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P ríspevok sa zaoberá výsledkami dizertačného vý-
skumu zameraného na osobu Juraja Tranovského 
a najmä jeho kancionál Cithara sanctorum. Počas 

prípravy sme vnímali problém, ktorým je nedostatok 
komplexného nazerania na jeho osobu. Moderný postoj, 
ktorý by mal byť uplatňovaný na pôde hymnologického 
bádania, je celkom výstižne vyjadrený v stanovách me-
dzinárodného hymnologického spoločenstva Internatio-
nale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie (IAH). Pokiaľ je 
to možné, ja sa snažím držať týchto troch bodov – teda, 
že prístup k hymnológii by mal byť interdisciplinárny, 
medzinárodný a ekumenický.

Výskum pozostával z určenia pôvodu každej piesne 
v spevníku. Snažili sme sa identifikovať najstarší písom-
ne dochovaný prameň so zápisom melódie, resp. textu 
piesne. Našimi nevyhnutnými nástrojmi pri práci bola 
staršia hymnologická literatúra. Zložky piesne je nutné 
deliť na textovú a melodickú časť, nakoľko sa ich pôvod 
môže značne líšiť. Striktné delenie textov a melódií sa 
síce javí byť úplne logickým, avšak v doterajších hymno
logických prácach o Tranovskom to samozrejmosťou 
nie je.

Metodologickým príkladom nám bola edícia z dielne 
Franckesche Stiftungen v Halle. Nemeckí hymnológovia 
pripravili novú edíciu spevníka Praxis pietatis melica Jo-
hanna Crügera. Je to najvydávanejší nemecký evanjelický 
spevník. Môžeme tak vidieť analógiu medzi Praxis pieta-
tis melica a Citharou sanctorum. Autori edície Crügerovho 
kancionála berú ako vodiacu niť samotného zostavova-
teľa a jeho dielo. Ako predloha im slúži posledné vyda-
nie, ktoré vyšlo pod dohľadom samotného Crügera. Keď 
sa však chceme zamerať na rozsah diela zostavovateľa 
Cithary sanctorum Juraja Tranovského, zistíme, že situá
cia je zložitá. Tranovský umiera v roku 1637 vo veku 
45 rokov, čiže sa nedožil ani druhého vydania spevníka. 
Jediným východiskom nám tak môže byť prvé vydanie 
spevníka z roku 1636. Tu narážame na prvý a v podstate 
aj najväčší problém pri výskume Tranovského a samotnej 
Cithary, a to je nekompletnosť a nedostupnosť prvého 
vydania.1

Zachované exempláre prvého vydania:
a) Liptovský Mikuláš
Na území Slovenska sa vydanie Cithary sanctorum z roku 
1636 nachádza v knižnici spoločnosti Tranoscius v Lip-
tovskom Mikuláši (sign. X.G.3.) Exemplár v 18. storočí 
patril istému Martinovi Lehotskému († 1750) z Lehotky 
pri Príbovciach. Spevník dedili jeho potomkovia, až sa 
dostal do rúk evanjelického farára Felixa Kutlíka a neskôr 
k Jánovi Mockovi. Z tohto exemplára Mocko vychádzal pri 
svojich hymnologických prácach o Tranovskom a Cithare 
sanctorum.2 Exemplár nadobudol na základe svojho člán-
ku s názvom Úctivá prosba, uverejneného v Cirkevných 
listoch v roku 1890. Spevník mu daroval Karol Miloslav 
Lehotský, potomok Martina Lehotského. Informáciu o je-

1 Por. informácie, ktoré uvádza Knihopis č. 16302, https://
aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000016288&local_
base=KPS.

2 Mocko, Ján: Historia posvätnej piesne slovenskej a historia 
kancionálu, Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1909, s. 59.
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ho nájdení Mocko zverejnil v periodiku Cirkevné listy v roku 1892.3 Exemplár Mocko venoval 
spolku Tranoscius a dnes je súčasťou historickej Tranovského knižnice v Liptovskom Mikuláši.

