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K aždý, kdo se zabývá hudbou v českých zemích v 15. 
a 16. století, ať už jednohlasou, či vícehlasou, dříve 
nebo později narazí na problematiku světské pís-

ně. Toto téma oslovilo již zakladatelskou generaci našich 
muzikologů v čele s Otakarem Hostinským1 a rezonovalo 
i mezi jeho následovníky.2 Ve druhé polovině 20. století 
mu vedle hudebních historiků v čele s Janem Koubou3 
věnovali pozornost také etnomuzikologové,4 pro něž je 
stále aktuální.5 Díky tomu dnes známe na pět desítek 
nápěvů a textových incipitů, jejichž původ je spatřován 
ve světské sféře domácí i zahraniční. Tento počet zcela 
jistě není konečný a systematický průzkum jednotlivých 
melodií písňového korpusu jistě odhalí další, dosud ne-
známé případy. Již od dob Hostinského je známo, že ne-
málo takovýchto nápěvů přežívá v rorátech 16. století.6

Rorátní píseň Radujme se všickni spolu
Tato píseň se nejčastěji objevuje v závěru Kyrie nedělního 
rorátního formuláře7 – nejstarší zápis je znám z Vodňan-
ském kancionálu z roku 1537 ( Notový příklad 1).8

1 Hostinský, Otakar: 36 nápěvů světských písní českého lidu 
z XVI. století, Praha: F. Šimáček, 1892; Praha: SNKLHU, 21957; 
idem: Česká světská píseň lidová. Úvahy národopisné a hudební, 
Praha: F. Šimáček, 1906 (srov. též idem, O hudbě, Praha: Státní 
hudební vydavatelství, 1961, s. 304-410).

2 BranBerger, Jan: Česká světská píseň lidová v XVI. století, 
in: Český lid 19 (1910), s. 258-261, 319-322, 353-356; 20 (1911), 
s. 18-21, 69-71, 129-132; axman, Emil: 22 světských nápěvů ze 
XVI. století, in: Hudební výchova 1 (1920), s. 24-25, 57-59, 73-75.

3 Bek, Josef: Česká světská píseň lidová v XVI. a XVII. stole-
tí, diplomová práce, Brno: Filozofická fakulta Univerzity J. E. 
Purkyně, 1957; idem: Nově objevené nápěvy světských písní, in: 
Hudební rozhledy 10 (1957), s. 928-929; kouBa, Jan: Německé 
vlivy v české písni 16. století, in: Miscellanea musicologica 27-28 
(1975), s. 117-177; kouBa, Jan – skalická, Marie: Koledy v před-
bělohorských písňových pramenech, in: Miscellanea musicologica 
30 (1983), s. 9-37; Petrusová, Jitka: Kodex Speciálník v kontex-
tu soudobé světské tvorby, diplomová práce, Praha: Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy, 1996.

4 scHeyBal, Josef V.: Senzace pěti století v kramářské písni. 
Příspěvek k dějinám lidového zpravodajského zpěvu, Hradec Krá-
lové: Kruh, 1990.

5 tyllner, Lubomír – vejvoda, Zdeněk: Česká lidová píseň. 
Historie, analýza, typologie, Praha: Bärenreiter, 2019, s. 17-30.

6 K problematice rorátních zpěvů nejnověji slavický, To-
máš: Czech Rorate chants, Missa Rorate, and Charles IVs foun-
dation of votive officium in Prague Cathedral: The testament 
of choral melodies to the long-term retention of repertoire, in: 
Hudební věda 55 (2018), s. 239-264; ŠkarPová, Marie: České 
roráty. K dezideratům a výzvám českého literárního dějepisectví, 
in: Slovo a smysl 32 (2019), s. 127-160.

7 Srov. BaHnová, Zuzana: České roráty v 2. polovici 16. sto-
ročia, diplomová práce, Praha: Filozofická fakulta Univerzity 
Karlovy, 1997, s. 117. Praktickou edici publikoval Šmíd, Franti-
šek (ed.): Roráte. České adventní zpěvy 16. století, Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2003. Pro zvukovou podobu srov. 
Rorate. České adventní zpěvy 16. století, [Praha]: Schola Týnské-
ho chrámu, 2002, STC-001.

8 Vodňany: Městské muzeum a galerie (CZ-V), Ms. R16, 
ff. 64r-65v. Srov. ŽiŽková , Jitka: Vodňanský kancionál a jeho 
význam pro pochopení vývoje repertoáru české duchovní písně 
16. století, in: Vodňany a Vodňansko 6 (2004), s. 121-134, kde 
i další literatura.
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1. Radujme se všickni spolu,
Syn Boží sstoupil k nám dolu,
obveselil zarmúcené,
uzdravil všecky raněné.
Rychle vzhůru povstaňme,
vochotně ho přivítajme,
chválu jemu vzdajme.

2. Anděl Gabryel zvěstoval,
jehož ku Panně Bůh poslal,
že počne Emanuele
a porodí Spasitele.
Rychle vzhuoru povstaňme,
vochotně ho přivítajme,
chválu jemu vzdajme.

3. Dávno jest prorokováno,
v Knihách prorockých napsáno,
že panna syna porodí,
své čistotě neuškodí.
Rychle vzhůru povstaňme,
vochotně ho přivítajme,
chválu jemu vzdajme.

4. U figurách a v znamení
předešlo to narození,
kteréhož dobří dočkali
a zlí nevěrní zmeškali.
Rychle vzhůru povstaňme,
vochotně ho přivítajme,
chválu jemu vzdajme.

5. Jehož králové, proroci
žádali ve dne i v noci,
vzešlo slunce spravedlnosti,
zahnalo hříchů temnosti.
Rychle vzhůru povstaňme,
vochotně ho přivítajme,
chválu jemu vzdajme.

