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P anování císaře Rudolfa II. a přítomnost jeho dvora 
v Praze představuje šťastné období vývoje hudeb-
ního nototisku v Čechách. Během třiceti let (1580-

1612) vzniklo v Praze (ale i v jiných městech Čech a Mo-
ravy) velké množství tisků, které obsahovaly notované 
skladby všech hudebních druhů a žánrů.

Snad s výjimkou instrumentální hudby, která nena-
šla svého tiskaře, produkovaly české tiskárny, především 
dílna Jiřího Nigrina-Černého (činná v letech 1579-1606) 
hudební sbírky, které pokrývaly všechen dobově oblíbený 
a potřebný repertoár. Byly vydávány učebnice, edukativ-
ní skladby typu bicinií, sbírky motet, polyfonních proprií, 
ordinaria, kancionály pro různé v Čechách činné církve, 
ba i hudba světská. Jiří Nigrin zemřel několik let před 
císařem Rudolfem, jehož dvoru sloužil vytrvale a v oboru 
hudby se stal v podstatě dvorním tiskařem.

V závěru rudolfinské éry, na konci prvého desetiletí 
17. století, ho krátce zastoupil jiný pražský tiskař, který 
se předtím hudbě nevěnoval: Mikuláš Strauss ze Štrau-
senfeldu (původně Nikolaus Strauss, též Pštros, Strauß, 
Struthio, Štross), který pocházel z německého Elsterber-
gu nedaleko Cvikova a do Prahy přišel již v druhé polo-
vině osmdesátých let 16. století. Strauss, z jehož dílny je 
dochována přibližně stovka (nehudebních) titulů, nepřed-
čil Nigrina v množství hudebních tisků, ani v pestrosti 
hudebních druhů a žánrů. Výjimečný je ale tím, že vydal 
největší a nejvelkorysejší hudební tisk české renesance. 
Vlastně dva velkorysé tisky. Oba jsou zároveň posledními 
tisky vokální polyfonie v rudolfinských Čechách. Dohro-
mady vytiskl Strauss tři hudební tisky:

1609 Liber I. missarum Caroli Luython Sacrae Caesa. 
Maiest. organistae et componistae. Cum gratia et 
privilegio Sac. Caesa. Maiest. Pragae, imprimebatur 
apud Nicolaum Straus. Anno Domini, M. DC. IX.1

 RISM A/I: L 3119; LL 3119;  Obr. 1.

1609 Magnificat anima mea Dominum. Secundi toni, 
a sex vocibus. Autore Nicolao Zangio, Sacrae Caesa-
reae Maiestatis Aul. Fa. Pragae, excudebat Nicolaus 
Straus. Anno Christi M. DC. IX.2 [Auf dem letzten 
Blatt: Pragae, in Antiqua Civitate, imprimebatur 
apud Nicolaum Straus, sumptibus et impensis pro-
priis. Anno M. DC. IX.]

 RISM A/I: Z 38;  Obr. 2.

1612 GRAtVLAtIo oder Glückwüntschung/ eines Seelig: 
vnnd Frewdenreichen Newen Jahrs/ So denen Löbli-
chen Dreyen Politischen Euangelischen Ständen von 
Herren/ der Ritterschafft und Städten/ deß Ertz-
hertzogthumbs oesterreich vnder der Ennß/ Augs-
purgerischer Confession &c. Zu Ehren vnd Gefallen/ 
auff das 1612. Jahr/ von den bestelten Musicis zu 
Hernalß dedicirt vnd verehrt worden. Componirt 

1 Viz http://data.onb.ac.at/rec/AC09193479, http://www.
manuscriptorium.com/apps/index.php?direct=record&pid=AIP-
DIG-NKCR__59_A_10477__4FN3MH8-cs.