Exemplár je v relatívne dobrom stave a patrí medzi najzachovalejšie. Nachádza sa tu ruko-
pisná titulná strana vypracovaná pravdepodobne v 19. storočí. Bola dvojfarebne vyhotovená 
na základe mladších vydaní ( Obr. 1). Spevník ďalej obsahuje rukopisné poznámky v rozsahu 
10 strán od majiteľa spevníka Karola Miloslava Lehotského. Popisuje krátku genealógiu majite-
ľov spevníka od začiatku 18. storočia až do roku 1892, kedy sa stal spevník súčasťou knižnice 
spolku Tranoscius. Nachádza sa tu tiež časť predhovoru, z knihy vypadli Errata. Pokračuje 
samotnou spevníkovou časťou. Viaceré chýbajúce či defektné strany sú doplnené rukopisnými 
opismi piesní bez notácie. Výtlačok je tiež dostupný na mikrofilmoch v Ústave hudobnej vedy 
Slovenskej akadémie vied v Bratislave (sign. b 134) a takisto v knižnici Maďarskej akadémie 
vied (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára) v Budapešti (evidenčné číslo 000699061). 
V knižnici spolku Tranoscius sa nachádzali dva exempláre. Žiaľ, v súčasnosti sa v knižnici 
nachádza už len jeden. Možno len konštatovať, že »niektoré exempláre boli ›čitateľmi‹ ukrad-
nuté«.4

b) Martin
Ďalšie nekompletné vydanie z roku 1636 nájdeme i v Slovenskej národnej knižnici v Martine 
pod signatúrou SE 2318. Exemplár je odborne reštaurovaný. Chýba titulná strana aj úvodné 
texty. Začína až prvou rubrikou kancionála. Viaceré strany chýbajú, niektoré sú dopĺňané ru-
kopisnými vsuvkami bez notácie.

c) Praha
Prvé vydanie, odborne zreštaurované, ale tiež nekompletné, nájdeme i v Prahe v Ústrednej 
cirkevnej kancelárii Českobratskej cirkvi evanjelickej, signatúra II.T.31. Chýba titulná strana 
a väčšia časť predhovoru. Zachovaná časť predhovoru je však raritná. Celkovo z knihy chýba 
28 nepaginovaných strán a desiatky strán spevníkovej časti. Takmer tretina strán je doplnená 
listami s rukopisným textom.

d) Valašské Meziříčí
Exemplárom prvého vydania disponuje tiež Muzeum regionu Valašsko vo Valašskom Meziříčí 
(sign. L 439). Spevník je v pôvodnom stave bez reštaurovania. Z knihy chýba titulná strana, 
predhovor i úvodné piesne a približne tretina strán v závere kancionála. Viaceré listy sú do-
pisované ručne.

e) Budapešť (mikrofilm nezvestného mikulášskeho exemplára)
Dôležitá kópia spevníka sa nachádza v Széchényiho knižnici v Budapešti v xeroxovej podobe 
(sign. rMK II. 505b) a na mikrofilme (sign. rNyT E169/4). Na základe údajov knižnice vznikli 
tieto kópie podľa predlohy z Liptovského Mikuláša. Jednoznačne však ide o iný exemplár ako 
ten, ktorý sa dnes nachádza v Tranovského knižnici.

Domnievame sa tak, že mikrofilm zo Széchényiho knižnice v Budapešti zachytáva nezvestný 
mikulášsky výtlačok prvého vydania. Tlač je značne defektná, avšak obsahuje také časti spev-
níka, ktoré sa v iných exemplároch nezachovali, ako napríklad kompletné Errata, nachádzajúce 
sa hneď za predhovorom. Strata originálneho exempláru mrzí o to viac, že by na základe neho 
bola možná kompletná rekonštrukcia Tranovského predhovoru. Tá časť predhovoru, ktorá nám 
doteraz chýba, je však len na základe mikrofilmu nečitateľná a tým pádom i nerekonštruova-
teľná.

Kópie
a) Bratislava
Ako študijný materiál prichádza do úvahy aj mikrofilm nachádzajúci sa v zbierke Ústavu 
hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave (sign. b 134). Ten bol vyhotovený na 
základe exemplára, ktorý sa dnes nachádza v Liptovskom Mikuláši (sign. X.G.3). Mikrofilm však 

3 Mocko, Ján: História dosiaľ jediného známeho výtlačku prvého vydania Tranovského kancionálu z roku 
1636, in: Cirkevné listy 6/5 (1892), s. 7072. Pretlačené in: Mocko Ján: Príspevky k dejinám slovenskej hym-
nológie. Antológia príspevkov a štúdií [= Dokumenty k dejinám slovenskej hudby, 44], ed. Juraj Potúček, 
Bratislava: Umenovedný ústav Slovenskej akadémie vied, 1974, s. 3035.