6. Mnoho set let u vězení
bylo lidské pokolení,
již jest štědře vyplaceno,
Slovo tělo učiněno.
Rychle vzhůru povstaňme,
vochotně ho přivítajme,
chválu jemu vzdajme.

7. Eva matka smrt k nám vnesla,
Marya život přinesla,
což nám Adam starý ztratil,
nový, Krystus, zas navrátil.

/2

Rychle vzhůru povstaňme,
vochotně ho přivítajme,
chválu jemu vzdajme.

8. Seslána nám nová milost,
odehnána ďábelská zlost,
skrz jeho drahé vtělení
přišlo nám obveselení.
Rychle vzhůru povstaňme,
vochotně ho přivítajme,
chválu jemu vzdajme.

9. Ej nuž nyní, všickni věrní,
buďmež vděčni dobrodiní
Boha Votce nebeského,
neb k nám poslal Syna svého.
Rychle vzhůru povstaňme,
vochotně ho přivítajme,
chválu jemu vzdajme.

10. I pročež v hříších ležíme
i zdaliž toho nevíme,
že ta milost neprospěje
žádnému, ktož se nekaje.
Rychle vzhůru povstaňme,
na to se pilně poptajme,
kterak učiníme.

11. Abychom toho užili
a vzácně jeho chválili,
přijměmež zdravé naučení
z jeho přesvatého Čtení.
Rychle z hříchův povstaňme
a pokání pravé čiňme,
tak milost najdeme.

12. Nechajíce nepravostí,
buďme pilni svatých ctností,
tak vděčnosti dokážeme
a hodně ho uvítáme.
Kryste, náš milý Pane,
dajž, ať vuoli tvou činíme,
věčně tě chválíme.

13. Tobě amen, Bože Otče,
radostně se klanějíce,
i Synu tvému milému,
i také Duchu svatému.
Všickni spolu zpíváme,
chválu, čest hodně vzdáváme,
přijmiž ji, žádáme.

Notový příklad 1:
Píseň Radujme se 
všickni spolu
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K autorství českého textu písně se v rozsáhlém akrostichu přihlásil Jan Táborský z Klokot-

ské Hory (ca. 1500-1572).9 Jako hymnograf, ale rovněž majitel úspěšné písařské dílny na výrobu 
liturgických zpěvních knih měl bezesporu zásadní vliv na hudební kulturu v českých zemích 
během druhé a třetí čtvrtiny 16. století. Proto není divu, že tuto píseň nalézáme v bezmála 
pěti desítkách rukopisných i tištěných pramenů (viz tabulku v Příloze).

Text se v pramenech vyskytuje ve dvou variantách. Delší o třinácti strofách obsahuje ak-
rostich »RADUJME SE JAN TABORSKy«, kratší – s pozměněným incipitem Radujme se všickni 
věrní – má pouze čtyři strofy, jež zahrnují původní sloky 1, 10, 12 a 13. Díky poslední strofě je 
i v této zkrácené verzi přítomen akrostich »TABORSKy«. Ačkoliv měl Jan Táborský z Klokotské 
Hory rovněž skladatelské ambice, melodie, k níž vytvořil pojednávaný text, je převzatá.

Německá světská píseň Es suld eyn man keyn möle farn jako nápěvná předloha
Na zahraniční a profánní původ této písně upozornil již Jan Kouba, jenž ji propojil s německou 
svět skou písní Sollts im Gwelb nit finster sein.10 Její nejstarší výskyt je však spojen s incipitem Es 
suld eyn man keyn möle farn, a to v tříhlasé úpravě v tzv. Glogauer Liederbuch, významné kolekci 
hlasových knih slezské provenience (Żagań) z osmdesátých let 15. století ( Notový příklad 2).11

9 K Táborského životu a tvorbě podrobně kouBa, Jan: Slovník staročeských hymnografů (15.-18. století), 
Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017, s. 420-426.

10 kouBa, Německé vlivy v české písni 16. století ( pozn. 3), s. 136, 163.
11 Kraków: Biblioteka Jagiellońska (PL-Kj), Berlin MS Mus. 40098, f. D8r (D), A6r (A), B1r (T). Srov. 

Fallows, David: A Catalogue of Polyphonic Songs, 1415-1480, Oxford: Oxford University Press, 1999, 
s. 438-439. Edici viz ringmann, Heribert (ed.): Das Glogauer Liederbuch, I: Deutsche Lieder und Spielstücke 
[= Das Erbe Deutscher Musik, 4/1], Kassel: Bärenreiter, 1954, s. 16 (v notovém příkladu přejímáme prá-
vě Ringmannovu edici). K tzv. Glogauer Liederbuch nejnověji gancarczyk, Paweł: The former ‘Glogauer 
Lieder buch’ and early partbooks: On the origin and function of a new type of musical codex, in: Tijdschrift 
van de Koninklijke Vereniging Voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 64 (2014), s. 30-46.

Notový příklad 2:
Píseň Es suld eyn man 
(Glogauer Liederbuch)
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Text, jehož obsah je obdobou české lidové písně Neťukej, neťukej, zní následovně:12

Es solt ein man kein möle farn, Muž měl jít do mlýna,
rumpel an der türe nicht, nebouchej na dveře,
er hatte weder roß noch wagen, ale neměl koně ani vůz,
rumpel an der türe nicht, nebouchej na dveře,
rumpel an der türe nicht, nebouchej na dveře,
mein man der ist zur möle nicht, můj muž nešel do mlýna,
er ist daheime. zůstal doma.