2 Viz http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php?-
direct=record&pid=AIPDIG-NKCR__59_A_10477__4FN3MH8-cs 
(sub fol. 160r)

The swan song of the Rudolphine polyphony: 
Liber I. missarum by Charles Luython
The paper deals with the First Book of Masses by Charles 
Luython published in Prague by Nicolaus Strauss. It 
claims that the printer published this collection only 
once, in 1609. All following editions (1610 and 1611) 
listed in scholarly literature can be understood as the 
printer’s attempts to publish a seemingly updated ver-
sion in order increase the work’s resale value. Liber I. 
missarum was probably intended by Luython as the 
first volume of a more comprehensive edition of his 
work. However, neither the second or any other volume 
appeared. Luython’s collection of 1609 is the last printed 
book of polyphonic music by a Rudolphinian author in 
Bohemia before the Battle of White Mountain (1620). 
Bound together with Luython’s work, Strauss published 
Zangius’ Magnificat, in which he used typographic mate-
rial from Luython’s collection—except for the title page, 
the origins of which are still unclear.
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* Aktualizovaná a upravená verze příspěvku předneseného 
na mezinárodní konferenci Carl Luython 1620-2020 v Praze dne  
31. 7. 2020. Německou verzi viz Clavibus unitis 10/3 (2021), 
https://acecs.cz/media/cu_2021_10_03_danek.pdf.
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mit fünff Stimmen. Gedruckt zu Prag in der Altenstadt bey Nicolao Strauß/ in der Karpf-
fengassen/ im Jahr 1612.

 RISM A/I: AN 1186.
Poslední z nich je tiskařsky nenáročný jednolist, který obsahuje krátkou pětihlasou skladbu 

obsahující novoroční přání, které si objednali hudebníci z Hernals (dnes čtvrť Vídně). Dochován 
je v unikátním exempláři ve vídeňské Österreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung 
(A-Wn) pod signaturou MS8847-4°.3 V tomto příspěvku se mu věnovat nebudeme.

Prvé dva jsou tisky, které spojuje formát (velké folio, 49 × 36 cm), rok vydání (1609), celkové 
výtvarné pojetí a použitý typografický materiál. Oba jsou uvedeny velkorysým titulním listem, 
který pořídili zdatní rytci, a doplněny o výtvarně jedinečné iniciály. Oba tisky jsou však zároveň 
nesouměřitelné rozsahem: Luythonův Liber I. missarum má celkově 158 (CLVIII) folií, kdežto 
Zangiovo Magnificat je útlým tiskem o dvanácti listech. Luythonova sbírka je na české poměry 
výjimečná v mnoha ohledech. A zároveň její vydání nabízí několik otázek:

3 Viz http://data.onb.ac.at/rec/AC09286740.
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Obr. 1:
Charles Luython: 
Liber I. missarum, 
titulní strana. 
Slaný: Vlastivědné 
muzeum, bez sign., 
fol. [1r]

https://opac.rism.info/metaopac/search?methodToCall=selectLanguage&Language=en&View=rism&q=Gratulatio+oder+Gl%C3%BCckw%C3%BCntschung+eines+seelig
http://data.onb.ac.at/rec/AC09286740
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1) Jaký účel mělo vydat v Praze na konci prvého desetiletí 17. století tisk konzervativních 
polyfonních mší jednoho autora v podobě chorbuchu, když už se v Evropě začalo zásadním 
způsobem měnit hudební paradigma? Nutno k tomu dodat, že až na tři mše byly všechny 
ostatní v době vydání Luythonova tisku již součástí středoevropského repertoáru a běžně 
se na rudolfinském dvoře provozovaly, jak naznačuje i sám autor v dedikaci císaři Rudolfovi. 
Luython v ní píše:

»Složil jsem pro císařský dvůr muteta nábožná i světská a rád bych teď některá 
vydal tiskem. Větší část mám však doma v rukopise, všechno pro větší slávu císaře. 
Vydávám teď mše, které byly mnohokrát zpívány před císařem, novým způsobem 
péčí tiskaře, a co nejponíženěji je věnuji císaři jako projev nejoddanější vděčnosti.«4

2) Kdo vydání tak nákladného tisku, jakým byly Luythonovy mše, financoval? Protože to byl 
bezpochyby tisk velmi náročný!