4 turčan, Ľubomír: 120 rokov Tranoscia – výročie, ktoré zaväzuje, in: Tranovský evanjelický kalendár 
2018, Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 2017, s. 132.

/2



P r í sp evok k vzn iku a obsahu C i th ary  sanc to rum  (1636) Ju ra j a  Tranovského 3

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

Jan K
ouba nonagenarius

z nejakého dôvodu neobsahuje titulnú stranu ani strany 293442, hoci mikulášsky exemplár 
tieto strany obsahuje. 

b) Budapešť
V knižnici Maďarskej akadémie vied (Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára) nachádza 
mikrofilm (sign. MFTArA 1615/II) vyhotovený na základe exemplára X.G.3 z knižnice spolku 
Tranoscius v Liptovskom Mikuláši.

/3

Obr. 1:
Juraj Tranovský: 

Cithara sanctorum, 
Levoča: Vavrinec 

Brewer, 1636, ruko-
pisná titulná strana 

z 19. [?] storočia 
z exemplára Liptovský 

Mikuláš: Tranos cius, 
sign. X.G.3 
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Nezvestné exempláre
Na základe staršej hymnologickej literatúry sa predpokladá existencia ďalších výtlačkov prvého 
vydania Cithary sanctorum. Keď Ľudovít Haan písal v roku 1873 monografiu o Cithare san-
ctorum, mal mať k dispozícii jej prvé vydanie.5 Dokonca malo ísť o vydanie so zachovanou 
titulnou stranou. Haanov prepis tejto titulnej strany bol hymnológmi často citovaný, pretože 
sa predpokladalo, že Haan bol posledný, kto ho mal skutočne k dispozícii. V skutočnosti však 
Haan prvé vydanie nemal. Jeho opis prvého vydania totiž nekorešponduje so skutočnosťou. 
Podelenie a obsah kancionála Haan uvádza podľa mladších vydaní, ktoré boli vydané po roku 
1741. Nesedia ani jeho poznámky k Tranovského predhovoru. Ukazuje sa tak, že ani Ľudovít 
Haan nemal v rukách exemplár z roku 1636 a jeho prepis údajnej titulnej strany tak pre nás 
stráca dôležitosť.

Ladislav Burlas pri práci o Cithare sanctorum publikovanej v roku 1954 v knihe Hudba na 
Slovensku v 17. storočí tiež pracoval s exemplárom prvého vydania, ktorý mal údajne k dispo-
zícii od Konštantína Hudeca, pedagóga Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. V súčasnosti je pre nás tento exemplár stratený.

Defektnosť dochovaných exemplárov
Zo spomenutých dostupných výtlačkov sú všetky značne defektné. Do istej miery sa predchá-
dzajúci majitelia týchto spevníkov snažili kompenzovať ich nekompletnosť tým, že do nich 
na niektorých miestach vsúvali chýbajúce časti v rukopisnej podobe. V zásade však išlo iba 
o nenotované textové vsuvky do spevníka. Možno konštatovať, že každý zachovaný exemplár 
postráda niekoľko desiatok strán a s nimi aj značný počet piesní. Z exemplára, z ktorého sme 
vychádzali na samom začiatku rekonštrukcie, chýbalo 122 piesní.6 Ani iné výtlačky na tom 
však neboli výrazne lepšie. Na základe vzájomného dopĺňania chýbajúcich strán z jednotlivých 
exemplárov dnes nám v prvom vydaní chýba 1 kompletná pieseň a 16 piesní je defektných, čo 
je dané rôznym mechanickým poškodením strán v jednotlivých pamiatkach.

