 

Pramen obsahuje 454 papírových folií, která jsou vázána v 63 složkách. Jejich skladba 

převážně čítá kvaterny, kvinterny a ternia, výjimečně však i sextern (ff. 37-48, 102-113, 404-415) 

a dvoulist (ff. 1-2, 279-280). Vyříznuté listy se objevují na foliích – ff. 256-260, 297-301, 438-

446, 447-454 a přilepené na – ff. 316-325A. Složka IX obsahuje pouze tři listy.  

Vyskytují se zde čtyři typy filigránů, z nichž převažuje typ II.
56

 Z předchozích filigránů se 

v rukopisu objevuje druhý, třetí a šestý typ. Nový sedmý filigrán s rozměry 75 × 45 mm pochází 

z papírny v Chebu a zobrazuje rozdělený štít, jehož dolní část je vyplněna mřežováním nebo 

damaskováním a horní polovinou orlice s rozepjatými křídly, nad štítem latinské E (obr. 1.7).
57

  

 

       Obr. 1.7 

                                                 
56

 III.: ff. 1, 116, 133, 150, 151, 152, 154, 159, 160, 161, 165, 167, 169, 171(170), 172, 174, 177, 180, 181, 184, 185, 

240, 262, 264, 281, 303, 305, 307, 309, 310, 311, 313, 320, 325 A, 359. 

II.: ff. 3, 4, 5, 7, 13, 16, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 62, 63, 

66, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 113, 117, 120, 122, 

124, 125, 126, 127, 129, 137, 139, 141, 143, 146, 148, 149, 189, 191, 192, 193, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 

208, 210, 213, 215, 216, 220, 222, 224, 225, 226, 241, 243, 244, 247, 249, 250, 252, 254, 259, 260, 266, 269, 270, 

272, 273, 274, 276, 279, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 294, 297, 300, 301, 317, 322, 323, 325, 326, 330, 331, 332, 

335, 337, 339, 340, 341, 344, 345, 351, 353, 354, 355, 357, 361, 363, 364, 365, 367, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 

384, 385, 388, 389, 400, 402, 406, 409, 411, 412, 414, 417, 418, 421, 422, 424, 425, 426, 430, 432, 433, 434, 438, 

439, 442, 443, 445, 448, 449, 450 BIS, 453, 454. 

VI.: ff. 228, 230, 232, 234, 237, 238. 

VII.: ff. 392, 395, 397, 398.  
57

 ZUMAN, František: České filigrány XVI. století, in: Památky archeologické 32, 1922–1923, s. 279, vyobrazení 

tab. XXIV. č. 1. Nalezneme též: BRIQUET, Charles Moïse: Les filigranes. Dictionnaire des marques du papier, sv. 

1, Leipzig: Karl W. Hiersemann, 1923, s. 66 – var. sim. nr. 910, datace – Cobourg 1573, Halle 1574, Bamberg 1583, 

Prague 1593. 
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Složka Folia Typ složky Kompozice Písařská ruka Filigrán

I 1-2 dvoulist

Ad epistolam, evangelium et praefationem missae 

responsoria latino-bohemica (ff. 1
r
-1

v
)

Te Deum laudamus latino-bohemicum  (ff. 1
v
-2

r
)

A (ff. 1
r
-2

r
)

3

II 3-10 kvatern Missa Resurrectionis Domini B (ff. 3
r
-25

r
) 2

III 11-20 kvintern (ff. 3
r
-27

r
) 2

IV 21-28 kvatern C (ff. 25
v
-27

r
) 2

V 29-36 kvatern
Motteta ad processionem in Resurrectione Domini   

(ff. 29
r
-36

r
)

B (ff. 29
r
-93

v
)

2

VI 37-48 sextern Missa in Ascensione Domini 2

VII 49-52 binio (ff. 37
r
-50

v
) 2

VIII 53-62 kvintern Missa sollemnis de sancto Spiritu 2

IX 63-65 3 listy (ff. 53
r
-64

v
) 2

X 66-73 kvatern Missa de sancto Spiritu 2

XI 74-81 kvatern (ff. 66
r
-81

v
) 2

XII 82-89 kvatern Missa de sancta Trinitate 2

XIII 90-93 binio (ff. 82
r
-93

v
) 2

XIV 94-101 kvatern

(ff. 94
r
-101

r
) C (ff. 94

r
-95

r
)

D (ff. 95
v
-99

r
)

C (ff. 99
r
-101

r
)

2

XV 102-113 sextern Missa de Corpore Christi B (ff. 102
r
-112

v
) 2

XVI 114-117 binio (ff. 102
r
-114

v
) C (ff. 112

v
-184

v
) 2, 3

XVII 118-125 kvatern Missa in Nativitate sancti Joannis Baptistae 2

XVIII 126-131 ternio (ff. 118
r
-132

v
) 2

XIX 132-135 binio 3

XX 136-143 kvatern Missa de sanctis apostolis Petro et Paulo 2

XXI 144-149 ternio (ff. 136
r
-147

v
) 2

XXII 150-157 kvatern Missa de sancta Maria Magdalena 3

XXIII 158-165 kvatern (ff. 150
r
-167

r
) 3

XXIV 166-169 binio 3

XXV 171-176 kvatern Missa de Transfiguratione Christi 3

XXVI 178-185 kvatern (ff. 170
r
-184

v
) 3

XXVII 186-193 kvatern Missa de Assumptione beatae virginis Mariae B (ff. 186
r
-199

v
) 2

XXVIII 194-201 kvatern (ff. 186
r
-199

v
) 2

XXIX 202-209 kvatern Missa de Nativitate beatae Mariae virginis C (ff. 202
r
-214

r
) 2

XXX 210-217 kvatern (ff. 202r-214r) 2

XXXI 218-225 kvatern Missa in dedicatione ecclesiae E (ff. 218
r
-236

v
) 2

XXXII 226-233 kvatern (ff. 218
r
-238

v
) 2, 6

XXXIII 234-239 ternio F (ff. 237
r
-238

v
) 6

XXXIV 240-249 kvintern Missa sanctorum angelorum C (ff. 241
r
-338

r
) 2, 3

XXXV 250-255 ternio (ff. 241
r
-260

v
) 2

XXXVI 256-260 ternio-1 2

XXXVII 261-264 binio 3
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Tabulka č. 1.2 

 

2.3. XI B 1c 

 

Vazba altového svazku o 464 papírových folií má rozměry 335 × 220 × 85 mm. Rozměry desek 

jsou 335 × 220 mm, rozměry folií pak 314 × 202 mm. Vazba rukopisu je zachovalá, vytlačené 

reliéfy jsou velmi dobře viditelné. Usňový pokryv do značné míry schází ve středu obou desek. 

Na přední desce se dále nachází v pravé části podélná červená čára. V horní části je zde vytlačen 

nápis „ALTVS“, v dolní pak datace 1575. 

Ve střední části předního přídeští se pod sebou nacházejí dva typy signatur. První - Cim C 

23 - je psaná měkkou tužkou, pod ní je přilepený štítek s klementinskou signaturou XI B I, k níž 

je připsané c podtržené modrou voskovkou. Ve středu horní části se dále vyskytuje ručně psané 

XXXVIII 265-272 kvatern Missa Omnium sanctorum 2

XXXIX 273-278 ternio (ff. 265
r
-280

r
) 2

XL 279-280 dvoulist 2

XLI 281-290 kvintern Missa in Nativitate Domini 3

XLII 291-296 ternio (ff. 282
r
-301

r
) 2

XLIII 297-301 ternio-1 2

XLIV 302-309 kvatern Missa in Epiphania Domini 3

XLV 310-315 ternio (ff. 302
r
-313

r
) 3

XLVI 316-325A kvintern+1
Missa in Purificatione beatae virginis Mariae

(ff. 316
r
-325A

v
)

2, 3

XLVII 326-333 kvatern Missa de Annuntiatione beatae virginis Mariae 2

XLVIII 334-339 ternio (ff. 326
r
-338

r
) 2

XLIX 340-347 kvatern Missa de sanctis apostolis B (ff. 340
r
-353

v
) 2

L 348-355 kvatern (340
r
-353

v
) 2

LI 356-361 ternio 2, 3

LII 362-371 kvintern Missa de Magistro Johanne Hus et Magistro Jeronimo C (ff. 363
r
-401

r
) 2

LIII 372-377 ternio (ff. 363
r
-382

v
) 2

LIV 378-383 ternio 2

LV 384-391 kvatern Missa beatorum confessorum 2

LVI 392-399 kvatern (ff. 384
r
-401

r
) 7

LVII 400-403 binio 2

LVIII 404-415 sextern
Missa de virginibus

(ff. 404
r
-412

v
)

G (ff. 404
r
)

C (ff. 404
v
-427

v
)

2

LIX 416-421 ternio Missa in Nativitate sancti Joannis Baptistae 2

LX 422-431 kvintern (ff. 415
r
-427

v
) 2

LXI 432-437 ternio 2

LXII 438-446 kvintern-1 2

LXIII 447-454 kvintern-1 2
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A, opět modrou voskovkou. V levém dolním rohu je další signatura XI BI a psaná černým 

inkoustem. Zadní přídeští je prázdné. Razítko „Regiae bibliotheca pragensis“ se objevuje 

v pravém dolním rohu na foliu 1
r
.  

 Papír je proměnlivé kvality a místy značně opotřebovaný. Moderní foliace psaná měkkou 

tužkou užívá arabské číslice a nachází se v levém dolním rohu. Původní foliace psaná měkkou 

tužkou rovněž užívá arabské číslice, od folia 11 je však přeškrtnuta a opravena měkkou tužkou.  

Papírová folia jsou vázána v 63 složkách, jejichž skladba převážně čítá kvaterny a binia, 

výjimečně však i sexterny (ff. 38-49, 54-65, 68-79, 110-121, 376-387, 412-423), kvinterny (ff. 

12-21, 246-255, 322-331, s vyříznutým listem 456-464), ternio (ff. 80-85, 256-261, s vyříznutým 

listem 262-266, 279-284, s vyříznutým listem 305-309, 340-345) a dvoulist (ff. 66-67), s 

přilepeným listem (ff. 1-3). V případě kvaternů se objevují dva vyříznuté listy – ff. 370-375. 

Pramen obsahuje pět různých filigránů, z nichž nejvíce převažuje typ II.
58

 Z předchozích 

vodoznaků se zde nachází druhý, třetí, šestý a sedmý typ. Poslední, osmý typ filigránu s rozměry 

35 × 35 mm zobrazuje lva v kruhu (obr. 1.8).
59

 

 

 

         Obr. 1.8 

                                                 
58

 III.: ff. 2, 89, 102, 154, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 170, 172, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 188, 189, 287, 

310, 313, 315, 316, 319, 321. 

VIII.: f. 3. 

II.: ff. 4, 5, 6, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 34, 35, 36, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 

66, 69, 70, 71, 72, 74, 80, 83, 84, 86, 87, 91, 93, 95, 97, 100, 101, 104, 105, 108, 111, 114, 118, 119, 121, 123, 125, 

129, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 148, 149, 152, 191, 192, 194, 197, 200, 201, 204, 205, 207, 208, 

210, 213, 214, 215, 216, 218, 222, 223, 224, 225, 232, 233, 236, 237, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 257, 259, 263, 

264, 267, 268, 272, 273, 274, 276, 278, 281, 283, 284, 285, 291, 292, 295, 296, 300, 302, 303, 304, 305, 307, 309, 

323, 324, 325, 326, 331, 332, 333, 335, 340, 341, 342, 348, 350, 352, 353, 354, 356, 357, 360, 366, 367, 368, 369, 

370, 371, 373, 375, 378, 379, 380, 382, 387, 390, 391, 393, 396, 397, 399, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 

424, 427, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 440, 441, 443, 445, 451, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 462. 

VI.: ff. 238, 239, 240, 242. 