4 Viz Přílohu.
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Obr. 2:
Nicolaus Zangius: 
Magnificat anima 

mea Dominum, 
titulní strana. Slaný: 

Vlastivědné muzeum, 
bez sign., fol. [Ir]
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3) Jaký smysl mělo ale zároveň vydat v Praze ve stejné době tak útlý tisk pětihlasého zhudeb-
nění Magnificat Nicolause Zangia při užití tak velkého formátu? Zangiův tisk v podstatě 
nemohl v hudební praxi fungovat samostatně, byl myslitelný pouze jako součást konvolutu, 
a proto je patrné, že byl výrobně či produkčně propojen s tiskem Luythona, přestože autoři 
byli jiných konfesí, měli jiné postavení u dvora či v rudolfinské Praze a oba tisky byly odlišné 
i volbou zhudebněného žánru.

4) A otázka možná nejdůležitější: Kolik bylo vlastně vydání Luythonova Liber I. missarum?

Začnu odpovědí na otázku poslední, od které se možná budou moci odvíjet i odpovědi 
na otázky předchozí. V muzikologické literatuře se můžeme setkat s názorem, že mohly být 
dokonce čtyři vydání Luythonovy první knihy mší: 1609, 1610, 1611 a 1621. V letité, ale stále 
ještě nepřekonané monografii Alberta Smijerse Karl Luython als Motteten-Komponist z roku 
1923 se uvádí, že vedle nejčastěji dochovaného vydání z roku 1609 je ještě doložitelné vydání 
z roku 1611, tehdy uložené v Preußische Landesbibliothek v Berlíně. Vedle toho Smijers cituje 
katalog Georga Draudia Bibliothecca classica, v němž je zmíněno ještě vydání Luythonova tisku 
k roku 1621 v tiskárně Gottfrieda Tampacha ve Frankfurtu.5 Zároveň ale Smijers přiznává, že 
toto vydání nikde nenalezl. Současný RISM uvádí tři vydání Luythona:
1609, RISM A/1, L 3119;
1610, RISM A/1, L 3120;
1611, RISM A/1, L 3121.

Nejčastěji je do dnešní doby dochováno vydání z roku 1609. Podle našeho výzkumu je do-
loženo osmnácti exempláři v těchto institucích:
1) Augsburg: Staats- und Stadtbibliothek (D-As), sign. Tonk Schl 76;
2) Berlin: Universität der Künste Berlin, Universitätsbibliothek (D-Bhm);
3) Brno: Moravská zemská knihovna (CZ-Bu), sign. ST5-0889.409;
4) Dresden: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) (D-Dl), 

sign. Mus.1157.D.1;
5) Hamburg: Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Musiksammlung (D-Hs), 

sign. ND VI 556 (M C/121);
6) Kraków: Biblioteka Jagiellońska (PL-Kj), sign. Mus.ant.pract. L 1170;
7) Kraków: Biblioteka Jagiellońska (PL-Kj), sign. Mus.ant.pract. Z 90 [1];
8) Olomouc: Vědecká knihovna (CZ-Ol), sign. III 2.648-III 2.649;
9) Olomouc: Vědecká knihovna (CZ-Ol), sign. III 129.107;

10) Praha: Knihovna Metropolitní kapituly (CZ-Pak), sign. D.b.α.2;
11) Praha: Knihovna Muzea hl. m. Prahy (CZ-Pmp), sign. VII/C-D/3;
12) Praha: Knihovna Národního muzea (CZ-Pn), sign. 54.A.4;
13) Praha: Národní knihovna České republiky (CZ-Pu), sign. 59.A.10476;
14) Praha: Národní knihovna České republiky (CZ-Pu), sign. 59.A.10477;
15) Příbram: Hornické muzeum (CZ-PRm), inv. č. L 266 (přír. č. 219/79);
16) Slaný: Vlastivědné muzeum, bez sign.;
17) Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem (CZ-UL), sign. St. 1298;
18) Wien: Österreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung (A-Wn), sign. MS37494-2°.
Vydání z roku 1610 existuje pouze v jediném exempláři:
1) Wien: Österreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung (A-Wn), sign. MS37494-2°.
A vydání z roku 1611 je dnes dohledatelné ve dvou exemplářích:
1) Regensburg: Thurn- und Taxis-Hofbibliothek (D-Rtt), sign. 9993/2 FK Mus. II 53;
2) Kraków: Biblioteka Jagiellońska (PL-Kj), sign. Mus.ant.pract. Z 90 [2].