Pri defektnosti všetkých existujúcich dostupných exemplárov je nutné počítať i s tým, že 
sa pamiatku nepodarí zrekonštruovať do stopercentnej podoby. V takomto prípade bude nutné 
chýbajúcu pieseň spolu s časťami ostatných poškodených piesní doplniť pomocou niektorého 
z mladších vydaní. Ako najrozumnejšia voľba sa javí vydanie z roku 1653. Ide o notované 
vydanie časovo najbližšie Tranovskému. Po komparácii spomínaných dvoch vydaní možno skon-
štatovať, že piesne, ktoré boli notované v 1636, sú notované i v roku 1653. Do tohto vydania 
(1653) bol pridaný pomerne veľký počet nových piesní. Pôvodný Tranovského repertoár je však 
identifikovateľný a takmer totožný s pôvodným vydaním. V prípade rekonštrukcie celkovo 
17 piesní je možné sa o toto vydanie oprieť.

K vzniku Cithary sanctorum
Literatúra aj s podporou zachovaných prameňov obvykle udáva, že v 16. storočí sa nedostatok 
domácej kancionálovej produkcie riešil importom kancionálov.7 Pre slovensky hovoriace oby-
vateľstvo prúdili knihy z územia Čiech a Moravy. Toto sa malo zmeniť po roku 1620, po bitke 
na Bielej hore, ktorá pre protestantskú stranu dopadla fatálne. Protestantskí farári museli 
opustiť územie Čiech a Moravy a viac tu nebolo možné ani tlačiť protestantské knihy. Posledný 
luteránsky kancionál vychádza u Daniela Karla z Karlšperka práve v spomínanom roku 1620 
s názvom Kancyonál anebo Zpěwowé Cýrkwe Ewangelitské.

Tu sa dostávame k problému Tranovského pohnútok k zostaveniu spevníka a taktiež časo-
vému ohraničeniu zostavovateľských prác Juraja Tranovského. Zostavovateľská práca zahŕňa 
zber, preklad a najmä masívnejšiu produkciu nových piesní. Tranovský svoje osobné dôvody 
definoval v predhovore k svojmu spevníku:
1. piesne musia byť zhodné s učením evanjelickej cirkvi;
2. potreba mnohých exulantov;
3. potreba domácej cirkvi (v Uhorsku);

5 Haan, Ludevit: Cithara Sanctorum, jeji historia, jeji původce a tohoto spolupracovnici, Pešť: Viktor 
Horňanský, 1873, s. 33.

6 Základným exemplárom sa stal pre nás najdostupnejší mikrofilm z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave (sign. b 134).

7 Srov. kolb, robert (ed.): Lutheran Ecclesiastical Culture, 1550-1675, Leiden: Brill, 2008 a práce Jána 
Mocka, Jána Ďuroviča a Ľudovíta Vajdičku.
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Hoci Tranovský piesne skladal už oveľa skôr, zostavovateľským prácam na kancionáli sa zrej-
me začal intenzívne venovať až po bitke na Bielej hore. To vyplýva z jeho poznámky o potrebe 
»pobožných exulantů«. Predhovor Tranovský dokončil 1. decembra 1635. V priebehu roka 1636 
bol spevník vytlačený. Zostavený je ale zrejme medzi rokmi 16201635, a tak gro produkcie 
nových piesní aj prekladov zrejme môžeme datovať v tomto časovom rozmedzí.
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Obr. 2:
Juraj Tranovský: 

Cithara sanctorum, 
Levoča: Vavrinec 

Brewer, 1636, s. 321 
(začiatok časti O Cýr
kwi Swaté). Liptovský 
Mikuláš: Tranoscius, 

sign. X.G.3
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V chrámoch liptovskej stolice, kde Tranovský pôsobil na sklonku svojho života sa zväčša 
nachádzali liturgické knihy katolíckeho pôvodu. Súdiac zo zmienky o potrebe domácej cirkvi 
(t. j. v hornom Uhorsku) sa možno domnievať, že práce Tranovský zintenzívnil, po príchode do 
uhorského exilu, približne v roku 1631.