V literatuře lze nalézt dva různé názory na místo vzniku této písně.13 Podle jednoho se 
jedná o Nizozemí, podle druhého o Slezsko. S ohledem na nejstarší zápis (Glogauer Liederbuch) 
i velmi brzkou recepci melodie v českých zemích se mi jako pravděpodobnější možnost jeví 
německo jazyčná oblast Slezska, odkud se záhy rozšířila – i s vydatnou pomocí různých polyfon-
ních úprav – do zbytku Evropy. Podle Keitha Polka se o to zasloužili i němečtí hráči na dechové 
nástroje, kteří – podobně jako jejich franko-vlámští kolegové – přicházeli koncem 15. století 
i s vlastním repertoárem do Itálie a působili v tamějších ansámblech (piffari), např. ve Ferraře.14

Není tudíž příliš překvapivé, že se v Itálii objevuje kolem roku 1500 čtyřhlasé zhudebnění 
tohoto tenoru ( Notový příklad 3). První dochované znění bez textu s pouhým incipitem 
Rom peltier, atribuované Jacobu Obrechtovi (1457/58-1505), je součástí Petrucciho sbírky Har-
monice musices Odhe caton A z roku 1501.15 Vzhledem k tomu, že v obou reedicích Odhecatonu 
z let 1503 a 1504 již Obrechtovo autorství nefiguruje,16 je tato skladba považována za opus 
dubium.17 Další dochované čtyřhlasé znění, tentokrát s velmi zkomoleným textem Rumfeltiere, 
rumfeldaer, se objevuje v chansonnieru, jenž kolem roku 1500 patřil Mariettě Pugi, příslušnici 
florentské středostavovské rodiny.18 Až na drobné odchylky v posledních pěti taktech altu 
a basu se shoduje se zněním Odhecatonu.19 Ve prospěch Obrechtova autorství argumentovala 
Bonnie Blackburn, stejně tak i pro vlámský (a lidový) původ textu, který italský písař chan-
sonnieru – neznalý vlámštiny – zapsal podle sluchu.20 K vlámskému prvenství textu i nápěvu 
se přiklání i Jan Willem Bonda, jenž znění Glogauer Liederbuch považuje za překlad či úpravu 
vlámského originálu:21

Rumfeltiere rumfeldaer
rumferdaran minduernit
mimandiest miebetnit
rumferdaran dieduernit
Ander duer rumpelnit
mimandiest iesteimet iesteimet

12 Vycházíme ze znění publikovaného v Ringmannově edici.
13 Viz níže.
14 Polk, Keith: German Instrumental Music of the Late Middle Ages. Players, Patrons and Performance 

Practice, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, s. 84-85.
15 Harmonice musices Odhecaton A, Venezia: Ottaviano Petrucci, 1501 (RISM 1501).
16 RISM 15032, 15042.
17 Srov. kessels, Leon – jas, Eric (eds.): Jacob Obrecht. Collected Works, vol. 17: Secular Works and 

Textless Compositions, Utrecht: Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1997, s. xlii; 
edice skladby na s. 38-39, z níž čerpá i připojený notový příklad.

18 Firenze: Biblioteca nazionale centrale (I-Fn), Ms. Magl. XIX.121, ff. 3v-4r.
19 Srov. faksimile in jePPesen, Knud: La Frottola, sv. 2, København: Munksgaard, 1968, obr. č. XX – ni-

koliv tedy XXXVIII, jak tvrdí Fallows, A Catalogue of Polyphonic Songs ( pozn. 11), s. 438.
20 Srov. BlackBurn, Bonnie J.: Two “Carnival songs” unmasked: A commentary on Ms. Florence Magl. 

XIX. 121, in: Musica Disciplina 35 (1981), s. 140. Jak bizarně může vypadat zápis písňového textu ›z posle-
chu‹ od člověka neznalého daného jazyka, svědčí i zmínka o zpěvu písně Uty Maduty (= Buóh všemohúcí) 
českého poselstva na basilejském koncilu. Srov. Beckmann, Gustav – wackernagel, Rudolf – coggiola, 
Giulio (eds.): Concilium Basiliense. Tagebuchaufzeichnungen 1431-1435 und 1438. Acten der Gesandtschaft 
nach Avignon und Konstantinopel 1437-1438. Brief des Enea Silvio 1433. Tagebuch des Andrea Gatari 1433-
1435, Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1904, s. 52: »Et cum ipsi equiterent per pontem Reni, inceperunt 
omnes cantare: ›Uty Maduty‹, quod tantum valet sicut: ›Christus surrexit‹.« Srov. též Frei, Jan: Nové 
pohledy na hudební kulturu doby husitské, disertační práce, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 
2003, s. 44-48.

21 Bonda, Jan Willem: De meerstemmige Nederlandse liederen van de vijftiende en zestiende eeuw, 
Hilversum: Verloren, 1996, s. 72-73. Znění vychází z edice BlackBurn, Two “Carnival songs” unmasked 
( pozn. 20), s. 139.

/4
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Notový příklad 3:

Anon./Jacob Obrecht [?]: 
Rom peltier (Odhecaton)



6 J a n  B a ť a

Clavibus unitis 10/4 (2021), pp. 1-16 © Association for Central European Cultural Studies

A
r
t
i
c
u
l
i

/6
V průběhu 16. století se čtyřhlasá úprava písně dočkala značné obliby ve střední Evropě, 

a to v mírně zkrácené verzi (29 taktů místo původních 33) díky novému otextování s incipitem 
Parvulus nobis nascitur (Uns ist ein Kindlein heut geborn).22 O její neutuchající popularitě svědčí 
i zařazení do šestého svazku sbírky Musae Sioniae Michaela Praetoria (1571-1621).23 V Čechách 
nalézáme tuto úpravu jak s latinským, tak i s českým textem v jednom z táborských kancio-
nálů Stanislava Kantora ( Notový příklad 4 a 5).24 

22 Všechny výskyty eviduje kessels – jas (eds.), Jacob Obrecht. Collected Works, vol. 17 ( pozn. 17), 
s. xli-xlii. Srov. též stalmann, Joachim et al.: Das deutsche Kirchenlied, III/1: Die Melodien bis 1570, 2: Melo-
dien aus mehrstimmigen Sammelwerken, Agenden und Gesangbüchern I, Kassel: Bärenreiter, 1996, no. C47.