Podle četnosti vydání by se mohlo zdát, že Luythonův Liber I. missarum byl úspěšným 
tiskem, který si vyžadoval stále nové dotisky. Z výčtu vydání však můžeme hned v úvodu 
vypustit rok 1621 uváděný Draudiem. Jedná se bezpochyby o chybu, kterých je v tomto jinak 
velmi záslužném katalogu více. Vydavatel Gottfried Tampach uváděný Draudiem byl znám 
především svými tisky děl Johanna Keplera a v podstatě tiskl hudbu výjimečně. V roce 1618 
vytiskl Campanovo Sacrarum odarum libri duo s notací a rok před tím realizoval sbírku Har-

5 DrauDius, Georgius: Bibliotheca classica sive Catalogus officinalis, in quo philosophici artiumque adeo 
humaniorum, poetici etiam et musici libri omnes ... usque ad annum M.DCXXIV. inclusive ... continentur, 
Frankfurt am Main: Balthasar Oster, 1625, s. 1634: »Francof. apud Gotofr. Tampach, 1621.«, https://www.
digitale-sammlungen.de/en/view/bsb10528390?page=338.
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monia sacra Andrease Hakenbergera, která je dedikována polskému králi Zikmundovi II. Vasovi. 
Toť z hudby vše.

Tisky, které jsou vročeny 1610 a 1611, se oproti původnímu z roku 1609 vlastně neliší. Od 
dob Smijerse se v literatuře včetně soupisu v RISM objevují odlišné názvy pro vydání z roku 
1609 a pro vydání z let 1610 a 1611.

Vydání z roku 1609 je uváděno názvem (RISM ID no.: 990038741):
LIBER I. | MISSARVM | CAROLI LVYTHON | SACRAE CAESA: MAIEST: | ORGANISTAE ET 
COM-|PONISTAE. | CVM GRATIA ET PRIVILEGIO SAC: CAESA: MAIEST: | IMPRIMEBATVR | 
SVMPTIBVS ET IMPEN-|SIS NICOLAI STRAVSII. | PRAGAE, | ANNO REPARATAE SALVTIS, | 
M. DC. IX.

Vydání z let 1610 (RISM ID no.: 990038742) a 1611 (RISM ID no.: 990038743):
LIBER I. | MISSARVM | CAROLI LVYTHON | SACRAE CAESA: MAIEST: | ORGANISTAE ET 
COM- | PONISTAE. | CVM GRATIA ET PRIVILEGIO SAC: CAESA: MAIEST: | PRAGAE, | IMPRI-
MEBATVR | APVD NICOLAVM | STRAVS. | ANNO DOMINI, | M. DC. XI.

Rozdíl je především v označení úlohy Mikuláše Strausse. V prvém je označen jako tiskař 
a ten, který tisk financoval. V dalších dvou pouze jako ten, který tisk vydal. Nutno však říci, 
že jsem tisk, který by byl uveden prvým názvem, nikde nenašel. Všechny dochované tisky mají 
titulní stranu stejnou bez ohledu na vročení, tedy:

LIBER I. | MISSARVM | CAROLI LVYTHON | SACRAE CAESA: MAIEST: | ORGANISTAE ET 
COM-|PONISTAE. | CVM GRATIA ET PRIVILEGIO SAC: CAESA: MAIEST: | PRAGAE, | IMPRI-
MEBATVR | APVD NICOLAVM | STRAVS. | ANNO DOMINI, | M. DC. IX.