Cirkevný spev na Liptove v prvej polovici 17. storočia
Spomenutá bola potreba domácej cirkvi v Uhorsku. Vytvoriť obraz, v akom stave bol cirkevný 
zbor v Liptovskom Mikuláši a v akom prostredí sa Tranovský na Liptove ocitol, pomohli zápisy 
kanonických vizitácií. Okolo roku 1615 boli postupne vykonávané vizitácie v kostoloch liptov-
skej stolice. Vizitácie vykonával superintendent Eliáš Láni.8 Pre nás je pozoruhodný poznatok, 
že takmer v každom kostole sa nachádzajú viaceré zmienky o tlačených i rukopisných liturgic-
kých knihách. Podľa názvov, ktorými boli knihy počas vizitácie evidované (graduale, missale, 
psalterium, antiphonale a i.), je zrejmé, že išlo o liturgické knihy katolíckej proveniencie, ktoré 
zostali v kostoloch po tom, ako sa obyvatelia priklonili na stranu reformácie. Častá prítomnosť 
ostrihomského misála naznačuje, že liturgická prax evanjelikov v regióne vyrástla z ostrihom-
skej liturgickej tradície. V obci Sielnica evidujeme raritný výskyt Missale Cracoviense. Frekven-
tovaný je luteránsky Kunvaldského kancionál z roku 1576. Vo všeobecnosti však luteránskych 
kancionálov až tak veľa nebolo a skôr sa tu vyskytovali knihy z katolíckej liturgickej praxe, 
najmä misály a graduály. Cenný je zápis z obce Sielnica z roku 1618, ktorý svedčí o tom, že 
knihy s jednoznačne katolíckym obsahom boli postupne menené za knihy evanjelické. V prípa-
de Sielnice bol zadovážený práve Kunvaldského kancionál. Za zmienku tiež stojí, že v žiadnom 
z chrámov nie je evidovaný novší luteránsky Závorkov kancionál z roku 1602.

K obsahu Cithary sanctorum
a) Žánre
Spevník Cithara sanctorum zachytáva všetky časti omšového ordinária. Na kvantite jednotli-
vých častí vidno, že sa uplatňovala prax missa brevis, kedy boli časti ordinária zredukované 
na Kyrie a Gloria. V evanjelickej praxi sa časti Sanctus, Benedictus a Agnus Dei používajú iba 
počas služieb Božích s Večerou Pánovou. Martin Luther pri reforme bohoslužobných poriadkov 
urobil zásah do propriových častí omše. Z hudobného hľadiska to znamená, že bolo odstránené 
ofertorium. V Cithare sanctorum sa z propriových častí omše nachádzajú iba introity. Počtom 
najväčšou skupinou sú ofíciové spevy.

Tiež je tu uvedených niekoľko liturgických nápevov. S určitosťou možno povedať, že pred-
lohou boli všeobecné nápevy, ktoré sa nachádzajú v knihe latinských jednohlasných spevov 
Liber usualis.

b) Melódie
V prvom vydaní Cithary sanctorum bolo notovaných položiek v spevníku minimálne 186. Čo sa 
týka nenotovaného materiálu, v prípade českých piesní sa potvrdzuje hypotéza, že ide zväčša 
o staršie piesne, ktorých genéza zvyčajne siaha do 16. storočia. V stredoeurópskom prostredí 
boli tieto piesne známe, a tak ich nebolo treba opatriť notáciou. Pri nemeckých piesňach je 
počet notovaných piesní najvyšší. Notované sú približne dve tretiny nemeckého repertoáru. 
Po melodickej stránke dominuje repertoár českého a moravského pôvodu. Pri identifikácii naj-
staršieho výskytu melódií evidujeme takmer 30 rôznych bohemikálnych hymnologických pra-
meňov. Pre Citharu sanctorum je významný luteránsky Kunvaldského kancionál (1576), bratský 
Šamotulský kancionál (1561) a v najväčšej miere rukopisný utrakvistický Kolínsky kancionál 
(1517). Nemecký vplyv pri melódiách je počtom porovnateľný s vplyvom nemeckých textov. Keď 
Tranovský prekladal nemecký text, zväčša prebral aj jeho zaužívanú melódiu. Nájdeme tu mená 
známych osobností 16. a prvej polovice 17. storočia, ako sú Johann Walter, Melchior Vulpius, 
Nicolaus Hermann, Bartolomäus Gesius, Nicolaus Decius a i. Z melodického hľadiska nemôžeme 
opomenúť melódie francúzskych kalvínskych žalmov. Zatiaľ čo pri textoch bol vplyv kalvín-
skych žalmov minimálny, kalvínske metrické melódie Tranovský používal rád. Práve svoje nové 
texty zvykol podkladať melódiami francúzskych žalmov. Tieto melódie sú dokonca častejšie ako 
Tranovského vlastné melódie. Predpokladáme, že Tranovského melódií by mohlo byť 12. Tento 
počet je determinovaný melódiami, ktoré neboli identifikované v žiadnom skoršom prameni. 
Nateraz ich autorstvo pripisujeme Tranovskému. Nepochybné Tranovského autorstvo možno 