VII.: ff. 401, 404, 405, 407. 
59

 PICCARD, Gerhard. Wasserzeichen, Stuttgart 1961nn. (online) – var. sim. nr. 85511, datace – Heidelberg 1573. 
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Složka Folia Typ složky Kompozice Písařská ruka Filigrán

I 1-3 dvoulist+1

Ad epistolam, evangelium et praefationem missae 

responsoria latino-bohemica  (ff. 1
r
-1

v
)

Te Deum laudamus latino-bohemicum (ff. 1
v
-2

r
)

A (ff. 1
r
-2

r
)

3, 8

II 4-11 kvatern Missa Ressurectionis Domini B (ff. 4
r
-28

r
) 2

III 12-21 kvintern (ff. 4
r
-29

v
) 2

IV 22-29 kvatern C (ff. 28
v
-29

v
) 2

V 30-37 kvatern
Motteta ad processionem in Resurrectione Domini

(ff. 30
r
-37

r
)

B (ff. 30
r
-101

v
)

2

VI 38-49 sextern Missa in Ascensione Domini 2

VII 50-53 binio (ff. 38
r
-53

r
) 2

VIII 54-65 sextern Missa sollemnis de sancto Spiritu 2

IX 66-67 dvoulist (ff. 54
r
-67

v
) 2

X 68-79 sextern Missa de sancto Spiritu 2

XI 80-85 ternio (ff. 69
r
-87

r
) 2

XII 86-89 binio 2, 3

XIII 90-97 kvatern Missa de sancta Trinitate 2

XIV 98-101 binio (ff. 90
r
-101

v
) 2

XV 102-109 kvatern

(ff. 102
r
-109

r
) C (ff. 102

r
, poč.)

D (ff. 102
r
-107

r
)

C (ff. 107
r
-109

r
)

2, 3

XVI 110-121 sextern Missa de Corpore Christi B (ff. 110
r
-122

r
) 2

XVII 122-125 binio (ff. 110
r
-124

r
) C (ff. 122

r
-189

v
) 2

XVIII 126-133 kvatern Missa in Nativitate sancti Joannis Baptistae 2

XIX 134-141 kvatern (ff. 126
r
-139

v
) 2

XX 142-149 kvatern Missa de sanctis apostolis Petro et Paulo 2

XXI 150-153 binio (ff. 142
r
-153

v
) 2

XXII 154-161 kvatern Missa de sancta Maria Magdalena 3

XXIII 162-169 kvatern (ff. 154
r
-172

r
) 3

XXIV 170-173 binio 3

XXV 174-181 kvatern Missa de Transfiguratione Christi 3

XXVI 182-189 kvatern (ff. 174
r
-189

v
) 3

XXVII 190-197 kvatern Missa de Assumptione beatae virginis Mariae B (ff. 190
r
-204

v
) 2

XXVIII 198-205 kvatern (ff. 190
r
-204

v
) 2

XXIX 206-213 kvatern Missa de Nativitate beatae virginis Mariae C (ff. 206
r
-219

r
) 2

XXX 214-221 kvatern (ff. 206
r
-219

r
) 2

XXXI 222-229 kvatern Missa in dedicatione ecclesiae E (ff. 222
r
-242

v
) 2

XXXII 230-237 kvatern (ff. 222
r
-245

r
) 2

XXXIII 238-245 kvatern F (ff. 242
v
-245

r
) 6

XXXIV 246-255 kvintern Missa sanctorum angelorum C (ff. 247
r
-344

v
) 2

XXXV 256-261 ternio (ff. 247r-266v) 2

XXXVI 262-266 ternio-1 2
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Tabulka č. 1.3 

 

2.4. XI B 1d 

 

Vazba basového svazku o 434 papírových folií má rozměry 335 × 220 × 75 mm. Rozměry vazby 

jsou 335 × 220 mm, rozměry folií pak 315 × 202 mm. Vazba rukopisu je zachovalá, vytlačené 

reliéfy jsou velmi dobře viditelné. Usňový pokryv nejvíce schází ve středu předních i zadních 

desek. V horní části přední desky je vytlačen nápis „BASSVS“, v dolní pak datace 1575. 

Papír z předního přídeští je značně poškozený, úzký pás pravé poloviny je pravděpodobně 

nahrazen ručním papírem. Ve středu je signatura Cim C 23 psaná měkkou tužkou. Pod ní se 

nachází přilepený štítek s klementinskou signaturou XI B. I., k níž je ručně připsané d podtrhnuté 

XXXVII 267-270 binio Missa Omnium sanctorum 2

XXXVIII 271-278 kvatern (ff. 271r-285r) 2

XXXIX 279-284 ternio 2

XL 285-288 binio 2, 3

XLI 289-296 kvatern Missa in Nativitate Domini 2

XLII 297-304 kvatern (ff. 289
r
-309

v
) 2

XLIII 305-309 ternio-1 2

XLIV 310-317 kvatern Missa in Epiphania Domini 3

XLV 318-321 binio (ff. 310
r
-320

r
) 3

XLVI 322-331 kvintern
Missa in Purificatione beatae virginis Mariae           

(ff. 322
r
-331

v
)

3

XLVII 332-339 kvatern Missa de Annuntiatione beatae virginis Mariae 2

XLVIII 340-345 ternio (ff. 332
r
-344

v
) 2

XLIX 346-353 kvatern Missa de sanctis apostolis B (ff. 346
r
-361

r
) 2

L 354-361 kvatern (ff. 346
r
-361

r
) 2

LI 362-369 kvatern Missa de Magistro Johanne Hus et Magistro Jeronimo C (ff. 370
r
-410

r
) 2

LII 370-375 kvatern-2 (ff. 370
r
-391

v
) 2

LIII 376-387 sextern 2

LIV 388-391 binio 2

LV 392-399 kvatern Missa beatorum confessorum 2

LVI 400-407 kvatern (ff. 392
r
-410

r
) 7

LVII 408-411 binio 2

LVIII 412-423 sextern
Missa de virginibus                                                    

(ff. 412
r
-420

r
)

G (ff. 412
r
-413

r
)

C (ff. 413
r
-438

r
)

2

LIX 424-431 kvatern Missa in Nativitate sancti Joannis Baptistae 2

LX 432-439 kvatern (ff. 423
r
-438

r
) 2

LXI 440-447 kvatern 2

LXII 448-455 kvatern 2

LXIII 456-464 kvintern-1 2
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modrou voskovkou. V levém dolním rohu je třetí signatura XI B I d. Malé písmeno d je opět 

podtržené modrou voskovkou. Zadní přídeští je prázdné. Razítko „Regiae bibliotheca pragensis“ 

je natisknuto ve středu dolní části papíru folia 1
r
.  

Papír je proměnlivé kvality a místy značně opotřebovaný. Moderní foliace v levém 

dolním rohu psaná měkkou tužkou užívá arabské číslice. Původní foliace psaná černým 

inkoustem rovněž užívá arabské číslice, od folia 11 je přeškrtnuta a opravena měkkou tužkou. 

Folia 371 a 370 jsou prohozená. 

Papírová folia jsou vázána v 59 složkách, jejichž skladba převážně obsahuje kvaterny, 

v menší míře binia a výjimečně i sextern (ff. 38-49), kvintern (ff. 12-21, 54-64, 233-242, 303-

313, 384-393), ternio (ff. 206-211, 243-249, 250-255, 322-327, 342-347) a dvoulist (s přilepeným 

listem ff. 1-3, 64-66, 135-137). V případě kvaternů se objevují dva vyříznuté listy – ff. 336-341 a 

přilepený list – ff. 426-433. U binia je přilepený list na ff. 228-232. 

Na papíře se vyskytují čtyři typy různých filigránů, výrazně z nich převažuje typ II.
60

 

Pramen dále obsahuje třetí, pátý a šestý typ vodoznaku. 

                                                 
60

 III.: ff. 1, 66, 136, 151, 152, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 168, 169, 172, 174, 175, 177, 179, 233, 254, 255, 

290, 291, 295, 297, 298, 299, 302, 303, 402, 406, 407, 408. 

II.: ff. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 62, 64, 69, 

70, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 123, 124, 

125, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 140, 141, 147, 149, 182, 183, 184, 186, 192, 193, 196, 197, 199, 200, 201, 205, 

209, 210, 211, 212, 214, 215, 218, 221, 223, 227, 228, 230, 231, 236, 237, 240, 241, 243, 245, 247, 249, 252, 257, 

258, 260, 263, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 275, 278, 281, 283, 285, 287, 305, 307, 313, 315, 316, 318, 321, 322, 

325, 326, 329, 330, 332, 335, 337, 339, 341, 342, 344, 348, 349, 350, 352, 356, 357, 358, 359, 364, 366, 368, 371, 

370, 374, 380, 381, 382, 383, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 395, 396, 397, 411, 413, 415, 417, 418, 419, 422, 423, 

426, 427, 428, 429.  

VI.: f. 225.  

V.: ff. 308, 343, 434. 
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Složka Folia Typ složky Kompozice Písařská ruka Filigrán

I 1-3 dvoulist+1

Ad epistolam, evangelium et praefationem missae 

responsoria latino-bohemica  (ff.1
r
-1

v
)

Te Deum laudamus latino-bohemicum (ff.1
v
-2

r
)

A (ff. 1
r
-2

r
 )

3

II 4-11 kvatern Missa Resurrectionis Domini B (ff. 4
r
-27

r
) 2

III 12-21 kvintern (ff. 4
r
-29

r
) 2

IV 22-29 kvatern C (ff. 27
r
-29

r
) 2

V 30-37 kvatern
Motteta ad processionem in Resurrectione Domini

(ff. 30
r
-36

v
)

B (ff. 30
r
-94

v
)

2

VI 38-49 sextern Missa in Ascensione Domini 2

VII 50-53 binio (ff. 38
r
-52

r
) 2

VIII 54-63 kvintern Missa sollemnis de sancto Spiritu 2

IX 64-66 dvoulist+1 (ff. 54
r
-65

v
) 2, 3

X 67-74 kvatern Missa de sancto Spiritu 2

XI 75-82 kvatern (ff. 67
r
-79

v
) 2

XII 83-90 kvatern Missa de sancta Trinitate 2

XIII 91-94 binio (ff. 83
r
-94

v
) 2

XIV 95-102 kvatern
(ff. 95

r
-101

r
) D (ff. 95

v
-99

r
)

C (ff. 99
r
-101

r
)

2

XV 103-114 sextern Missa de Corpore Christi B (ff. 103
r
-115

v
) 2

XVI 115-118 binio (ff. 103
r
-117

r
) C (ff. 115

v
-180

v
) 2

XVII 119-126 kvatern Missa in Nativitate sancti Joannis Baptistae 2

XVIII 127-134 kvatern (ff. 119
r
-134

r
) 2

XIX 135-137 dvoulist+1 Missa de sanctis apostolis Petro et Paulo 2, 3

XX 138-145 kvatern (ff. 138
r
-149

r
) 2

XXI 146-149 binio 2

XXII 150-157 kvatern Missa de sancta Maria Magdalena 3

XXIII 158-165 kvatern (ff. 150
r
-163

r
) 3

XXIV 166-173 kvatern Missa de Transfiguratione Christi 3

XXV 174-181 kvatern (ff. 166
r
-180

v
) 3

XXVI 182-189 kvatern Missa in Assumptione beatae virginis Mariae B (ff. 182
r
-196

r
) 2

XXVII 190-197 kvatern (ff. 182
r
-196

r
) 2

XXVIII 198-205 kvatern Missa de Nativitate beatae virginis Mariae C (ff. 198
r
-208

v
) 2

XXIX 206-211 ternio (ff. 198
r
-208

v
) 2

XXX 212-219 kvatern Missa in dedicatione ecclesiae E (ff. 212
r
-230

v
) 2

XXXI 220-227 kvatern (ff. 212
r
-232

r
) F (ff. 230

v
-232

r
) 2, 6

XXXII 228-232 binio+1 2

XXXIII 233-242 kvintern Missa sanctorum angelorum C (ff. 234
r
-325

v
) 2, 3

XXXIV 243-249 ternio (ff. 234
r
-250

v
) 2

XXXV 250-255 ternio 2, 3

XXXVI 256-263 kvatern Missa Omnium sanctorum 2

XXXVII 264-271 kvatern (ff. 256
r
-270

v
) 2

XXXVIII 272-279 kvatern Missa in Nativitate Domini 2

XXXIX 280-287 kvatern (ff. 272
r
-288

v
) 2

XL 288-291 binio 3
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Tabulka č. 1.4 

 

2.5. DA II 3 

 

Vazba hlasové knihy Vagans o 412 papírových folií má rozměry 330 × 223 × 65 mm. Rozměry 

vazby jsou 330 × 323 mm, rozměry folií pak 315 × 208 mm. Vazba rukopisu je ze všech svazků 

nejvíce zachovalá. Usňový pokryv místy schází pouze na zadních deskách. Na přední desce je 

v horní části vytlačen nápis „VAGANS“, v dolní pak datace 1575. Na zadních deskách je 

v pravém horním rohu zčásti ztržený štítek se současnou signaturou, ze které jsou viditelná pouze 

písmena DA. V horní části hřbetu je psaná signatura černým inkoustem T: 53, pod ní se nachází 

poškozený text „MST in Dlabacz Kammer Glaskasten B N 134“, následuje přilepený štítek Mus. 