Smijersův titul vznikl nejspíše propojením skutečného titulního listu a posledního listu z tisku 
Zangiova Magnificat. Pak už se jen v muzikologické literatuře přebíral.

Než se pokusíme odpovědět, jak to pravděpodobně bylo s druhým a třetím vydáním Lu-
ythonových mší, zastavme se u toho, jak asi nejspíše straussovský tisk vznikal. Kde sehnal 
Nicolaus Strauss typografický materiál k vydání sborníku devíti mší Charlese Luythona, zatím 
nevíme. Jak už jsme zdůraznili, titulní list s bordurou (stejně jako u tisku Magnificat Nicolause 
Zangia) je jedinečný. V Luythonově knize mší se nachází i řada jedinečných antikvových ini-
ciál a dalšího ozdobného typografického materiálu. Strauss disponoval dvěma sadami iniciál. 
Velmi zajímavou sadou velkých zdobných iniciál (8,5 x 8,5 cm) a druhou s iniciálami menších 
rozměrů (4,5 × 4,5 cm). Dále měl sadu notových štočků, prázdných notových osnov a dalšího 
doplňujícího typografického materiálu, především textu. Vzhledem ke způsobu střídání tohoto 
materiálu – především iniciál – je patrné, že tiskl celé dílo na pokračování. Vždy po určitém 
úseku musel sazbu rozmetat a vysadit opět novou část. Je velmi nepravděpodobné, že měl 
tolik typografického materiálu, že by mu vystačil na vysázení celé Luythonovy sbírky najed-
nou. O způsobu práce na realizaci Luythonova tisku napovídají tiskařské chyby, které se v díle 
vyskytují. Mají různý charakter. Jedná se především o špatná označení hlasů, klíčů, výšku not 
a podložený text. Zde jsou tiskařské chyby shrnuty v tabulce:

Folio Hlas / Osnova Charakter opravy tiskové chyby
XXIIr Bassus Podložení textu »miserere nobis«
XXVIIr Altus, 2. osnova Podložení textu »volunta-«
XXVIIv Tenor II. Přelepeny klíče ve všech řádcích
LIXv Altus II. Přelepeno označení hlasu »Altus II.«
LIXv Tenor Přelepeny klíče v obou řádcích 
LXv Altus II. Přelepeny označení hlasu »Altus II.« a 6. nota v 1. řádku 
LXIv Altus II. Přelepeno označení hlasu »Altus II.«
LXIIv Altus II. Přelepeno označení hlasu »Altus II.«
LXIIIv Altus II. Přelepeno označení hlasu »Altus II.«
LXIVv Altus II. Přelepeno označení hlasu »Altus II.«
LXIVv Tenor, 3. osnova Přelepen klíč
LXVv Altus II. Přelepeno označení hlasu »Altus II.«
LXVIv Altus II. Přelepeno označení hlasu »Altus II.«
LXVIIv Altus II. Přelepeno označení hlasu »Altus II.«
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Tab. 1:
Charles Luython: 

Liber I. missarum, 
tiskové chyby 

a korektury
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LXVIIIv Altus II. Přelepeno označení hlasu »Altus II.«

LXXIIIIr Cantus II., 2. osnova Původní podložení textu vyškrabáno a rukou opraveno na 
»pec-cato-rum«

LXXVIIr Bassus, 2. osnova Přelepena předposlední nota
LXXVIIIr Bassus, 1. osnova Přelepena 10. nota
LXXVIIIv Altus II., 2. osnova Přelepeny klíč, pauza a 9. nota
XCVr Bassus, 3. osnova Oprava?: vlepen kustod na konci řádky
XCVIIr Altus I., 3. osnova Přelepeny klíč a předznamenání
XCVIIr Altus II., obě osnovy Přelepeny klíč, předznamenání a na konci 2. osnovy »-ctus«
CIr Bassus Přelepena 6. nota

CIIr Označení strany Chybně vytištěná foliace vlevo nahoře opravena kombinací 
ruko pisného »C« a tištěných »II«