23 reuscH, Fritz (ed.): Michael Praetorius. Musae Sioniae. Teil VI (1609), Wolfenbüttel – Berlin: Georg 
Kallmeyer Verlag, 1928, s. 27.

24 Tábor: Státní okresní archiv (CZ-TAoa), Sbírka rukopisů, rkp. inv. č. 184, ff. 427v-428r (Radujme se

Notový příklad 4:
Anon./Jacob Obrecht [?]: 
Rom peltier – kontra
faktura Parvulus nobis 
nascitur (CZTAoa, 
Ms. 184)
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Není v silách této studie vyřešit ani problém případného autorství a regionálního původu písně 
Es suld eyn man / Rumfeltiere, rumfeldaer, ani dalších textových variant, jimž se v obecné rovi-
ně a na četných dalších příkladech obsáhle věnuje výše zmíněný Jan Willem Bonda. Na tomto 
místě snad postačí konstatování, že značné rozšíření a obliba melodie v různých částech Evropy 
svědčí o čilé kulturní výměně, jaká panovala od konce 15. až do počátku 17. století.

všickni spolu), ff. 484v-485r (Parvulus nobis nascitur / Maličký se nám narodil). V taktu č. 6 basového 
partu byl v obou jazykových mutacích upraven rytmus tak, aby se počet slabik shodoval s počtem not 
v taktu.

/7

Notový příklad 5:
Anon./Jacob Obrecht [?]: 

Rom peltier – kontra
faktura Radujme se 

všickni spolu (CZTAoa, 
Ms. 184)
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Cantio Missa sunt nova gaudia jako nejstarší doklad recepce v českých zemích
Obraťme nyní naši pozornost zpět k českým zemím, kde píseň žila výhradně s duchovním 
textem a v liturgickém prostoru. Jan Kouba dovodil, že se k nám dostala nejspíše prostřednic-
tvím duchovní kontrafaktury, tedy že její světský původ zde nebyl znám.25 Tento proces ovšem 
nenastal až v 16. století, nýbrž již dříve, jak dosvědčuje unikátně dochované latinské vánoční 
cantio Missa sunt nova gaudia zapsané v graduálu Českého muzea stříbra v Kutné Hoře, který 
je datován kolem roku 1500 ( Notový příklad 6,  Obr. 1).26

25 kouBa, Německé vlivy v české písni 16. století ( pozn. 3), s. 140.
26 Kutná Hora: České muzeum stříbra (CZ-KUčms), Ms. inv. č. 88/85, ff. 137v-138r. Srov. kaFka, Štěpán: 

Graduál Českého muzea stříbra, in: Krásné město 2005, č. 1, s. 12-13. Vícehlasý repertoár s četnými uni-
káty analyzuje Černý, Jaromír: Vícehlasý repertoár v graduálu z Českého muzea stříbra v Kutné Hoře, in: 
Hudební věda 43 (2006), s. 165-184.

/8

Notový příklad 6:
Cantio Missa sunt 
nova gaudia 
(CZKUčms, 
Ms. inv. č. 88/85)
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1. Missa sunt nova gaudia,
procul recedant tedia,
nunc, Christe, audi nos pie,
erumpens moram hodie,
erumpens moram hodie,
veni, Redemptor gencium,
auctor vivencium.

2. Alva tumescit Virginis
sine virtute seminis,
Ihesu, fili Marie,
erumpens moram hodie,
erumpens moram hodie,
qui es Salvator expressus
a Patre egressus.

3. Te mane laudum carmine
iam oramus cum Virgine,
ascribens nos celi vię,
erumpens moram hodie,
erumpens moram hodie,
equalis es tuo Patri,
coniunge nos Matri.

4. Honor Matris et gaudium
habere Dei Filium,
tu sanator vecordie,
erumpens moram hodie,

erumpens moram hodie,
procedens nunc de talamo,
ascribens nos calamo.

5. AUctor beatus seculi
venit pro vita servili,
plaudans in via varie,
erumpens moram hodie,
erumpens moram hodie,
ut soluti a crimine
vivamus divine.

6. Summo parenti gloria,
per quem beata Maria
hanc, Christe, iungens glorie,
erumpens moram hodie,
erumpens moram hodie,
perornans omnes laurea
in celi curia.

7. Sit benedicta Trinitas,
a quo procedit bonitas,
et Christe, dator venie,
erumpens moram hodie,
erumpens moram hodie,
oramus cuncti clerici,
[poslední verš chybí].

Obr. 1:
Cantio Missa 

sunt nova gaudia, 
Kutná Hora: 

© České muzeum 
stříbra (CZKUčms), 

Ms. inv. č. 88/85, 
ff. 137v138r
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Ze srovnání jednotlivých melodií vyplývá ( Notový příklad 7), že nápěv rozšířený a stabil-
ně tradovaný v českých zemích vznikl kontaminací ›slezského‹ (Glogauer Liederbuch) i ›vlám-
ského‹ (Harmonices musicae Odhacaton A) znění, jemuž byl pozměněn závěr.27 Zcela jistě nemá-
me k dispozici všechny prameny písně, proto je možné, že melodii Missa sunt nova gaudia dělí 
od jejích předloh ještě několik – nedochovaných či dosud neodhalených – variant.