A 2. Ve spodní části hřbetu je psaná signatura černým inkoustem A 29. 

Papír z předního přídeští je z velké části ztržený. V levém rohu horní části je přilepený 

štítek se signaturou Mus. A 2. Ve středu je přilepený štítek strahovské knihovny se současnou 

signaturou D.A.II.3. V levém dolním rohu se opakuje signatura A 29. Zadní přídeští je prázdné.  

XLI 292-299 kvatern Missa in Epiphania Domini 3

XLII 300-302 binio (ff. 292
r
-302

r
) 3

XLIII 303-113 kvintern
Missa in Purificatione beatae virginis Mariae           

(ff. 304
r
-313

v
)

2, 3, 5

XLIV 314-321 kvatern Missa de Annuntiatione beatae virginis Mariae 2

XLV 322-327 ternio (ff. 314
r
-325

v
) 2

XLVI 328-335 kvatern Missa de sanctis apostolis B (ff. 328
r
-340

r
) 2

XLVII 336-341 kvatern-2 (ff. 328
r
-340

r
) 2

XLVIII 342-347 ternio 2, 5

XLIX 348-355 kvatern Missa de Magistro Johanne Hus et Magistro Jeronimo C (ff. 348
r
-383

r
) 2

L 356-363 kvatern (ff. 348
r
-367

v
) 2

LI 364-367 binio 2

LII 368-375 kvatern Missa beatorum confessorum 2

LIII 376-383 kvatern (ff. 368
r
-383

r
) 2

LIV 384-393 kvintern
Missa de virginibus

(ff. 384
r
-392

v
)

G (ff. 384
r
)

C (ff. 384
v
-406

r
) 2

LV 394-401 kvatern  Missa in Nativitate sancti Joannis Baptistae 2

LVI 402-409 kvatern (ff. 395
r
-406

r
) 3

LVII 410-417 kvatern 2

LVIII 418-425 kvatern 2

LIX 426-434 kvatern+1 2, 5
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Vzhledem k tomu, že svazek nebyl dosud restaurován, je papír vlivem agresivního 

působení inkoustu místy značně poškozen. Okraj folia 29 je odříznut a z folia 269 je část 

vytržena. Moderní foliace v pravém dolním rohu je psaná měkkou tužkou a užívá arabské číslice. 

Folio 47 je z důvodu chybné foliace uvedeno dvakrát. 

Jelikož rukopis neobsahuje některé skladby určené pro čtyři hlasy, jeho papírová folia 

jsou vázána pouze v 55 složkách. V rámci skladby složek se nejvíce používají kvaterny, výrazně 

méně již ternia, zcela výjimečně pak sextern (ff. 29-40, 44-54, 159-170), kvinterny (ff. 11-20, 

s vyříznutým listem 74-82, 91-100, s vyříznutým listem 213-221, 284-293), binia (ff. 139-142, 

209-212, 266-269) a dvoulist (ff. 1-2, s přilepeným listem 41-43 a 55-57). V případě ternia se 

objevují vyříznuté dva listy na – ff. 316-319 a vyříznutý list – ff. 344-348. 

Z pěti různých filigránů na papíře nejvíce převažuje typ II.
61

 Kromě druhého typu se 

v prameni dále vyskytuje třetí, pátý, šestý a sedmý typ vodoznaku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61

 III.: ff. 1, 43, 57, 132, 134, 136, 138, 139, 141, 145, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 158, 210, 234, 271, 272, 274, 

277, 279, 280, 283, 290, 291, 292.  

II.: ff. 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 36, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 67 , 

68, 69, 74, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 91, 95, 97, 98, 99, 105, 106, 107, 110, 111, 113, 116, 120, 123, 124, 126, 

128, 130, 159, 162, 163, 165, 168, 169, 172, 174, 176, 179, 180, 182, 184, 212, 215, 218, 219, 221, 222, 226, 227, 

228, 232, 235, 236, 238, 239, 242, 244, 247, 248, 250, 253, 255, 256, 259, 261, 263, 265, 268, 269, 288, 293, 295, 

298, 299, 301, 303, 304, 307, 309, 310, 312, 315, 316, 319, 320, 322, 323, 326, 329, 330, 331, 335, 336, 339, 341, 

342, 345, 347, 348, 349, 351, 353, 355, 357, 360, 361, 363, 366, 367, 368, 372, 376, 379, 385, 388. 

VIII. f. 29.  

VI.: ff. 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 202, 203, 205, 207.  

V.: ff. 378, 380, 386, 387, 393, 394, 395, 396, 399, 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408. 
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Složka Folia Typ složky Kompozice Písařská ruka Filigrán

I 1-2 dvoulist

Ad epistolam, evangelium et praefationem missae 

responsoria latino-bohemica (ff. 1
r
-1

v
)

Te Deum laudamus latino-bohemicum (ff. 1
v
-2

v
)

A (ff. 1
r
-2

v
)

3

II 3-10 kvatern Missa in Resurrectione Domini B (ff. 3
r
-27

r
) 2

III 11-20 kvintern (ff. 3
r
-28

r
) 2

IV 21-28 kvatern C (ff. 27
r
-28

v
) 2

V 29-40 sextern Missa in Ascensione domini B (ff. 29
r
-82

r
) 2, 8

VI 41-43 dvoulist+1 (ff. 29
r
-42

v
) 2, 3

VII 44-54 sextern Missa sollemnis de sancto Spiritu 2

VIII 55-57 dvoulist+1 (ff. 44
r
-56

v
) 3

IX 58-65 kvatern Missa de sancto Spiritu 2

X 66-73 kvatern (ff. 58
r
-72

v
) 2

XI 74-82 kvintern-1 Missa de sancta Trinitate 2

XII 83-90 kvatern
(ff. 74

r
-82

r
)

(ff. 83
r
-90

r
)

D (ff. 83
r
-88

r
)

C (ff. 88
r
-90

r
)

2

XIII 91-100 kvintern
Missa de Corpore Christi

(ff. 91
r
-100

v
)

B (ff. 91
r
-98

v
)

C (ff. 99
r
-158

v
)

2

XIV 101-108 kvatern Missa in Nativitate sancti Joannis Baptistae 2

XV 109-116 kvatern (ff. 101
r
-114

r
) 2

XVI 117-124 kvatern Missa de sanctis apostolis Petro et Paulo 2

XVII 125-130 ternio (ff. 117
r
-129

r
) 2

XVIII 131-138 kvatern Missa de sancta Maria Magdalena 3

XIX 139-142 binio (ff. 131
r
-142

v
) 3

XX 143-150 kvatern Missa de Transfiguratione Christi 3

XXI 151-158 kvatern (ff. 143
r
-158

v
) 3

XXII 159-170 sextern
Missa de Assumptione beatae virginis Mariae          

(ff. 160
r
-170

v
)

B (ff. 160
r
-170

v
)

2

XXIII 171-178 kvatern Missa de Nativitate beatae virginis Mariae C (ff. 171
r
-184

r
) 2

XXIV 179-186 kvatern (ff. 171
r
-184

r
) 2

XXV 187-194 kvatern Missa in dedicatione ecclesiae E (ff. 187
r
-207

r
) 6

XXVI 195-202 kvatern (ff. 187
r
-209

v
) 6

XXVII 203-208 ternio F (ff. 207
v
-209

v
) 6

XXVIII 209-212 binio 2, 3

XXIX 213-221 kvintern-1 Missa sanctorum angelorum C (ff. 214
r
-305

v
) 2

XXX 222-229 kvatern (ff. 214
r
-231

v
) 2

XXXI 230-235 ternio 2, 3

XXXII 236-243 kvatern Missa Omnium sanctorum 2

XXXIII 244-249 ternio (ff. 236
r
-249

r
) 2

XXXIV 250-257 kvatern Missa in Nativitate Domini 2

XXXV 258-265 kvatern (ff. 250
r
-268

r
) 2

XXXVI 266-269 binio 2

XXXVII 270-277 kvatern Missa in Epiphania Domini 3

XXXVIII 278-283 ternio (ff. 270
r
-281

r
) 3
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Tabulka č. 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

XXXIX 284-293 kvintern
Missa in Purificatione beatae virginis Mariae            

(ff. 284
r
-292

v
)

2, 3

XL 294-301 kvatern Missa de Annuntiatione beatae virgnis Mariae 2

XLI 302-307 ternio (ff. 294
r
-305

v
) 2

XLII 308-315 kvatern Missa de sanctis apostolis B (ff. 308
r
-318

r
) 2

XLIII 316-319 ternio-2 (ff. 308
r
-318

r
) 2

XLIV 320-327 kvatern Missa de magistro Joanne Hus et magistro Jeronimo C (ff. 328
r
-385

r
) 2

XLV 328-335 kvatern (ff. 328
r
-347

v
) 2

XLVI 336-343 kvatern 2

XLVII 344-348 ternio-1 2

XLVIII 349-356 kvatern Missa beatorum confessorum 2

XLIX 357-364 kvatern (ff. 349
r
-363

r
) 2

L 365-372 kvatern
Missa de virginibus                                                         

(ff. 365
r
-368

r
)

2

LI 373-380 kvatern Missa in Nativitate sancti Joannis Baptistae 2, 5

LII 381-388 kvatern (ff. 371
r
-385

r
) 2, 5

LIII 389-396 kvatern 5

LIV 397-404 kvatern 5

LV 405-412 kvatern 5
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3. Analýza mešního ordinária mše Missa Resurrectionis Domini 

 

Missa Resurrectionis Domini je rozsáhlá kompozice. V  rukopisu P se nachází v tenorovém 

svazku na ff. 9
r
-31

r
, v diskantovém na ff. 3

r
-27

r
, v altovém na ff. 4

r
-29

v
, v basovém svazku na ff. 

4
r
-29

r
 a v hlasové knize Vagans na ff. 3

r
-28

r
. Na jejím vynotování se podíleli písaři B a C, kteří 

použili papír s filigránem typu II. 

Z obvykle pětidílného ordinaria missae obsahuje pouze tři části – Kyrie, Gloria, Credo. 

Tato kombinace přesně odpovídá struktuře ranní mše (matury), v níž Sanctus ani Agnus Dei 

nefigurovalo.
62

  V Missa Resurrectionis Domini obsahuje Credo textové změny.  