8 Bratislava: Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, ms. č. 363: Regesta visitationis canonicae 
ecclesiarum ev. a. v. Comitatuum Trenchiniensis, Liptoviensis, Arvensis. Za poskytnutie ďakujem pracovníkovi 
Slovenskej národnej knižnice v Martine Marcelovi Jánošíkovi.

/6



P r í sp evok k vzn iku a obsahu C i th ary  sanc to rum  (1636) Ju ra j a  Tranovského 7

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

Jan K
ouba nonagenarius

predpokladať u troch 
piesní: Rozhněwal se 
můg milý Pán; GEžjssy 
dárce milosti; Ay diwná 
Maudrost, dobrota. 

c) Texty 
Jednoznačne najdomi-
nantnejšou skupinou 
sú piesne z českého 
jazykového prostredia. 
Pri určovaní pôvo-
du piesní sa podarilo 
identifikovať opäť vyše 
30 tlačených či ruko-
pisných bohemikálnych 
prameňov. V Tranov-

ského spevníku sú najrozšírenejšie texty z luteránskeho Závorkovho kancionála z roku 1602. 
Ďalšou väčšou skupinou sú zastúpené piesne z Kolínskeho kancionála z roku 1517. O niečo 
menej sú zastúpené texty pochádzajúce z bratského Kancionála Jana Roha z roku 1541. Žiaden 
z prameňov okrem Závorkovho kancionálu výraznejšie nedominuje.

Cithara sanctorum priniesla v 17. storočí do českého jazykového prostredia pomerne širokú 
škálu piesňového repertoáru nemeckej proveniencie. Neprekvapí, že ide o materiál výlučne lu-
teránskeho pôvodu. Tieto piesne sú zväčša notované, čo značí, že v našom jazykovom prostredí 
v čase vydania spevníka neboli tieto piesne až tak známe. Väčšinu z nemeckého repertoáru 
tvoria preklady Lutherových piesní. Práve Tranovský má najväčšiu zásluhu na rozšírení Luthe-
rových piesní v jazykovom prostredí Čechov, Slovákov a Moravanov, lebo z jeho pera pochádza 
väčšina našich prekladov.

Ďalšou výraznejšou jazykovou skupinou sú piesne latinského pôvodu. Na rozdiel od piesní 
nemeckých, ktoré musel Tranovský zväčša prekladať nanovo, boli pôvodom latinské piesne už 
zväčša preložené a etablované. Ide najmä o všeobecne rozšírené piesne naprieč celou Európou: 
Victimae Paschali laudes; Grates nunc omnes; In dulci iubilo; Puer natus in Bethlehem; Kyrie, fons 
bonitatis. 

Tranovský do spevníka pojal aj piesne uhorského pôvodu, s ktorými sa najskôr zoznámil 
až na území Uhorska. Ide hlavne o texty, ktorých prvý výskyt evidujeme v piesňovej časti 
katechizmu Daniela Pribiša (1634). Približne štvrtinu repertoáru tvoria piesne, ktoré doposiaľ 
neboli zaznamenané v skorších prameňoch. Ich autorstvo pripisujeme Tranovskému.

d) Chronológia
Zaujímavé sú reperto-
árové vrstvy z hľadis-
ka časového. Takmer 
polovica piesní pochá-
dza z prvej polovice 
16. storočia. Týka sa to 
ako českých, tak aj ne-
meckých piesní. Väčšia 
časť repertoáru Cithary 
sanctorum sa kryštali-
zovala v priebehu skor-
ších storočí.