CXIr Bassus, 1. osnova Přelepena 7. nota g
CXIv Tenor Přelepena nota d'
CXXIIv Tenor Podložení textu »homi-«
CXXVIIIv Tenor Podložení textu »-ca-tur«

CXXVIIIv Tenor Podložení textu »glorifica-« opraveno rukou; chybí tiskařský 
štítek

CXXXIIIIv Altus I. Přelepeno označení hlasu »Altus I.«
CXXXVr Altus II., 2. osnova Rukopisná korektura podloženého textu »Christe eleison« 
CXXXVv Altus I. Oprava označení 1. hlasu z »Discantus« na »Altus I.«
CXXXVIr Altus II. Odpadlý tiskařský štítek »Altus II.«
CXXXVIv Altus I. Přelepeno označení hlasu »Altus I.«
CXXXVIIv Altus I. Přelepeno označení hlasu »Altus I.«
CXXXVIIIv Altus I. Přelepeno označení hlasu »Altus I.«
CXXXIXv Altus I. Přelepeno označení hlasu »Altus I.«
CXLv Altus I. Přelepeno označení hlasu »Altus I.«
CXLIv Altus I. Přelepeno označení hlasu »Altus I.«
CXLIIv Altus I. Přelepeno označení hlasu »Altus I.«
CXLIIIv Altus I. Přelepeno označení hlasu »Altus I.«
CXLIIIIv Altus I. Přelepeno označení hlasu »Altus I.«
CXLVv Altus I. Přelepeno označení hlasu »Altus I.«

Na tak nákladný, rozsáhlý, reprezentativní a císaři dedikovaný tisk je to poměrně velké 
množství chyb. Všechny chyby jsou však opraveny tak, že byly velmi pečlivě přelepeny nově 
vytištěnými ›štítky‹. Takže jen čas, který řadu z nich odlepil a u některých změnil barvu oproti 
papíru originálního tisku, prozrazuje, kde se chyby nacházejí.

Pro naše úvahy je důležitá skutečnost, že se tyto chyby nacházejí ve všech dochovaných 
exemplářích, a to bez rozdílu vročení. Znamená to tedy, že Mikuláš Strauss vytiskl Luythonův 
tisk najednou jednorázově již v roce 1609, a to způsobem, který jsme naznačili výše, tedy po 
částech, což mu neumožňovalo opravovat strany s chybami vložením nových štočků, ale pouze 
zmíněnými přelepkami. První vydání vyšlo s vročením roku 1609. Další vydání, která nesou ona 
prapodivně upravená vročení 1610 a 1611, nejsou ve skutečnosti novými vydáními, ale pouze 
jakousi aktualizovanou ›expedicí‹ Luythonova tisku ze Straussovy dílny. Tiskař je jen vybavil 
upraveným titulním listem, kde buď vyškrabal »I« v číslici »IX« (z »MDCIX« vzniklo »MDCX«, tj. 
1610), nebo za tuto razuru vložil další »I« (a docílil letopočtu »MDCXI«, tj. 1611).

Zangiovo Magnificat vytiskl Strauss najednou, neboť není rozsáhlé. Jak už jsme zmiňovali, 
není tato skladba dochována v jiné podobě než jako přívazek k Luythonovu Liber I. missarum. 
Ve všech případech je Zangiova skladba v konvolutech v pořadí druhá. Pouze v exempláři 
krakovské Jagellonské knihovny (PL-Kj, sign. Mus.ant.pract. Z 90) je na prvém místě a druhým 
tiskem konvolutu je Luythonova sbírka mší s vročením »1611«. Za zdůraznění stojí, že tento 
exemplář pochází z knihovny břevnovského a broumovského opata Wolfganga Selendera z Pro-
šovic (opatem 1602-1619).
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Zangiovo Magnificat nemá ani předmluvu, ani dedikaci, a tak je dodnes důvod jeho vytiš-
tění nejasný. Podle závěrečné strany je však patrné, že jeho vydání bylo iniciativou samotného 
tiskaře, neboť se na ni uvádí ( Obr. 3):

Pragae, in Antiqua Civitate, imprimebatur apud Nicolaum Straus sumptibus et impensis 
propriis. Anno M. DC. IX.