Mešní ordinárium je zapsané bílou menzurální notací v pětihlasé sazbě, pouze v Gloria v 

části Domine Deus je vynechán diskant. Písař použil pro diskant, alt, tenor a vagans C klíče, pro 

bas F klíč. Jako předlohu skladatel zvolil písňové i chorální canty firmy. Písňové předlohy Gloria 

a Credo se podařilo nalézt ve formě faksimile pomocí incipitového katalogu Melodiarium 

Hymnologicum Bohemiae Stanislava Tesaře,
63

 který umožňuje jednoduchý přístup do rozsáhlého 

souboru českých, latinských a německých duchovních písní nacházejících se v rukopisných i 

tištěných pramenech uložených na českém území.  

Podložení textu je místy velmi přibližné a písař nevypisuje místa, kde se slova opakují. 

Z ligatur autor převážně používá cum opposita proprietate, v Gloria se vyskytuje i cum propriate 

et sine perfectione. Menzura převládá tempus imperfectum diminutum, která nejčastěji přechází 

do proportio sesquialtera. Kolorované noty se objevují pouze v případě Creda. 

 

3.1. Kyrie 

 

Zpěv Kyrie eleyson – Christe eleyson (v překladu Pane smiluj se – Kriste smiluj se) je aklamace, 

která je již známá v předkřesťanské antice jako holdovací zvolání k vládci, vycházejícímu slunci 

či božstvu. Nejedná se tedy o prosbu, ale jako všechny zdravice má primárně funkci holdu.
64

  

                                                 
62

 Podrobněji viz HORYNA, Martin. Česká reformace a hudba…, s. 16; ŽŮREK, Jiří, ed. Graduale Bohemorum: 

proprium sanctorum. Praha: Krystal OP, 2011, s. 10-11. Jitka Snížková ve svých studiích uvádí, že v 

novokališnických officích bylo vždy vynecháváno Agnus z teologických důvodů. Srov. SNÍŽKOVÁ, Jitka. 

Neznámý skladatel Mathias mladší Pořicenský z roklin, in: Zprávy z Bertramky č. 56, 1966, s. 20; SNÍŽKOVÁ, 

Jitka, Die kalixtinische Messe…, s. 91-92; SNÍŽKOVÁ, Jitka. Niederländische Musik…, s. 96. 
63

 Dostupné z: http://www.musicologica.cz/melodiarium/index.php. 
64

 Viz BERGER, Rupert. Liturgický slovník. Praha: Vyšehrad, 2008, s. 235-236. 
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 Ačkoliv se Kyrie zpravidla skládá ze tří částí, zde je rozděleno na čtyři části, které 

dohromady tvoří 133 taktů. Znamená to tedy, že autor podle dobového úzu předpokládal střídání 

polyfonie a chorálu, pravděpodobně ve schématu Kyrie eleyson I – chorál – Kyrie eleyson I – 

chorál – Christe eleyson – chorál – Kyrie eleyson II – chorál – Kyrie eleyson III. První Kyrie 

eleyson I má rozsah 35 taktů, Christe eleyson 42 taktů, druhé Kyrie eleyson II 19 taktů a poslední 

úsek – Kyrie eleyson III – čítá 37 taktů.  

Celý zápis Kyrie probíhá v menzuře tempus imperfectum diminutum. První část je zapsaná 

ve frygickém modu, ostatní v mixolydickém modu. Alt a vagans disponuje největším ambitem 

(undecima). Ostatní hlasy – diskant, tenor a bas se pohybují v rozsahu decimy.  

Předlohou se stalo frygické chorální Kyrie z velikonoční mše Lux et origo, jehož znění 

v rukopisu P se však na několika místech melodicky liší (viz př. 1 a 6).
65

 V prvním Kyrie cituje 

tenor chorální téma v delších notových hodnotách (př. č. 1). Na začátku skladby hlavu tématu 

tenoru (t. 8-10) imitačně zpracovávají v pozměněném rytmickém modelu (celá – celá – celá 

s tečkou – půlová) alt a vagans (t. 1-3, 6-7), na spodní kvintě pak diskant a bas (t. 3-5, 2-4). Další 

imitační práce se nachází v altu (t. 27-28) a tenoru (t. 25-26), kteří přebírají téma z vagantu, 

transponované o kvintu výše (t. 21-22). Imitace rytmu z vagantu (t. 10) se pak objevuje v tenoru 

(t. 12). 

 

Př. č. 1, chorální předloha ze mše Lux et origo (Liber usualis: Kyrie č. 1), chorální téma (v 

transkripci t. 8-12) 

 

 

 

Melodie vrchních a spodních hlasů je velmi často vedená v protipohybu. Skladatel dále 

využívá tečkovaný rytmus, který se objevuje v podobě půlová s tečkou – čtvrťová. Veškerý 

                                                 
65

 Při porovnání vycházím z novodobé notové edice Liber Usualis. Tournai – New York: Desclée & Co, 1961, s. 16. 

Srov. též LANDWEHR-MELNICKI, Margaretha. Das einstimmige Kyrie des lateinischen Mittelalters. Regensburg: 

Gustav Bosse Verlag, 1955, s. 93 (č. 39). 
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melodický pohyb je převážně založen na sekundových postupech, větší intervalové skoky se 

spíše objevují v nižších hlasech. První část končí terc-kvint-oktávovým souzvukem E. 

Christe je rytmicky ještě zajímavější, neboť se zde objevují drobnější rytmické hodnoty 

(minima). V úvodu tenor opět cituje chorální téma v delších notových hodnotách (př. č. 2). 

S hlavou tématu tenoru pracuje skladatel stejným způsobem jako v předchozí části. Téma tenoru 

(t. 44-47), které poprvé přináší alt, je následně exponováno v dalších hlasech s reperkusí A-V-D-

B-T. Diskant a vagans však imitují tenor na spodní kvintě. Oproti prvnímu Kyrie se téma opět 

objevuje v diskantu (t. č. 47-49), v rytmické úpravě pak v altu (t. 51-52, 66-67) a tenoru, kde 

začíná od h (t. 68-69). Kostra druhé části tématu se často opakuje v basu v taktech 47 – 48, 50 – 

51, 52 – 53. První část hlavy tématu se dále vyskytuje v basu v taktech 58 – 59, 62 – 63, 70 – 72. 

Imitaci rytmu lze spařit v diskantu a altu (t. 43) nebo tenoru a altu (t. 47-48, 49).  V závěru 

Christe, opět tenor cituje chorál (př. č. 3). Zatímco předchozí tonální vývoj probíhal in E, tato 

část kadencuje do G. 

 

Př. č. 2, chorální předloha ze mše Lux et origo (Liber usualis: Kyrie č. 1), chorální téma (v 

transkripci t. 44-47) 

 

 

 

Př. č. 3, chorální předloha ze mše Lux et origo (Liber usualis: Kyrie č. 1), chorální téma (v 

transkripci t. č. 71-75) 
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V Kyrie zaznívá chorál v tenoru bez melodické úpravy (př. č. 4). Imitace hlavy tématu 

tenoru zde neproběhne ve všech hlasech. Téma tenoru (t. č. 83-85), které se poprvé objeví v altu, 

je následně kánonicky imitováno v dalších hlasech s reperkusí D-B-A. V hlasu vagans imitace 

tématu tedy neproběhne. Diskant a bas imitují tenor na spodní kvintě. V závěru tenor opět cituje 

chorál (př. č. 5). Kyrie končí terc-kvint-oktávovým souzvukem G. 

 

Př. č. 4, chorální předloha ze mše Lux et origo (Liber usualis: Kyrie č. 1), chorální téma (v 

transkripci t. č. 83-87)  

 

 

 

Př. č. 5, chorální předloha ze mše Lux et origo (Liber usualis: Kyrie č. 1), chorální téma (v 

transkripci t. č. 90-94). 

 

 

 

Poslední úsek Kyrie se především vyznačuje opakovaným tečkovaným rytmem půlová 

s tečkou – čtvrťová, který se poprvé objevuje jako imitace vagantu v diskantu (t. 106-107), dále 

v altu (od t. 111). Na začátku této části tenor rovněž cituje chorál (př. č. 6). V rytmické úpravě se 

hlava tenoru (t. č. 99-100) objevuje jako imitace v altu a vagantu. Bas imituje téma na spodní 

kvintě a zachovává jeho rytmus. V diskantu téma neproběhne. Od taktu 120 až do konce se 

nachází v tenoru stejný hudební materiál jako v tenoru celé třetí části. Chorální téma v tenoru se 

tedy znovu objeví od taktu 127 (př. č. 7). Kyrie končí terc-kvint-oktávovým souzvukem G. 
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Př. č. 6, chorální předloha ze mše Lux et origo (Liber usualis: Kyrie č. 1), chorální téma (v 

transkripci t. č. 99-100) 

 

 

 

Př. č. 7, chorální předloha ze mše Lux et origo (Liber usualis: Kyrie č. 1), chorální téma (v 

transkripci t. č. 127-131) 

 

 

 

Text Kyrie v transkripci: 

Kyrie eleyson. 

Christe eleyson. 

Kyrie eleyson. 

Kyrie eleyson. 

 

 

Tabulka č. 2.1 

  

Kyrie (rukopis P ) předznamenání: 0

kompoziční úseky: počet taktů menzura sazba cílová kadence reperkuse ambitus (D/A/T/V/B)

Kyrie eleyson 35 polyfonie E A-B-D-V-T g-a1/f-g1/e-g1/c-f1/G-b

Christe eleyson 42 polyfonie G A-V-D-B-T h-a1/d-f1/g-d1/c-f1/G-b

Kyrie eleyson 19 polyfonie G D-B-V-A-T f-a1/f-g1/f-e1/d-e1/G-a

Kyrie eleyson 37 polyfonie G A-B-T-D-V h-a1/d-g1/f-e1/c-e1/G-b

Celkem 133 f-a1/d-g1/e-g1/c-f1/G-b
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3.2. Gloria 

 

Zpěv Sláva na výsostech Bohu, představuje chválu vzdávanou Ježíši Kristu. Jedná se o raně 

křesťanský hymnus, který byl původně součástí ranních modliteb. Formálně je Gloria 

sřetězenými četnými holdovacími aklamacemi vítěznému Kristu.
66

 

Samotné Gloria je rozděleno na pět částí, které dohromady tvoří 296 taktů. První část v 

Gloria je nejrozsáhlejší (97 taktů), Domine Deus čítá 39 taktů, Qui tollis peccata mundi 67 taktů, 

Quoniam tu solus sanctus 38 taktů a závěrečná část Cum Sancto Spiritu 55 taktů. 

Jako menzuru zde autor využívá tempus imperfectum diminutum a proportio sesquialtera. 

Ve skladbě převládá tempus imperfectum diminutum v poměru 275 : 21. Všechny části 

kompozice jsou zapsané v mixolydickém modu, ačkoliv chorální předloha je frygickém modu. 

Alt disponuje největším ambitem (duodecima). Diskant a vagans se pohybují v rozsahu undecimy 

a bas v rozsahu decimy. Tenor se po celý čas zdržuje v rozmezí nóny. 

Písařem not by mohl být Vít Šatalík, který patřil ke starším michalského bratrstva.
67

 Jeho 

jméno se objevilo na poslední straně diskantu v latinském přípisku „errasti Vite, bene fuit“.
68

 

Svým významem upozorňuje na chybné zapsání dvou not, které do zápisu nepatří. Jak již bylo 

zmíněno výše, písařem textu byl pravděpodobně Tadeáš Aquilinus. 