27 Pro snadnější porovnání je u nápěvů sjednocena výška i takt. Seřazeny jsou chronologicky.

/10

Notový příklad 7:
Kolace melodických 
variant písňového 
nápěvu
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Strofické schéma je pravidelné: 8a8a8b8b8b8b6c. Text písně je v poslední strofě porušen, 
neboť chybí finální verš, který písař patrně zapomněl opsat. Jinak je ale text zapsán bez větších 
koruptel, jak ukazuje i neporušený, avšak nevyznačený akrostich »MATHAUSS« (srov. Obr. 1). 
Za současného stavu poznání repertoáru graduálu Českého muzea stříbra v Kutné Hoře i zpra-
cování korpusu latinských cantiones však musíme ponechat otázku identity autora textu 
nezodpovězenou.

Neznámý básník však na sebe přece jen prozradil velmi důležitý detail. Jak níže dokládá 
srovnání původního profánního textu s jeho duchovní kontrafakturou, onen Mathauss mu-
sel svou předlohu nadmíru dobře znát. Tam, kde se v originálu nachází až onomatopoická 
fráze o bouchání na dveře mlýna (»rumpel an der türe nicht«), totiž umisťuje latinský verš 
začínající velmi podobně znějícím slovem »erumpens«. Celý verš se pak – shodně s původním 
textem – opakuje:

Es solt ein man kein möle farn, Missa sunt nova gaudia,
rumpel an der türe nicht, procul recedant cedia,
er hatte weder roß noch wagen, nunc, Christe, audi nos pie,
rumpel an der türe nicht, erumpens moram hodie,
rumpel an der türe nicht, erumpens moram hodie,
mein man der ist zur möle nicht, veni, Redemptor gencium,
er ist daheime. auctor vivencium.

Množství dalších podobných případů publikovaných v zahraniční odborné literatuře svědčí 
o tom, že tyto intertextuální vztahy byly nejen vyžadovány samotnou podstatou techniky 

/11
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kontrafaktury, ale že byly také publikem podvědomě očekávány.28 V tom případě je na místě 
otázka, zda je text Missa sunt nova gaudia domácího původu, či zda vznikl mimo naše území, 
např. v německojazyčném prostředí Slezska, kde je předloha doložena vůbec poprvé. V nepo-
slední řadě je nutné ptát se i na to, zda v Kutné Hoře byl někdo schopen pochopit narážku na 
světský původ písně, nebo zda byla od začátku vnímána jako duchovní útvar. 

První otázku nejsme schopni za současného stavu poznání kvalifikovaně zodpovědět. Proble-
matiku recepce v samotné Kutné Hoře je však možné alespoň zčásti nastínit. Doba jagellonská 
představuje v dějinách Kutné Hory jeden z jejích hospodářských a kulturních vrcholů. Mezi 
tehdejšími obyvateli bychom našli i příslušníky německy hovořící menšiny (byť mnohem méně 
početné, než později v pokročilém 16. století), a to jak mezi patriciji (např. nejvyšší mincmistr 
Johann Horstoffar z Malesic), tak mezi umělci, kteří do Kutné Hory přicházeli tvořit na zakázku 
místních kulturních elit (např. Benedikt Ried).29 Podmínky pro pochopení světského původu 
písně Missa sunt nova gaudia tedy v Kutné Hoře byly alespoň teoreticky splněny. Básník však 
využil i textové narážky na duchovní sféru, a to odkazem na incipity některých hymnů – ad-
ventního Veni, Redemptor gentium, vánočního Summo parenti gloria, dále trojičního Te mane 
laudum carmine, hymnu ze slavnosti Zvěstování Páně Honor Matris et gaudium nebo christo-
logického hymnu Auctor beatus seculi.

Na rozdíl od nápěvu, který se později dočkal značného rozšíření díky zařazení do rorátních 
zpěvů, se latinská kontrafaktura neuchytila. Patrně však nezapadla úplně, neboť roku 1535 je 
připomínána v pozměněné podobě Missa sunt mundi gaudia, avšak jen jako nápěvný odkaz 
u písně Svízel, úzkost i trápení přišloť na pravdu i čtení v kancionálu Habrovanských bratří.30

Druhá latinská kontrafaktura Iam venit etas aurea
O dvě desítky let později se objevuje zcela jiná – opět unikátní – latinská kontrafaktura s inci-
pitem Iam venit etas aurea zapsaná v sedlčanském graduálu M-3,31 jejímž autorem není nikdo 
jiný než Jan Táborský z Klokotské Hory (viz akrostich »IOAN TABORINVS«).32

1. Iam venit etas aurea,
Christum genuit Maria,
iam liberi servitores
ac dimissi debitores.
Ergo nostrum singuli,
omnes, magni et parvuli,
laudem demus illi.

2. Oracula prophetarum
carminaque Sibillarum,
quem pertinuere dudum,
e celo venit in mundum.
Ergo nostrum singuli,
omnes, magni et parvuli,
laudem demus illi.

3. Aron virga refloruit,
lux vera orbi claruit,
repulsus iam inimicus,
perpropinquavit amicus.
Ergo nostrum singuli,
omnes, magni et parvuli,
laudem demus illi.

28 Srov. derron, Marianne: Von der Liebesnacht mit dem „burgfrowelin“ zur Verehrung der Gottesmut-
ter, Beispiel einer gründlichen Kontrafaktur, in: Jahrbuch für Volksliedforschung 44 (1999), s. 24-33, kde 
i další odkazy na relevantní literaturu.