Obr. 3:
Nicolaus Zangius: 
Magnificat anima 

mea Dominum, 
impressum. Slaný: 

Vlastivědné muzeum, 
bez sign., fol. XIIv, 

detail
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Jak byl financován Luythonův tisk, je nejasné. Podle velmi osobní Luythonovy dedikace císa-
ři Rudolfovi II. je však velmi pravděpodobné, že se na celém ›projektu‹ měla podílet i dvorská 
kancelář. Napovídají tomu alespoň dochované vazby. V zásadě můžeme rozlišit tři typy vazeb 
u dochovaných exemplářů Luythonovy sbírky:
1) Vazby nové, které nepocházejí z doby vydání tisku, ale ze století následujících. Jedná se de 

facto o převazby.
2) Vazby individuální, které si nechali pořídit majitelé či uživatelé v souvislosti se svojí rep-

rezentací či bibliofilskou zálibou (mezi nimi vyniká vazba z knihovny Simona Luckha z Bo-
guslawicz, dnes Dresden: Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek, 
sign. Mus.1157.D.1).

3) Vazby dobové, původní, které se vyskytují na více exemplářích. Ty jsou dochovány ve dvou 
typech:

3.1) Běžná hladká pergamenová vazba s hranovými přehyby, která má specifické zavazování na 
kratších ořízkách. V době vzniku byla levnější.

3.2) Nákladnější vazba z vepřovice, kterou provedla konkrétní pražská vazačská dílna. Petr Voit 
ji při osobních konzultacích označil za »vazbu pražského rudolfinského Mistra s orlicí« 
a považuje ji za produkt dvorské vazačské dílny. Charakteristická je tím, že kartuš přední 
desky nese medailony evangelistů Matouše, Marka, Lukáše a Jana, které se v jiné pražské 
dílně té doby nevyskytují. Zdobeny jsou i jednotnými válečky, mezi kterými je dominantní 
palmeta, rozvilina a biblický váleček. Tato vazba má i oválné figurální středové plotny, 
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do kterých mohlo být umísťováno supralibros. Tento typ vazby je u Luythonova tisku 
nejčastější, zvláště u konvolutů Luython/Zangius. Je tedy pravděpodobné, že Strauss spo-
lupracoval s dvorním knihvazačem při úpravě a distribuci těchto tisků.

Závěr
Mikuláš Strauss vydal Luythonův Liber I. missarum pouze jednou, a to v roce 1609. Všechna 
ostatní nová vydání jsou jen pokusem sbírku aktualizovat k roku případného dalšího prodeje. 
Tento tisk byl nejspíše Luythonem zamýšlen jako prvý svazek soubornějšího vydání jeho díla. 
K vydávání dalších skladeb však již nedošlo. Je to opravdu poslední hudební tisk polyfonní hud-
by rudolfinského autora v předbělohorských Čechách. Zangiovo Magnificat vydal Strauss jako 
jednoduchý doplněk, na který bylo možno použít typografický materiál z Luythonovy sbírky 
(až na titulní stranu, jejíž původ je stále nejasný).

A ještě malou hypotézu na závěr, kterou zatím nelze ověřit v pramenech. Je známo, že 
Charles Luython zemřel v roce 1620 v bídě a nedostatku. Musel kupříkladu prodat i své chro-
matické clavicembalo. Nemohla být důvodem jeho existenčních problémů i skutečnost, že se 
zadlužil při přípravě a částečné realizaci velkorysého projektu vydávání svého díla v tiskárně 
Mikuláše Strausse?

/8
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PříLOHA:
Charles Luython: Liber I. missarum, fol. [2r]: Dedikace císaři Rudolfu II. (faksimile a český 
překlad)

/9

Nejvznešenějšímu a nejvyššímu knížeti a pánu, panu Rudolfovi, římskému císaři, toho jmé-
na II., pánu pánů, mému nejmilostivějšímu příznivci!