Jako předlohu si skladatel tedy zvolil chorální cantus firmus z mše Lux et origo a známou 

píseň „Utěšený nám den nastal“.
69

 V rámci rukopisu P je takové použití dvou cantů firmů velmi 

ojedinělé. Širokou oblíbenost písně především naznačuje její častý výskyt v mnoha kancionálech 

s různými hudebními i textovými variantami. Podle databáze Melodiarium Hymnologicum 

Bohemiae se nachází od roku 1499 do roku 1683 v dvaceti pěti rukopisných nebo tištěných 

pramenech, z toho jedenadvacet jich obsahuje i notový záznam.
70

 Není bez zajímavosti, že nápěv 

                                                 
66

 Viz BERGER, Rupert. Liturgický slovník…, s. 138. 
67

 Zmíněn v básni Matěje Grylla z Gryllova „Ad praestantes virtute et erudicione viros“, viz ČERNÝ, Jaromír. 

Hudba české renesance…, s. 9.      
68

 V rukopisu XI B 1b - ff. 10
r
. 

69
 Při porovnání rovněž vycházím z Liber Usualis. Tournai – New York: Desclée & Co, 1961. Srov. též BOSSE, 

Detlev. Untersuchung einstimmiger mittelalterlicher Melodien zum „Gloria in excelsis Deo“. Regensburg: Gustav 

Bosse Verlag, 1955, s. 88 (č. 12). 
70

 Latinsko - český rukopisný kancionál c1499 (f. 19
r
) - notovaný; Franusův kancionál 1505 (f. 277

v
) - notovaný; 

Graduál bakaláře Martina z Vyskytné 1512 (f. 190
v
) - notovaný; Kolínský kancionál 1517 (f. 166

v
, 371

r
) - notovaný; 

Český tištěný nenotovaný kancionál utrakvistického kněze Václava Miřínského 1522 (f. C 16
v
) – nenotovaný; 

Chrudimský graduál 1530 (f. Q 18
v
) - notovaný; Ein new gesengbuchlen… (kancionál Michaela Weisseho) 1531 (f. 

D 12
r
) - notovaný; Český tištěný nenotovaný kancionál utrakvistického kněze Václava Miřínského 1531 (f. C 6

v
) - 

nenotovaný; Vodňanský kancionál 1537 (f. 118
r
) - notovaný; Havlíčkobrodský kancionál 1538 (f. 172

v
) - notovaný; 
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se objevuje i ve funkci písňového Gloria, a to ve čtyřech případech – Kolín 1517, Vorličný 1559, 

Polonus 1584 a Závorka 1606.
71

 Chorální cantus firmus se objevuje v tenoru v rámci celé 

skladby. 

V úvodu první části cituje tenor chorál v delších notových hodnotách (př. č. 8). Hlavu 

tématu (t. 1-2) poprvé přináší tenor. Následně je exponována i v dalších hlasech s reperkusí T-D-

V-A. V basu téma neproběhne. Dále autor pracuje s první slokou písně, jejíž dvě části i s českým 

textem umístil střídavě do tenoru (t. 8-20, 34-38) a altu (t. 26-33).   

 

Př. č. 8, chorální předloha ze mše Lux et origo (Liber usualis: Gloria č. 1), chorální téma (v 

transkripci t. 1-5). 

 

  

 

 

V tenoru mezi navazujícími částmi písně chorál neprobíhá (t. 20-34). Nastoupí až od taktu 

41. Imitační práci lze také spatřit v diskantu (t. 25), jehož téma poté přebírá vagans na vrchní 

kvintě (t. 26), bas (t. 26-27) a jako poslední tenor rovněž na vrchní kvintě (t. 27-28). Dále 

ve vagantu (t. 60-61) a basu (t. 60-62), které uvádí hlavu chorálního tématu tenoru (t. 61-63). 

Poslední imitace části chorálního tématu se nachází v basu od c (t. 77-81), jeho inverze od c
1
 pak 

                                                                                                                                                              
Kancionál Jana Roha 1541 (f. D 14

r
) - notovaný; Poličský kancionál 1545 (p. 406) - notovaný; Český tištěný 

nenotovaný kancionál kněze Pavla Vorličného 1559 (ff. 130
v
, 261

r
) - nenotovaný; Ivančický kancionál 1564 (f. 113

r
, 

další variantní text 136
v
 ) - notovaný; Německý tištěný notovaný kancionál Jednoty bratrské 1566 (f. D 4

v
) - 

notovaný; Latinský notovaný rukopisný kancionál literátského bratrstva od sv. Ducha v Hradci Králové z 2. pol. 16. 

stol. (1) c1570 (ff. E 18
v
, R 9

v
) - notovaný;  Kancionál Jakuba Kunvaldského 1576 (ff. C 4

r
) - notovaný; Český 

tištěný notovaný vesperál luteránského kněze Jakuba Kunvaldského1576 (f. 13
v
) - notovaný; Český tištěný notovaný 

katolický kancionál Šimona Lomnického z Budče  1580 (f. 37
v
) - notovaný; Kancionál Valentina Polona 1584 (f. 

130
r
) - nenotovaný; Český notovaný rukopisný kancionál literátského bratrstva od sv. Ducha v Hradci Králové z 2. 

pol. 16. století. (2) c1585 (ff. 114
r
, 39

v
, 45

r
, 78

v
) - notovaný; Český notovaný rukopisný kancionál literátského 

bratrstva od sv. Ducha v Hradci Králové z 2. pol. 16. století (3) c1587 (f. 227
r
) - notovaný; Český tištěný notovaný 

katolický kancionál Jana Rozenpluta 1601 (p. 218, 249, další variantní texty 263, 304, 409, 772) – notovaný; Český 

tištěný notovaný luteránský kancionál kněze Tobiáše Závorky Lipenského 1606 (f. F 9
r
, další variantní texty O 7

r
, T 

25
r
) - notovaný; Český tištěný notovaný katolický kancionál jezuity Václava Šteyera 1683 (p. 183, 305, další variantní 

texty p. 572, 592) - notovaný. 
71

 Zápis v Kolínském kancionálu je pozdější přípis z roku 1566. 
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ve vagantu (t. 77-79, 80-82) a od d
1
 v altu (t. 78).  V závěru je v tenoru užita ligatura cum 

propriate et sine perfectione (t. 90-97). Část končí terc-kvint-oktávovým souzvukem G. 

V části Domine Deus je využita pouze čtyřhlasá sazba bez diskantu. Část chorálního 

tématu v tenoru (t. 102-104) prvně uvádí alt (t. 99-102), ve vagantu zaznívá pouze jeho hlava na 

spodní kvintě (t. 98). V rámci celé části dále skladatel pracuje s rytmicko-melodickým motivem 

tenoru (t. 107-109), který se dále nachází v drobně upravené verzi v basu (t. 106-108, 113-115, 

116-118, 130-131), altu (109-111, 119-120, 127-128, 130-131), vagantu (t. 111-113) a tenoru (t. 

114-115). 

Qui tollis peccata mundi je již rytmicky zajímavější, neboť obsahuje drobnější rytmické 

hodnoty (minima). V této části tenor necituje chorál z Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, 

ale až z následující fráze (př. č. 9). Imitace se vyskytuje v altu (t. 138-141), který přejímá téma 

z vagantu (t. 137-139). Chorální téma tenoru zas zopakuje bas na spodní kvintě (t. 141-144). 

Vagans chorální téma přebírá v inverzi o oktávu výše (t. 141-144).  

 

Př. č. 9, chorální předloha ze mše Lux et origo (Liber usualis: Gloria č. 1), chorální téma (v 

transkripci t. 140-143) 

 

 

 

Autor dále pracuje s deklamací, jedná se o slova miserere nobis v taktech 153-158, které 

zpívají diskant, alt, tenor a bas syrytmicky. V tomto případě jde o určitou potřebu vyjádření 

sounáležitosti, kterou tato slova skrývají. 

Poslední imitaci lze spatřit ve vagantu (t. 161-163), jehož téma je následně v úpravě 

exponováno v basu (t. č. 161-164) a tenoru (t. 166-169). Dále v tenoru (t. 186-188), část jeho 

chorálního tématu poté zopakuje bas (t. 187-188). Celá část končí terc-kvint-oktávovým 

souzvukem G. 

V oddílu Quoniam tu solus sanctus již tenor cituje všechny části chorálu. První část 

chorálního tématu (př. č. 10), které poprvé uvede vagans (t. 204-205), je dále exponováno i 
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v dalších hlasech s reperkusí V-B-D-T. V altu téma neproběhne. Bas a diskant imitují chorální 

téma na spodní kvintě. Druhá část tématu se pak nachází v diskantu (t. 211-213) a vagantu (t. 

211-212). Hlavu chorálního tématu (t. 216-217) dále imitují alt a bas na spodní kvintě (t. 215-

216). V závěru se objevuje v tenoru ligatura cum propriate et sine perfectione (t. 234-237). 

Quoniam tu solus sanctus končí terc-kvint-oktávovým souzvukem G. 

 

Př. č. 10, chorální předloha ze mše Lux et origo (Liber usualis: Gloria č. 1), chorální téma (v 

transkripci od t. 210) 

 

 

 

V Cum Sancto Spiritu se ve střední části mění menzura na proportio sesquialtera (t. 252-

272). Na začátku všechny hlasy imitačně zpracovávají v úpravě chorální téma z tenoru (př. č. 11) 

s reperkusí D-A-V-B-T. Diskant a vagans imitují téma na spodní kvintě. V této části se také 

nachází imitace uvnitř fráze a to na slově in gloria (od t. 260). Cum Sancto Spiritu končí terc-

kvint-oktávovým souzvukem G. 

 

Př. č. 11, chorální předloha ze mše Lux et origo (Liber usualis: Gloria č. 1), chorální téma (v 

transkripci od t. 247) 

 

 

 

  



46 

 

Text Gloria v transkripci: 

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

Laudamus te. Benedicimus te. 

Adoramus te. Glorificamus te. 

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 

Domine Deus, Rex coelestis, 

Deus Pater omnipotens. 

Domine Fili unigenite, Jesu Christe. 

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 

Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dominus. 

Tu solus Altissimus, Jesu Christe. 

Cum sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. 

Amen. 

 

 

Tabulka č. 2.2 

 

3.3. Credo 

 

Credo (v překladu věřím) je v mešním ordináriu užívaná jako forma vyznání víry.
72

 Celá forma je 

rozdělená na dvě části, které dohromady čítají 230 taktů. Patrem omnipotentem obsahuje 95 taktů 

a Qui propter nos homines 135 taktů.  

                                                 
72

 Viz BERGER, Rupert. Liturgický slovník…, s. 100. 

Gloria (rukopis P ) předznamenání: 0

kompoziční úseky: počet taktů menzura sazba cílová kadence reperkuse ambitus (D/A/T/V/B)

Et in terra pax 97 polyfonie G T-D-V-A-B f-b1/d-a1/g-g1/c-f1/G-c1

Domine Deus 39 polyfonie G V-A-B-T f-g1/f-f1/c-d1/G-c1

Qui tollis peccata mundi 67 polyfonie G V-A-D-T-B c1-a1/e-g1/f-g1/c-e1/G-c1

Quoniam tu solus sanctus 38 polyfonie G V-B-D-A-T c1-h1/g-g1/g-e1/c-e1/G-c1

Cum Sancto Spiritu 55     |3/1 polyfonie G D-A-V-B-T f-a1/f-g1/g-f1/c-f1/G-b

Celkem 296 f-h1/d-a1/f-g1/c-f1/G-c1
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Zápis Creda probíhá v menzuře tempus imperfectum diminutum a proportio sesquialtera. 

Ve skladbě převládá tempus imperfectum diminutum v poměru 177 : 58. Obě části kompozice 

jsou zapsané v dórském modu. Alt a bas disponuje největším ambitem (duodecima). Diskant, 

tenor a vagans se pohybují v rozmezí undecimy. 

V tomto případě se stala předlohou píseň „Léto chvíle této vesele vydává spolu všecko 

stvoření“, která probíhá v tenoru v rámci celé skladby. Nápěv byl velmi oblíben, protože podle 

databáze Melodiarium Hymnologicum Bohemiae se objevuje od roku 1517 do roku 1683 

ve dvaceti rukopisných nebo tištěných pramenech s různými hudebními či textovými variantami. 