29 Podrobněji ŠtroBlová, Helena – altová, Blanka (eds.): Kutná Hora, Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny, 2000, s. 335-398.

30 Písničky k náboženství křesťanskému náležité, Luleč: Kašpar Aorg, 1535, ff. C5r-C6v. Srov. Knihopis 
13.495b, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000013571&local_base=KPS.

31 Rukopis je na vazbě datován rokem 1559, ale z kodikologického, paleografického i repertoárového 
hlediska je bezpochyby starší.

32 Vzhledem k již zmiňované stabilitě tradování nápěvu zde uvádíme pouze textovou edici.

4. Non unquam prius talia
audita hec magnalia,
Deus de celesti domo
egressus effectus homo.
Ergo nostrum singuli,
omnes, magni et parvuli,
laudem demus illi.

5. Tot nobis beneficia,
quot nostra haud iusticia
unquam sumi promeruit,
natus Marie prebuit.
Ergo nostrum singuli,
omnes, magni et parvuli,
laudem demus illi.

6. Adam vetus quid perdidit,
Adam novus id reddidit,
hic morti nos subiugavit,
ille vitam restauravit.
Ergo nostrum singuli,
omnes, magni et parvuli,
laudem demus illi.

https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000013571&local_base=KPS
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7. Bel idolum iam frangitur,
cultus divinus tangitur,
frenantur feri leones,
stringuntur mali demones.
Ergo nostrum singuli,
omnes, magni et parvuli,
laudem demus illi.

8. Oves centeno numero
perditas suo humero
reducens ipse portavit,
Patri reconciliavit.
Ergo nostrum singuli,
omnes, magni et parvuli,
laudem demus illi.

9. Reicientes errores
atque Satanicos mores,
recta curamus semita,
Christus spes, salus et vita.
Ergo nostrum singuli,
omnes, magni et parvuli,
laudem demus illi.

/13
10. Iam Antichristum spernentes
sectamque eius vitantes,
imitemus veritatem,
Christum summam bonitatem.
Ergo nostrum singuli,
omnes, magni et parvuli,
laudem demus illi.

11. Natus Virgine Maria,
qui regit celum gnaria,
hic est certus interventor
atque verus mediator.
Ergo nostrum singuli,
omnes, magni et parvuli,
laudem demus illi.

12. Verbum caro Deus homo
factus est pro miserrimo
homine ac incarnatus,
ut salvet hunc humanatus.
Ergo nostrum singuli,
omnes, magni et parvuli,
laudem demus illi.

13. Solus potestatem habet,
qua quisque sanctorum caret.
Quis in illum crediderit,
is per illum salvus erit.
Ergo nostrum singuli,
omnes, magni et parvuli,
laudem demus illi.

Jak vyplývá z výše nastíněného přehledu, píseň Radujme se všickni spolu se dočkala v čes-
kém prostředí značného rozšíření. Stabilita nápěvu i textu svědčí o tom, že její recepce byla 
nikoliv živelná, ale organizovaná a moderovaná. Lví podíl na tomto procesu má bezesporu Jan 
Táborský z Klokotské Hory, díky jehož literární, editorské a opisovačské aktivitě dodnes nalézá-
me tuto píseň v desítkách pramenů. Dosud nejstarší výskyt nápěvu v graduálu Českého muzea 
stříbra dokládá, že píseň byla v Čechách známa již koncem 15. století, tedy mnohem dříve, než 
se dosud soudilo. Jistě by bylo zajímavé vědět, jak se Táborský k tomuto nápěvu dostal. Mohl 
znát kutnohorský pramen? Nebo se k němu dostal jinými cestami? Lákavá myšlenka Táborské-
ho osobního vztahu ke Kutné Hoře, kde vlastnil podíly v tamějších stříbrných dolech, bohužel 
naráží na časový nesoulad, neboť zde investoval až od roku 1558.33 Buď jak buď, píseň s pre-
gnantní melodií si našla svou cestu ze mlýna do kostelních lavic a díky trvalé oblibě rorátních 
zpěvů tam má své nezastupitelné místo dodnes.

33 Srov. kouBa, Slovník staročeských hymnografů ( pozn. 9), s. 420.
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PříLOHA:
Prameny písně Radujme se všickni spolu (řazeny chronologicky)

Číslo Název Uložení
Ms. 
/ 

Tisk
Datace Ja-

zyk

Po-
čet 
slok

Jedno- / 
Vícehlas Textový incipit Poznámka

1 Graduale
CZ-KUčms, 
Ms. 88/85, 
ff. 137v-138r

Ms ca.
1500 L 7 jedno-

hlas
Missa sunt nova 
gaudia Neklíčováno

2 Písničky k náboženství 
křesťanskému náležité ff. C5r-C6v T 1535 Č 14 jedno-

hlas

Svízel, úzkost 
i trápení přišloť 
na pravdu i čtení 

Nápěvný odkaz: »Missa 
sunt mundi gaudia«; 
bez notace

3 Vodňanský kancionál
CZ-V, 
Ms. R16, 
ff. 64r-65v

Ms 1537 Č 13 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni spolu, 
Syn Boží sstoupil 
k nám dolů