Není nikoho, kdo by nevěděl, že huDba  není mezi ostatními dary boha  tím nejmenším a že – 
ceněna u pohanů, avšak ještě více u křesťanů – zaslouží nezměrnou chválu a v chrámech a při 
bohoslužbách právě tak jako v domech c ísařů ,  králů ,  knížat  a nejvznešenějších lidí vždy 
zaujímá nejznamenitější místo. Vy, Vaše  ne jvznešeně j š í  c í sařské  Ve l i č enstvo , jste 
stejně jako Vaši předkové mecenášem nejvýtečnějších zásluh a vědomostí, vždy jste napomáhal 
k slavným výšinám tím, že jste povolával nejvybranější hudebníky z různých dílů světa za 
čestných podmínek, pečoval o ně a podporoval je. V jejich společenství jsem – v hodnosti vždy 
povyšován – žil od svého mládí až do dnešního dne, takže nyní u Vašeho ne jvznešeně jš ího 
c ísařského  Vel ičenstva  zastávám úřad varhaníka a skladatele a hodlám své služby, pokud 

Obr. 4:
Charles Luython: 

Liber I. missarum, 
dedikace císaři 

Rudolfu II. Slaný: 
Vlastivědné muzeum, 

bez sign., fol. [2r]
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/10
bůh  chce, tam, kde jsem je započal, zakončit pouze smrtí. A tak, na tomto přeslavném dvoře, 
pod záštitou tak významného c ísaře , mezi vynikajícími hudebníky zcela oddán tomuto jedi-
nému úkolu, snažil jsem se pilně za těchto příznivých předpokladů komponovat moteta (jak se 
nazývají) duchovní i světská (která přece cti Boží nijak neubližují), takže jsem sice určitý, i když 
jen nejmenší jejich díl zveřejnil, mnohem větší díl však mám u sebe doma – všechna k oslavě 
bož í  a k věčné slávě Vašeho ne jvznešeně jš ího  c ísařského  Vel ičenstva . A aby vody 
opět vplynuly zpět do moře, z nějž vzešly a mohly platit jako sice nenáležitá, avšak přece 
z vděčného a pokorného smýšlení vycházející vděčnost za dobrodiní, a abych předal dál výtěžek 
a zisk tak významného, plodného a příjemného času, sebral jsme off ic ia  neboli mše  o více 
hlasech, z nichž mnohé před Vaším ne jct ihodně jš ím  c ísařským  Vel ičenstvem  často by-
ly zpívány, v jednu sbírku a postaral se, aby se dostaly na světlo ve zcela novém, tiskařem s péčí 
sestaveném notopisu, k slávě nejsvětější církve a k užitku veškerého křesťanstva, kteréžto dílo 
ve správném znění a pečlivě vypracované věnuji, zasvěcuji, co po celý život nejponíženější 
služebník, Vašemu ne jvznešeně jš ímu  Vel ičenstvu  jako nejlepšímu a nejmilostivějšímu 
c ísař i , svému mecenáši a dobrodinci, přičemž s veškerou dlužnou pokorou vroucně prosím, 
aby mě podle své vrozené c ísařské  milost ivost i  s ohledem k mým dosavadním jakkoliv 
vykonávaným, avšak vždy věrným a ochotným službám a vzhledem k mému vděčnému nej-
poníženějšímu smýšlení sám uznal za hodného své ochotné podpory. Především však snažně 
prosím, kéž ne jlepš í  a ne jvětš í  bůh  poskytuje Vašemu nect ihodně jš ímu  c ísařskému 
Vel ičenstvu  veškerou milost a slávu, jak si ji ono samo ve svém vysoce bohabojném smýšlení 
přeje a žádá. praha , 1. října 1608.

Vašeho nejctihodnějšího Veličenstva
 nejponíženější služebník

Carolus Luyton

(Přeložili Hubert a Vlasta Reittererovi)