S notovým záznamem se pak vyskytuje v patnácti pramenech.
73

 Jako písňové Credo se objevuje 

již roku 1530 v latinském Chrudimském kancionálu.
74

 Poté se s ním setkáváme i během druhé 

poloviny 16. století – v Kunvaldského kancionálu (1576), kancionálu Valentina Polona (1584) a 

zpěvníku Závorkově (1606). 

V Patrem omnipotentem cituje tenor celou píseň bez českého textu v taktech 2-34. 

Následně se nevrátí na začátek skladby, ale zopakuje její druhou část (t. 36-52). Přesný začátek 

písně se zas objeví od taktu 62, kdy jí tenor zpočátku cituje v delších notových hodnotách. Od 

taktu 81 probíhá druhá část písně o oktávu výše.  

V úvodu skladby je hlava tématu tenoru imitačně zpracována dalšími hlasy s reperkusí D-

V-B-T. V altu se téma nevyskytuje. Imitaci uvnitř fráze lze spatřit v diskantu od taktu 10 na slově 

visibilium (př. č. 12), jehož téma postupně přebírá alt (t. 11-12), vagans (t. 11-13) a na spodní 

kvintě bas (t. 12-13). S tímto tématem dále skladatel imitačně pracuje od taktu 68 na sousloví 

                                                 
73

 Kolínský kancionál 1517 (f. 182
r
) - notovaný; Český tištěný nenotovaný kancionál utrakvistického kněze Václava 

Miřínského 1522 (f. C 11
v
) - nenotovaný; Český tištěný nenotovaný kancionál protestantské sekty bratří 

habrovanských 1530 (f. C 3
r
) - nenotovaný; Chrudimský latinský graduál 1530 (ff. 340

v
-341

v
) - notovaný; Český 

tištěný nenotovaný kancionál utrakvistického kněze Václava Miřínského 1531 (f. C 6
r
) - nenotovaný; 

Havlíčkobrodský kancionál c1538 (f. 184
r
) - notovaný; Kancionál Jana Roha 1541 (f. E 4

r
) - notovaný; Poličský 

kancionál 1545 (p. 455) - notovaný; Český tištěný nenotovaný kancionál kněze Pavla Vorličného 1559 (f. 139
v
) - 

nenotovaný; Ivančický kancionál 1564 (f. 123
r
, další variantní text 292

r
) - notovaný; Latinský notovaný rukopisný 

kancionál literátského bratrstva od sv. Ducha v Hradci Králové z 2. pol. 16. stol (1) c1570 (f. E 16
v
) - notovaný; 

Kancionál Jakuba Kunvaldského 1576 (f. C 3
v
) - notovaný; Kancionál Valentina Polona 1584 (ff. 133

v
-134

v
) - 

nenotovaný; Český notovaný rukopisný kancionál literátského bratrstva od sv. Ducha v Hradci Králové z 2. pol. 16. 

století (2) c1585 (f. 41
v
) -notovaný; Český notovaný rukopisný kancionál literátského bratrstva od sv. Ducha v 

Hradci Králové z 2. pol. 16. století. (3) c1587 (f. 240v, další variantní text 242
v
) - notovaný); Šamotulský kancionál 

1561 (p. G xv.) - notovaný; Český tištěný notovaný katolický kancionál Jana Rozenpluta ze Švarcenbachu 1601 (p. 

222) - notovaný; Český tištěný notovaný luteránský kancionál kněze Tobiáše Závorky Lipenského 1606 (f. F 15r, 

další variantní text P 20
r
) - notovaný; Kancionál (J. A. Komenský) 1659 (p. 408) - notovaný; Český tištěný notovaný 

katolický kancionál jezuity Václava Šteyera 1683 (p. 193, další variantní text 430, 467) - notovaný, srov. PACALA, 

Frederik. Missa resurrectionis Domini - Credo in unum Deum (XI B 1/DA II 3). Seminární práce FF UK, Praha 2015, 

s. 9 
74

 Chrudim, Regionální muzeum v Chrudimi, Knihovna, sign. 12580, ff. 340
v
-341

v
. 



48 

 

Deum verum a v druhé části se nachází od taktu 125 v souslovích ex Maria a taktu 191 cum 

gloria.  

 

Př. č. 12, téma visibilium v diskantu (v transkripci t. 10-12) 

 

 

Další imitace se nachází od taktu 22, kdy téma tenoru poprvé přináší alt a bas, které 

následně současně imitují diskant, tenor a vagans. Diskant, vagans a bas imitují téma na spodní a 

vrchní kvintě. V taktu 40 vagans imituje bas na vrchní kvartě, diskant imituje pouze melodii (t. 

41-43). Od taktu 68 všechny hlasy imitačně zpracovávají hlavu tématu v tenoru s reperkusí B-A-

D-V-T. Poslední imitace proběhne mezi basem a tenorem (t. 75-78, 78-81). Homofonní úseky se 

objevují v taktech 45-46 (alt, bas), 81-83 (diskant, alt), 81-82 (tenor, vagans). Tato část končí 

terc-kvint-oktávovým souzvukem D. 

V oddílu Qui propter nos homines se ve střední a závěrečné části mění menzura na 

proportio sesquialtera (t. 173-213, 219-230). Na začátku tenor cituje druhou část písně (t. 101-

116), až od taktu 117 cituje píseň celou. Následně od taktu 153 opět zaznívá pouze druhá část, 

začátek písně se objeví až v taktu 174. V závěrečném úseku (t. 216-230) je rovněž v tenoru 

citována až druhá část písně. 

V úvodu (t. 101-102) imitačně zpracovávají všechny hlasy hlavu tématu v tenoru 

s reperkusí D-A-B-V-T. V diskantu a basu se objevuje v rytmické úpravě, altu v inverzi a vagans 

imituje téma na spodní kvartě. Následuje imitace uvnitř fráze, kdy vagans a bas přebírají téma 

z altu (t. 106-107). Další imitace jsou na slově – Crucifixus od taktu 134 imitují všechny hlasy 

(vagans na vrchní kvintě, diskant na vrchní tercii), sub pontio Pilato od taktu 140 imituje alt a 

tenor, celou frázi Et rexurrexit tertia die, od taktu 148 imitují bas, vagans a tenor. Poslední 

imitace na slově secundum proběhne mezi vagantem a tenorem (od t. 157). Od taktu 200 

skladatel pracuje s deklamací, kdy celou frázi iudicare vivos et mortuos zpívají všechny hlasy 

syrytmicky.  

V této části se objevují homofonní úseky mnohem častěji než v předchozí, přesto zde také 

výrazně převažuje polyfonie. Konkrétně se jedná o takty 117-118 (diskant, alt), 173-176 (alt, 

bas), 167-181 (alt, vagans), 184-186 (diskant, alt, bas), 200-203 (všechny hlasy, kromě basu v t. 
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202-203), 204-206 (diskant a bas, alt a vagans). Dále se zde mění postup opakování druhé části 

písně v tenoru, která oproti předchozí části zaznívá hned v úvodu. Celkem se tedy objeví třikrát, 

celá píseň pak zazní pouze dvakrát. Celý oddíl končí terc-kvint-oktávovým souzvukem D. 

V neposlední řadě Credo obsahuje textové vsuvky, které jsou níže vyznačeny. V tomto 

případě autor zhudebňuje standardní text nicejsko-casiřadského vyznání víry, jenž doplňuje o 

prvky z tzv. Atanášova Creda.
75

  

 

Text Creda v transkripci: 

Patrem omnipotentem,  

factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium.  

Et in unum Dominum nostrum Jesum Christum, 

Filium Dei unigénitum et ex Patre natum non creatum, non factum, ante omnia saecula:  

Deum de Deo vero, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero,  

genitum, non factum, consubstantialem Patri:  

per quem omnia facta sunt;  

Qui propter nos homines et propter nostram salutem,  

descendit de caelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto  

ex Maria Víirgine et homo factus est,  

crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,  

passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas,  

et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris,  

et iterum venturus est cum gloria,  

iudicare vivos et mortuos, cuius regni sempiterni nunquam veniet finis.
76

 

Et vitam venturi saeculi.  

Amen. 

  

                                                 
75

 MIGNE, Jacques-Paul, ed. Theologiae cursus completus. Sv. 9. Paris: J.-P. Migne, 1841, sl. 356. 
76

 Bassus v tomto verši zachovává standardní text cuius regni non erit finis. 
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Tabulka č. 2.3 

 

  

Credo (rukopis P ) předznamenání: 0

kompoziční úseky: počet taktů menzura sazba cílová kadence reperkuse ambitus (D/A/T/V/B)

Patrem omnipotentem 95 polyfonie D D-V-A+B-T a-c2/d-a1/c-f1/c-e1/G-d1

Qui propter nos homines 135     |3/1 polyfonie D D-A+B-V-T g-c2/d-a1/c-f1/c-f1/G-c1

Celkem 230 g-c2/d-a1/c-f1/c-f1/G-d1
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4. Komparace mešního ordinária mše Missa Resurrectionis Domini rukopisu P 

a HK 

 

V této kapitole se zaměřím na srovnání mešního ordinária pražského rukopisu 

s královéhradeckým zněním, kde probírám celkový rozsah skladeb, ambity hlasů, hudební zápis, 

modalitu a vzájemnou shodu taktů. Ačkoliv rukopis HK navíc obsahuje čtvrtou část Sanctus, 

nebudu se mu zde věnovat.  

 

4.1. Kyrie 

 

Obě kompozice se skládají ze čtyř částí podobného rozsahu - Kyrie eleyson, Christe eleyson, 

Kyrie eleyson, Kyrie eleson.
77

 První Kyrie eleyson v Kyrie rukopisu HK obsahuje 24 taktů, 

Christe eleyson 38 taktů, druhé Kyrie eleyson 25 taktů a závěrečné Kyrie eleyson má rozsah 40 

taktů. V porovnání s Kyrie rukopisu P má převrácený poměr taktů v jednotlivých částech.  

 Skladby jsou zapsané bílou menzurální notací, první část ve frygickém, ostatní 

v mixolydickém modu. Bas rukopisu HK disponuje výrazně větším ambitem než alt (undecima), 

zatímco rozsah altu je pouze nóna. V rukopisu P se bas pohybuje v rozmezí decimy a alt 

v rozsahu undecimy.  

Všechny části kompozic jsou v menzuře tempus imperfectum diminutum. Obě obsahují 

pouze ligaturu cum opposita proprietate, která se nejčastěji objevuje na začátku nových frází. 

Kolorované noty se vyskytují pouze v basu rukopisu HK, většinou ve skupinách.  

Mezi dochovanými hlasy rukopisů se v altu ukázala vzájemná shoda taktů přibližně 27%. 

To znamená, že oba hlasy vykazují přesnou shodu v 37,5 taktech z celkového počtu 133 taktů 

rukopisu P. Vyšší míra shody se objevila v případě basu, kde se shoduje 74 taktů. Přibližná shoda 

je tedy 56%.    

Jak vyplývá z tabulky 3.1b, určité melodické a rytmické motivy v altu a basu 

královéhradeckého znění se shodují nejen s odpovídajícími hlasy pražského rukopisu, jak by se 

dalo očekávat, ale i s dalšími hlasy (discantus, tenor). Právě v těchto případech se často jedná o 

oktávové transpozice (př. č. 13), které rovněž považuji za shodu. V rukopisu HK skladatel buď 
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 Viz tabulka č. 2.1 a č. 3.1a 
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využil zcela přesný notový materiál, nebo změnil pouze rytmus (př. č. 14). Dále pracoval 

variačně s hlavními motivy a pomocí pomlk jejich nástupy posunoval.  