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«

4 Písně adventní 
a rorátní

CZ-Pu, Ms. XVII 
F 45, ff. 40v-41r Ms před 

1550 Č 4 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

5
Graduál literátského 
bratrstva v Jílovém 
u Prahy

CZ-JILm, 
Ms. inv. č. 1000, 
č. 27, ff. 12v-13v

Ms ca. 
1550 Č 4 jedno-

hlas
Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

6 Graduál literátského 
bratrstva ve Žluticích

CZ-Ps, 
Ms. Tr I 27, 
ff. 11v-12r

Ms 1558-
1559 Č 13 jedno-

hlas
Radujme se 
všickni spolu

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«; pouze 
incipity

7 Graduál literátského 
bratrstva v Sedlčanech

CZ-S, Ms. M-3, 
ff. 140v-141v Ms 1559 L 13 jedno-

hlas
Iam venit etas 
aurea

Akrostich: »Ioan. 
Taborinus«

8 Graduál literátského 
bratrstva v Teplicích

CZ-Tem, 
Ms. 1, 
f. 7v

Ms 1560 Č 13 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni spolu

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«; pouze 
incipity

9
Lounský graduál 
Jana Táborského 
z Klokotské Hory

CZ-LUa, 
Ms. I G 9, 
f. 9v

Ms 1561-
1563 Č 13 jedno-

hlas
Radujme se 
všickni spolu

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«; pouze 
incipity

10 Malostranský graduál 
(zimní část)

CZ-Pam, Ms. 
1869, f. 7r-v Ms 1561-

1573 Č 4 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

11 Rorate
CZ-Pst, 
Ms. DF IV 29, 
ff. 13v-14r

Ms před 
1566 Č 4 jedno-

hlas
Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

12 Teplický kancionál
CZ-Tem, 
Ms. 2, 
ff. 31v-32v

Ms 1566 Č 13 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni spolu, 
Syn Boží sstoupil 
k nám dolů

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«

13 Novoměstský rorátník 
Jana Kantora Starého

Nové Město 
nad Metují, 
řmk. farnost, 
Rkp. 1, f. 11r-v

Ms 1572 Č 4 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

14 Mladoboleslavský 
graduál Jana kantora

CZ-MBm, Ms. 
příř. č. 2/70a, 
f. 24r-v

Ms 1572 Č 4 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

15
Graduál kaple 
sv. Lazara na Novém 
Městě pražském

CZ-Pu, 
Ms. XVII A 39, 
ff. 29r-30r

Ms 1574 Č 4 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

16 Graduál 
Jakuba Sklenáře

CZ-Pu, 
Ms. XVII B 21, 
ff. 12v-14v

Ms 1574 Č 13 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni spolu, 
Syn Boží stoupil 
k nám dolův

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«

/14
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17 Rorate Ambrože 
Václava Zimy

CZ-Pm, Ms. 
III F 13, f. 16v Ms 1576 Č 4 jedno-

hlas
Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

18 Kancionál 
Stanislava Kantora

CZ-TAoa, 
Ms. inv. č. 184, 
ff. 427v-428r 

Ms 1578 Č 13 vícehlas 
(4)

Radujme se 
všickni spolu

19 Kancionál 
Stanislava Kantora

CZ-TAoa, 
Ms. inv. č. 184, 
ff. 484v-485r

Ms 1578 L/Č 3/3 vícehlas 
(4)

Parvulus nobis 
nascitur / Ma lič-
ký se nám narodil

20 Lomnický graduál 
(zimní část)

CZ-Pu, 
Ms. XVII A 53a, 
ff. 21r-22r

Ms 1578 Č 4 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

21
Graduál kostela 
sv. Haštala na Starém 
Městě pražském

CZ-Kra, 
Ms. M I-1, 
f. 14r-v

Ms před 
1580 Č 4 jedno-

hlas
Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

22 Rorátník literátského 
bratrstva v Kouřimi

CZ-Pu, Ms. XVII 
A 38, f. 24r-v Ms před 

1581 Č 4 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

23 Novobydžovský 
graduál

CZ-HKa, Archiv 
literátského 
bratrstva Nový 
Bydžov, Ms. a1-
20, ff. 15v-16r

Ms 1583 Č 4 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

24
[Písně roční, 
Praha: Jiří Nigrin, 
1585]

ff. B5r-B6r T 1585 Č 13 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni spolu, 
Syn Boží stoupil 
k nám dolů

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«; ná pěvný 
odkaz: »Parvulus nobis 
nascitur«; bez notace

25 Rorátník český
CZ-HKm, 
Ms. Hr-11, 
ff. 29v-30v

Ms 1585-
1586 Č 4 jedno-

hlas
Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

26
Graduál 
a antifonář 
český

CZ-HKm, 
Ms. Hr-42, 
ff. 14v-15v

Ms 1586-
1597 Č 3 jedno-

hlas

Bože věčný, Duše 
svatý, jenžs věč né 
jedné podstaty

27 Rorate CZ-Pst, Ms. DF 
IV 3, ff. 23v-24r Ms 1588-

1595 Č 4 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

28

Graduál literátského 
bratrstva u sv. Ducha 
v Hradci Králové 
(zimní část)

CZ-HKm, 
Ms. Hr-13, 
ff. 16v-17r

Ms 1590-
1604 Č 4 jedno-

hlas
Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

29
[Písně roční, 
Praha: Jiří Nigrin, 
1593]

ff. B5r-B6r T 1593 Č 13 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni spolu, 
Syn Boží stoupil 
k nám dolů

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«; ná pěvný 
odkaz: »Parvulus nobis 
nascitur«; bez notace

30

Graduál 
Jakuba Špačka 
Hradeckého 
(zimní část)

CZ-RAm, 
Ms. inv. č. 98, 
ff. 63r-64r

Ms 1594-
1596 Č 13 jedno-

hlas

Radujme se 
všickni spolu, 
Syn Boží stoupil 
k nám dolův

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«; ná pěvný 
odkaz: »Parvulus nobis 
nascitur«

31
Graduál Jakuba 
Špačka Hradeckého 
(zimní část)

CZ-RAm, 
Ms. inv. č. 98, 
ff. 59r-60r

Ms 1594-
1596 Č 13 jedno-

hlas

Radujme se 
všickni spolu, 
Syn Boží stoupil 
k nám dolů

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«; nápěvný 
odkaz: »Parvulus nobis 
nascitur«