 

Př. č. 13 XI B 1b, oktávová transpozice (v transkripci t. č. 99-100); Hr-22 (v transkripci t. č. 90-

91).
78

 

                                

 

 

Př. č. 14 XI B 1d, změna rytmu (v transkripci t. č. 113-118); Hr-23 (v transkripci t. č. 107-112). 

 

 

 

Tabulka č. 3.1a 
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 V příkladech vždy uvádím rukopis P jako první a rukopis HK až jako druhý. 

Kyrie (rukopis HK ) předznamenání: 0

kompoziční úseky počet taktů menzura sazba cílová kadence reperkuse ambitus (A/B)

Kyrie eleyson 24 polyfonie E B-A g-g1/ E-c1

Christe eleyson 38 polyfonie G A-B f-f1/ G-b 

Kyrie eleyson 25 polyfonie G A-B g-g1/ G-h

Kyrie eleyson 40 polyfonie G B-A g-g1/G-b

Celkem 127 f-g1/E-c1
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Tabulka č. 3.1b 

4.2. Gloria 

 

Obě kompozice se skládají z pěti částí – Et in terra pax, Domine Deus, Qui tollis peccata mundi, 

Quoniam tu solus sanctus a Cum Sancto Spiritu.
79

 První část v Gloria rukopisu HK je 

nejrozsáhlejší (112 taktů), Domine Deus čítá 23 taktů, Qui tollis peccata mundi 65 taktů, 

Quoniam tu solus sanctus 26 taktů a závěrečná část Cum Sancto Spiritu 61 taktů. Oproti Gloria 

rukopisu P je hradecké znění výrazně kratší, přesto si však zachovává stejný poměr taktů 

v jednotlivých částech. 

Kompozice jsou zapsány v bílé menzurální notaci v mixolydickém modu. Skladatel tak 

potlačuje původní frygickou modalitu chorální předlohy. Alt obou rukopisů má výrazně větší 

rozsah než bas (duodecima). Ambitus basu se pohybuje v rozmezí decimy, která je rovněž pro 

oba rukopisy společná. 

 Části kompozic jsou v menzuře tempus imperfectum diminutum a proportio sesquialtera. 

Gloria rukopisu P má proportio sequialtera pouze v části Cum Sancto Spiritu (t. č. 251-272). 

V rukopisu HK se dále nachází v části Et in terra pax (t. č. 84-90),  Qui tollis pecata mundi (t. č. 

136-147; 163-170) a Cum Sancto Spiritu (t. č. 250-273). Oproti Gloria rukopisu P zde převládá 

tempus imperfectum diminutum v poměru 236 : 51 taktům. 

Gloria rukopisu HK obsahuje pouze ligaturu cum opposita proprietate. V Gloria rukopisu 

P se objevuje i cum propriate et sine perfectione, vždy v závěru samostatné části u tenoru. 
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 Viz tabulka č. 2.2 a 3.2a 

Shody rukopisu HK s P

kompoziční úseky hlas/č. taktů v P ALT - č. taktů hlas/č. taktů v P BAS - č. taktů ALT - počet taktů BAS - počet taktů 

A/ t. č. 3-8 t. č. 3-8 B/ t. č. 1-8 t. č. 1-8 4,5 8

B/ t. č. 31-34 t. č. 20-24 4

A/ t. č. 36 -41 t. č. 25-30 B/ t. č. 36-51 t. č. 25-41 6 16

A/ t. č. 49-50 t. č. 38-39 T/ t. č. 52-55 t. č. 41-44 2 3,5

T/ t. č. 62-63 t. č. 51-52 B/ t. č. 62-63 t. č. 50-51 1,5 1,5

A/ t. č. 75-76 t. č. 61-62 B/ t. č. 76 t. č. 62 1,5 1

A/ t. č. 81-84 t. č. 66-68 B/ t. č. 78-83 t. č. 63-66 4 6

A/ t. č. 95-96 t. č. 86-87 B/ t. č. 90-96 t. č. 81-87 2 6,5

D/ t. č. 97-101 t. č. 88-92 B/ t. č. 97-101 t. č. 88-92 5 5

A/ t. č. 104-108 t. č. 97-100 B/ t. č. 109-111 t. č. 94-96 4,5 3

A/ t. č. 117-119 t. č. 107-109 B/ t. č. 106-108 t. č. 98-100 2,5 2,5

A/ t. č. 130-133 t. č. 123-127 B/ t. č. 108-118 t. č. 102-112 4 11

B/ t. č. 127-133 t. č. 121-127 6

Celkem 37,5 74

Kyrie eleyson

Kyrie eleyson

Christe eleyson

Kyrie eleyson
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Kolorované noty se vyskytují jen v basu a altu rukopisu HK, většinou ve skupinách. Obě skladby 

se také liší v textu, kde v části Qui tollis pecata mundi rukokopisu HK autor v altu zaměnil slovo 

miserere nobis za miserere nostri (od t. č. 153).
80

 V neposlední řadě se nachází rozdíly v sazbě, 

v části Domine Deus v rukopisu HK není zapsaná melodie basu. 

Mezi dochovanými hlasy rukopisů se v altu ukázala vzájemná shoda taktů přibližně 31 %. 

Oba hlasy tak vykazují shodu v 93 taktech z celkového počtu 296 taktů rukopisu P. Vyšší míra 

shody se objevila v basu, kde se shoduje 117 taktů. Přibližná shoda je tedy 40 %.  

Z tabulky 3.2b vyplývá, že určité melodické a rytmické motivy v altu a basu 

královéhradeckého rukopisu se v  pražském rukopisu rovněž vyskytují i v jiných hlasech než 

výchozích (discantus, tenor). Na rozdíl od Kyrie se shodný motiv také objevuje ve vagantu, opět 

v oktávové transpozici. Kromě oktávové transpozice se nachází v Gloria rukopisu HK i kvintová 

transpozice (př. č. 15). V tomto případě se však jedná o další skladatelovu úpravu, proto ji 

nepovažuji za shodu a není uvedena v tabulce. 

 

Př. č. 15 XI. B. 1c, kvintová transpozice (v transkripci t. č. 261-263); Hr-22 (v transkripci t. č. 

256-257) 

     

 

 

 

Tabulka č. 3.2a 

                                                 
80

 Při porovnání vycházím z moderní edice Liber Usualis. Tournai – New York: Desclée & Co, 1961. 

Gloria (rukopis HK ) předznamenání: 0

kompoziční úseky: počet taktů menzura sazba cílová kadence reperkuse ambitus (A/B)

Et in terra pax 112      |3/1 polyfonie G A-B d-a1/G-a

Domine Deus 23 - G A f-g1

Qui tollis peccata mundi 65      |3/1 polyfonie G A-B g-a1/G-a

Quoniam tu solus sanctus 26 polyfonie G B-A g-g1/G-a

Cum Sancto Spiritu 61      |3/1 polyfonie G A-B f-g1/G-b

Celkem 287 d-a1/G-b
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Tabulka č. 3.2b 

 

4. 3. Credo 

  

Credo rukopisu P se skládá pouze ze dvou částí – Patrem omnipotentem (95 taktů) a Qui propter 

nos homines (135 taktů). Oproti tomu je Credo rukopisu HK rozděleno na pět samostatných částí 

– Patrem omnipotentem (105 taktů), Qui propter nos homines (29 taktů), Et in carnatus est (23 

taktů), Crufixus etiam pro nobis (18 taktů) a Et resurrexitt tertia die (74 taktů). Na rozdíl 

kompoziční úseky hlas/č. taktů v P ALT - č. taktů hlas/č. taktů v P BAS - č. taktů ALT - počet taktů BAS - počet taktů 

A/ t. č. 4-7 t. č. 1-4 B/ t. č. 3-6 t. č. 1-4 4 3,5

A/ t. č. 11-12 t. č. 17-18 B/ t. č. 8-13 t. č. 14-19 1,5 5,5

A/ t. č. 19-20 t. č. 26-27 B/ t. č. 20-25 t. č. 28-32 1,5 5

A/ t. č. 25-31 t. č. 43-49 T/ t. č. 25-27 t. č. 34-35 6,5 2

D/ t. č. 38-40 t. č. 55-56 B/ t. č. 28-30 t. č. 46-48 1,5 2,5

A/ t. č. 50-51 t. č. 66-67 B/ t. č. 34 t. č. 52 2 1

A/ t. č. 58 t. č. 75 B/ t. č. 36-38 t. č. 53-55 1 2,5

A/ t. č. 61-62 t. č. 78-79 B/ t. č. 77-83 t. č. 91-96 2 5,5

A/ t. č. 77-79 t. č. 91-93 B/ t. č. 86 t. č. 100 3 1

V/ t. č. 89-92 t. č. 104-107 B/ t. č. 87-88 t. č. 103 3,5 1

A/ t. č. 94-95 t. č. 108-110 B/ t. č. 89-97 t. č. 104-112 1,5 9

A/ t. č. 99-100 t. č. 113-114 1,5

A/ t. č. 102-104 t. č. 117-119 2,5

A/ t. č. 109-110 t. č. 120-121 1.5

A/ t. č. 113-120 t. č. 121-129 7

A/ t. č. 126-127 t. č. 130 1

A/ t. č. 134-136 t. č. 133-135 2,5

A/ t. č. 156 t. č. 150-151 B/ t. č. 153-161 t. č. 151-161 1 9

A/ t. č. 138-139 t. č. 163-164 B/ t. č. 170-173 t. č. 170-173 1,5 2,5

A/ t. č. 173 t. č. 172 B/ t. č. 176-177 t. č. 174-176 1 2

T/ t. č. 186-190 t. č. 187-192 B/ t. č. 179-181 t. č. 179-181 5 2,5

A/ t. č. 201-202 t. č. 199-200 B/ t. č. 201-202 t. č. 199-200 2 2

A/ t. č. 204-207 t. č. 201-204 B/ t. č. 204-208 t. č. 201-205 4 4,5

A/ t. č. 209-211 t. č. 206-208 B/ t. č. 210-219 t. č. 207-217 2,5 9,5

A/ t. č. 215-216 t. č. 213 B/ t. č. 231- 241 t. č. 228-239 1 11

A/ t. č. 232-234 t. č. 230-232 3

V/ t. č. 239-241 t. č. 237-239 2.5

A/ t. 242-246 t. č. 240-244 B/t. č. 242-249 t. č. 240-247 4,5 7,5

V/ t. 249-250 t. č. 247-248 B/ t. č. 251-252 t. č. 249-250 2 2

A/ t. 251 t. č. 249 B/ t. č. 254-256 t. č. 253-255 1 2,5

D/ t. č. 252-253 t. č. 250-251 B/ t. č. 257-273 t. č. 257-274 1,5 17

A/ t. č. 255-256 t. č. 253-255 B/ t. č. 274-280 t. č. 276-282 1,5 6,5

A/ t. č. 266-267 t. č. 259-260 1,5

T/ t. č. 267-268 t. č. 263-264 2

D/ t. č. 269-271 t. č. 270-272 2,5

A/ t. č. 274 t. č. 274-275 0,5

A/ t. č. 274-283 t. č. 276-285 8,5

Celkem 93 117

Shody rukpisu HK s P

Et in terra pax

Domine Deus

Qui tollis peccata mundi

Quoniam tu solus sanctus

Cum Sancto Spiritu
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od Creda rukopisu P je rozsáhlejší, přesto si však zachovává stejný poměr taktů v oddělených 

textových úsecích.
81

 

Obě skladby jsou zapsané v bílé menzurální notaci v  dórském modu, kromě části Et in 

carnatus est rukopisu HK, která je zapsaná v modu frygickém. V případě rukopisu P se v tomto 

místě objevují pouze tóny z dórského modu jako dílčí kadence, protože zde není konec 

samostatné části (t. č. 134). Bas rukopisu HK disponuje výrazně větší ambitem než alt 

(kvintdecima), zatímco rozsah altu je pouze decima. V rukopisu P se bas a alt pohybují v rozmezí 

duodecimy.  

Samostatné části kompozic jsou v menzuře tempus imperfectum diminutum a proportio 

sesquialtera. Credo rukopisu P má proportio sesquialtera v závěru druhé části Qui propter nos 

homines (t. č. 173-213; 219-230). V Credu rukopisu HK se vyskytuje v části Et resurrexit 

Domine (t. č. 176-181; 198-217) a v závěrečném Amen (t. č. 239-249), kde se oba rukopisy 

shodují. Oproti Credu rukopisu HK zde převládá tempus imperfectum diminutum v poměru 212 : 

37 taktům. 

Creda obsahují pouze ligaturu cum opposita proprietate, která se nejčastěji objevuje na 

začátku nových frází. Kolorované noty se nachází v rukupisu P i rukopisu HK. V textu Creda 

rukopisu HK autor modifikoval frázi Deum de Deo vero, kam navíc vložil slovo vero (od t. č. 50), 

které se běžně užívá až v pozdější frázi Deum verum de Deo vero. Další odlišnosti lze rovněž 

najít v sazbě, kde v části Crucifixus etiam pro nobis rukopisu HK chybí alt. 

Mezi dochovanými hlasy rukopisů se v altu ukázala vzájemná shoda taktů přibližně 19%. 

V tomto případě se shoduje 44,5 taktů z celkového počtu 230 taktů rukopisu P. Vyšší míra shody 

se znovu prokázala v basu, kde se shoduje 83,5 taktů. Přibližná shoda je tedy 36%. 

Z tabulky 3.3b rovněž vyplývá, že určité melodické a rytmické motivy v altu a basu 

královéhradeckého rukopisu se v pražském rukopisu nachází i v dalších hlasech (discantus, tenor, 

vagans). Kromě oktávové transpozice zde skladatel uplatnil i kvartovou transpozici (př. č. 16), 

kterou však řadím mezi další styly kompoziční práce, a proto není zohledněna v tabulce. 
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 Viz tabulka č. 2.3 a 3.3a 
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Př. č. 16 XI. B. 1c, kvartová transpozice (v transkripci t. č. 44); Hr-22 (v transkripci t. č. 56-57). 

 

 

Tabulka č. 3.3a 

 

Tabulka č. 3.3b 

Credo (rukopis HK ) předznamenání: 0

kompoziční úseky: počet taktů menzura sazba cílová kadence reperkuse ambitus (A/B)

Patrem omnipotentem 105 polyfonie D A-B f-a1/E-b

Qui propter nos homines 29 polyfonie D A-B a-a1/F-f

Et incarnatus est 23 polyfonie a A+B a-a1/H1-a

Crucifixus etiam pro nobis 18 - D B F-b

Et resurrexit tertia die 74     |3/1 polyfonie D A+B a-a1/F-a

Celkem 249 f-a1/H1-b

kompoziční úseky hlas/č. taktů v P ALT - č. taktů hlas/č. taktů v P BAS - č. taktů ALT - počet taktů BAS - počet taktů 

D/ t. č. 1-3 t. č. 2-4 B/ t. č. 2-5 t. č. 3-8 3 4

V/ t. č. 9-10 t. č. 8 B/ t. č. 7-9 t. č. 13-15 1,5 2,5

D/ t. č. 10-13 t. č. 16-19 B/ t. č. 12-14 t. č. 18-20 3,5 2,5

T/ t. č. 22-24 t. č. 28-30 B/ t. č. 18-29 t. č. 24-35 2 11,5

A/ t. č. 26-27 t. č. 35-36 B/ t. č. 32-35 t. č. 38-41 1,5 4

V/ t. č. 40-42 t. č. 46-47 B/ t. č. 40-41 t. č. 47-49 1,5 2

T/ t. č. 49 t. č. 59 B/ t. č. 44-46 t. č. 55-58 0,5 3

A/ t. č. 57-58 t. č. 64 B/ t. č. 49-50 t. č. 61-62 0,5 2

A/ t. č. 69-70 t. č. 77-79 B/ t. č. 67 t. č. 68 2 1

A/ t. č. 72-74 t. č. 79-81 B/ t. č. 70-72 t. č. 78-80 2 3

D/ t. č. 84 t. č. 95 B/ t. č. 78-79 t. č. 86-87 1,5 1,5

T/ t. č. 88-89 t. č. 99-100 B/ t. č. 81-83 t. č. 91-93 1 2,5

B/ t. č. 92-95 t. č. 101-105 4

T/ t. č. 101-102 t. č. 106-107 B/ t. č. 96-100 t. č. 107-111 2 4,5

A/ t. č. 111-113 t. č. 129-131 B/ t. č. 109-111 t. č. 127-129 2,5 2,5

T/ t. č. 113-114 t. č. 130-131 1,5

D/ t. č. 124-128 t. č. 145-148 B/ t. č. 116-118 t. č. 135-136 3 2

B/ t. č. 123-128 t. č. 143-148 5,5

Crucifixus etiam pro nobis B/ t. č. 134-135 t. č. 158-159 1,5

A/ t. č. 167-168 t. č. 184-185 B/ t. č. 156-157 t. č. 178-179 1 1,5

T/ t. č. 185-187 t. č. 199-201 B/ t. č. 165-171 t. č. 183-188 3 5

D/ t. č. 189-190 t. č. 205-206 B/ t. č. 184-186 t. č. 198-200 1,5 2

A/ t. č. 197-200 t. č. 212-214 B/ t. č. 187-188 t. č. 187-188 2,5 1

A/ t. č. 205-207 t. č. 223-224 B/ t. č. 197-199 t. č. 216-218 2 2

T/ t. č. 214-218 t. č. 234-238 B/ t. č. 212-216 t. č. 232-235 5 4

A/ t. č. 228-229 t. č. 247-248 B/ t. č. 219-222 t. č. 238-241 1,5 3

B/ t. č. 227-230 t. č. 246-249 4

Celkem 44,5 83,5

Shody rukopisu HK s P

Patrem omnipotentem

Qui propter nos homines

Et resurrexit tertia die

Et incarnatus est
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Ačkoliv existují dvě znění mše, která nejsou identická, jejich vzájemná shoda je natolik 

velká, že s největší pravděpodobností se jedná o revizi téže skladby. Z důvodu fragmentárního 

dochování hradecké verze není možno určit, zda revidované znění bylo pro stejný nebo jiný počet 

hlasů. Rovněž se nepodařilo odhalit, zda obě skladby zkomponovali dva různí autoři nebo jsou 

dílem jediného tvůrce. Přepracování mše jedním autorem by nebylo v českém prostředí ojedinělé. 

Dana Soušková ve své diplomové práci píše o mši Sic Deus dilexit mundum Pavla Spongopaea 

Jistebnického (c1560-1619), který roku 1585 napsal jednu verzi pro šest hlasů a kolem roku 1600 

druhou pro osm hlasů.
82

 Z obou mší se však dochovaly pouze dva hlasy, takže plný rozsah 

Jistebnického revizí nelze odhadnout. 
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 SOUŠKOVÁ, Dana. Pavel Spongopaeus Jistebnický: Příspěvek k poznání života a tvorby. Diplomová práce FF 

UK, Praha 1984, s. 47-50.  
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Závěr  

 

V předložené bakalářské práci jsem se zabývala anonymním mešním ordináriem z cyklu s 

názvem Missa Resurrectionis Domini z graduálu literátského bratrstva u kostela sv. Michala v 

Opatovicích na Novém Městě pražském. Ve stavu bádání jsem nastínila vývoj poznání rukopisu 

od 19. století do současnosti, z něhož vyplývá, že prozatím je zpracován pouze částečně, neboť 

badatelé rozebírali opakovaně tytéž skladby. Popis pramene jsem vytvořila na základě 

kodikologického rozboru originálního rukopisu, který doposud nebyl proveden. Jádro práce tvoří 

analýza mešního ordinária představující kompoziční styl založený na imitační technice a využití 

více cantů firmů. Komparace pražské verze s královéhradeckým zněním prokázala velkou míru 

vzájemné shody. Vzhledem k této skutečnosti se pravděpodobně jedná o přepracování téže 

skladby. Otázku jednoho či dvojího autorství se nepodařilo vyřešit. Z dochovaných pramenů také 

nelze s jistotou určit, zda revidované znění bylo pro stejný nebo odlišný počet hlasů. Určitým 

vodítkem pro budoucí badatele může být příklad Pavla Spongopaea Jistebnického a jeho původně 

šestihlasé mše Sic Deus dilexit mundum, již skladatel kolem roku 1600 přepracoval dle tehdy 

oblíbeného vícesborového stylu. 

 Polyfonní mešní ordinárium v českých zemích konce 16. století si jistě zaslouží 

rozsáhlejší průzkum, k němuž je graduál literátského bratrstva u kostela sv. Michala v 

Opatovicích na Novém Městě pražském dobrým východiskem. Nabízí totiž široké spektrum 

témat počínaje autorskou atribucí a konče typologií kompoziční práce. Sonda v podobě analýzy 

Missy Resurrectionis Domini poukázala nejen na problematiku skladebné techniky, ale také na 

sepětí polyfonní a jednohlasé hudební tradice velikonoční liturgie. Srovnání s jednohlasými 

kancionály potvrdilo, že písňové canty firmy nebyly vybrány nahodile, ale vycházely právě 

z jednohlasého úzu, jak ukazuje např. časově nejbližší kancionál Valentina Polona z roku 1584. 

Rozšíření této tradice v polyfonní hudbě prokazuje další mešní cyklus z pera Jakuba 

Maršálka, zapsaný v dnes nezvěstném rokycanském rukopisu A V 23, který využívá stejný 

motivický materiál.
83

 Hlubší výzkum těchto souvislostí však nebylo možné do této práce 

zahrnout, a proto ho ponechávám dalšímu bádání. 

  

                                                 
83

 Srov. Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby, Hudebněhistorické oddělení, sign. XXVIII E 54 (spartace 

Emiliána Troldy). Viz: TROLDA, Emilián. Kapitoly o české mensurální hudbě I. Jakub Maršálek, in: Cyril 59, 1933, 

s. 4-7. 
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Příloha  

 

Následující příloha obsahuje pětihlasé zpracování a dvouhlasý fragment mešního ordinária Missa 

Resurrectionis Domini v rukopisech P a Hr. Edice pětihlasé verze je revidovaným zněním 

obsaženým v seminárních pracích Martiny Šimsové, Natálie Krátké a Frederika Pacaly (viz 

seznam literatury). Edice dvouhlasého fragmentu Hr byla nově vytvořena. 

 

Ediční zpráva  

 

Pramen: Hradec Králové, Muzeum východních Čech, rkp. sign. Hr-22 (Altus), Hr-23 (Bassus). 

 

Hodnoty not nejsou při přepisu redukovány. Menzura tempus imperfectum diminutum je přepsána 

do novodobého taktu alla breve. V prameni je pro alt užit C klíč a pro bas F klíč. V případě altu 

je v přepisu použit oktavizační G klíč a v basu je zachován F klíč.  Proporce se nachází pouze v  

Gloria a Credo. Jedná se o proportio sesquialtera, které je zaznamenáno v 3/1 metru. Ligatury 

jsou v transkripci znázorněny hranatými svorkami. V prameni se vyskytuje pouze ligatura cum 

opposita proprietate skládající se ze dvou breves. Color je také vyznačen hranatými svorkami, 

ale s přerušovanou čárou. Podložení textu je editorské, všechny doplňky jsou v hranatých 

závorkách, přepis textu na základě standardního úzu zpěvních textů konce 16. století.  

 

Kyrie 

A: pp. 36-37. 

B: pp. 30-31. 

 

Gloria  

A: pp. 37-40. 

B: pp. 31-34. 

V basu t. 5 pauza semibrevis nahrazena pauzou brevis. 
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Credo 

A: pp. 47-50. 

B: pp. 40-43. 
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