32
Graduál Jakuba 
Špačka Hradeckého 
(zimní část)

CZ-RAm, 
Ms. inv. č. 98, 
f. 141r-v

Ms 1594-
1596 Č 2 jedno-

hlas
Ej nuž nyní, 
všickni věrní

33

Graduál literátského 
bratrstva u sv. Va-
lentina na Starém 
Městě pražském

CZ-Pu, Ms. 
Křiž. XVIII A 7, 
ff. 5v-6r

Ms 1550-
1600 Č 13 jedno-

hlas
Radujme se 
všickni spolu

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«; pouze 
incipity
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34 Rorátník RO-AJ, 
Ms. I.7, f. 25v Ms 1550-

1600 Č 4 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni věrní

Akrostich:»Taborsky« 
(poslední sloka)

35 Rorátník
RO-AJ, 
Ms. I.7, 
ff. 60v-61r

Ms 1550-
1600 Č 5 jedno-

hlas

Bože věčný, Duše 
svatý, jenžs věčné 
jedné podstaty

36 Rorate CZ-Pm, Ms. 
III G 15, f. 32r Ms 1550-

1600 Č 4 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

37
Rorátník literátského 
bratrstva v Roudnici 
nad Labem

CZ-ROU, 
Ms. B, 
ff. 53v-54r

Ms 1575-
1600 Č 4 jedno-

hlas

Rač nám své 
poznání dáti, 
abychom tě 
mohli znáti

2. strofa textu »Bože 
věčný, Duše svatý«

38 Rorátník
CZ-CHRm, Ms. 
inv. č. 24026, 
f. 10v

Ms před 
1600 Č 4 jedno-

hlas
Radujme se 
všickni věrní

Akrostich: »Taborsky« 
(poslední sloka)

39

Cancional, totiž 
Písně vejroční chval 
Božských, Praha: 
Jiří Nigrin, 1606

ff. XXVIIIv-XXIXv T 1606 Č 13 jedno-
hlas

Radůjme se 
všickni spolu, 
Syn Boží sstoupil 
k nám dolů

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«; ná pěvný 
odkaz: »Parvulus nobis 
nascitur«; bez notace

40 Kancionál
CZ-LUa, 
Ms. I G 11, 
ff. 69r-70v

Ms 1608 Č 13 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni spolu, 
Syn Boží stoupil 
k nám dolův

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«

41

Kancyonal, aneb 
Písně vejroční chval 
Božských, Praha: 
Jiří Dačický, 1609

ff. B5r-B6r T 1609 Č 13 jedno-
hlas

Radůjme se 
všickni spolu, 
Syn Boží sstoupil 
k nám dolů

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«; ná pěvný 
odkaz: »Parvulus nobis 
nascitur«; bez notace

42

Kancyonál český, jinák 
Písně chval Božských, 
Praha: Daniel Adam 
z Veleslavína, 1609

pp. 271-273 T 1609 Č 13 jedno-
hlas

Radůjme se 
všickni spolu, 
Syn Boží sstoupil 
k nám dolů

Akrostich: »Radujme se 
Jan Taborsky«; ná pěvný 
odkaz: »Parvulus nobis 
nascitur«; bez notace

43 Čáslavský rorátník
CZ-KUsoka, 
Ms. sine sign., 
ff. 51r-52r

Ms 1614 Č 4 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni věrní

44

Rorate aneb Starobylé 
spívání o vtělení Syna 
Božího, Praha: Matěj 
Pardubský, 1617

pp. 50-51 T 1617 Č 5 jedno-
hlas

Bože věčný, Duše 
svatý, jenžs 
věčné jedné 
podstaty

nápěvný odkaz: »Radůj-
me se všickni spolu«; 
bez notace (v ex. CZ-Ps, 
DF II 40 notace dopsána)

45 Konvolut různých 
graduálů 

CZ-Pn, Ms. XVII 
B 8, ff. 64r-65r Ms 1530-

1620 Č 4 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni věrní

46 Konvolut různých 
graduálů 

CZ-Pn, Ms. XVII 
B 8, ff. 75v-76v Ms 1530-

1620 Č 4 jedno-
hlas

Radujme se 
všickni věrní

Legenda
Č čeština
L latina
Ms rukopis (manuskript)
T tisk

CZ-CHRm Chrudim: Regionální muzeum
CZ-JILm Jílové u Prahy: Regionální muzeum
CZ-HKa Hradec Králové: Státní okresní archiv
CZ-HKm Hradec Králové: Muzeum východních Čech
CZ-Kra Kroměříž: Arcibiskupský zámek, hudební sbírka
CZ-KUčms Kutná Hora: České muzeum stříbra
CZ-KUsoka Kutná Hora: Státní okresní archiv
CZ-LUa Louny: Státní okresní archiv
CZ-MBm Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska
CZ-Pam Praha: Archiv hlavního města Prahy
CZ-Pm Praha: Městská knihovna

CZ-Pn Praha: Knihovna Národního muzea
CZ-Ps Praha: Památník národního písemnictví
CZ-Pst Praha: Knihovna Královské kanonie premonstrátů 

na Strahově
CZ-Pu Praha: Národní knihovna ČR
CZ-RAm Rakovník: Muzeum TGM
CZ-S Sedlčany: Městské muzeum
CZ-TAoa Tábor: Státní okresní archiv
CZ-Tem Teplice: Oblastní vlastivědné muzeum
CZ-V Vodňany: Městské muzeum a galerie
RO-AJ Alba Iulia: Biblioteca Naţională, Filiala Batthyaneum