Český repertoár 
v čase vzniku Cithary 
bol na území Sloven-
ska známy, čo môžeme 

poznať aj podľa toho, že nie sú v Tranovského spevníku notované. Nenotované piesne patria 
zväčša k staršej vrstve repertoáru.

Je užitočné pozrieť sa taktiež na datovanie nemeckých piesní. Aj väčšina nemeckého reper
toá ru pochádza z prvej polovice 16. storočia. Výrazným spôsobom dominujú piesne z najstar-
ších luteránskych prameňov – spevníkov Johanna Waltera. V čase, keď Tranovský zostavoval 
svoj spevník, mnohé z týchto piesní mali takmer sto rokov. V nemeckom luteránskom prostredí 
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Graf 1:
Pôvod textov piesní
v Cithare sanctorum 

(1636)

Graf 2:
Datovanie piesní 

Cithary sanctorum 
(1636)
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boli tieto piesne už etablované a obľúbené. Hoci počet nemeckých piesní bol v tom období 
veľký, Tranovský nemusel mať veľkú dilemu s ich výberom. Volí repertoár, ktorý bol v podstate 
overený a konzervatívny už aj v dobe vzniku jeho spevníka. Treba však podotknúť, že v českej, 
moravskej aj slovenskej kancionálovej tvorbe je výskyt takýchto piesní pred vydaním Cithary 
sanctorum minimálny! rozmach luteránskych piesní nemeckého pôvodu v tomto jazykovom 
prostredí nastáva až po vydaní Cithary sanctorum.

Druhou najrozšírenejšou skupinou sú piesne zo 17. storočia. Väčšinovo však ide o piesne 
datované na začiatku storočia (rozenplut – 1601, Závorka – 1602). V prípade piesní nemecké-
ho pôvodu je väčšina piesní datovaná v rokoch 16011609. Potom je menšie množstvo piesní 
Tranovského súčasníkov datovaných do dvadsiatych rokov 17. storočia. Ide o neveľký počet, 
dohromady 14 piesní, ktorý však poukazuje na to, že Tranovský zjavne preferoval preberanie 
staršieho repertoáru pred textami svojich súčasníkov. 

Značnú porciu piesní tvoria piesne latinské, ktoré sme bližšie nešpecifikovali. Sú to pies-
ne, ktorých datovanie je väčšinou nejasné. Ide o piesne jednak starocirkevné, ktoré spadajú 
len veľmi približne do 
4.7. storočia. Potom je 
tu prítomný repertoár 
stredoveký v rozme-
dzí 10.16. storočia. 
Určovanie pôvodu 
a datovanie latinských 
predlôh spadá do me-
dievalistiky.

e) Konfesionálne hľa-
disko
V grafe nie sú započí-
tané nové piesne, ktoré 
sa v spevníku objavili 
a ktoré by bolo možné 
tiež rátať za luterán-
ske. Graf ukazuje kon-
fesionálne rozdelenie iba prebratých piesní. Vidíme, že charakter spevníka aj na základe pôvodu 
piesní je jasne luteránsky, nerátajúc veľký autorský podiel zostavovateľa.

Vysoký podiel luteránskych piesní zapríčinili najmä piesne, ktoré boli prekladané z nemec-
kých zdrojov. V našom jazykovom prostredí to bol nový piesňový repertoár. České a moravské 
piesne z luteránskych kancionálov tvoria menšinu týchto luteránskych piesní. V prípade čisto 
českého repertoáru konštatujeme, že najviac boli piesne preberané z prostredia utrakvistického.

V časti grafu pod názvom Nedefinované zahŕňame neidentifikované piesne, piesne pochádza-
júce z prameňov s nejasným konfesionálnym pozadím a starokresťanské latinské piesne. Veľkú 
časť textov tvoria i texty z Biblie. Nájdeme ich v záverečnom prídavku žalmov a hymnov. Sú tu 
žalmy a texty z Lukášovho evanjelia.

f) Konfesionálne poza-
die českého repertoáru
Graf naznačuje rozší-
renosť repertoáru na 
území dnešného Slo-
venska pred vydaním 
Cithary sanctorum. Keď 
sa pozrieme na reperto-
árové zloženie starších 
českých piesní, zistíme, 
že až 49 % staršieho 
českého repertoáru 
pochádza z prostredia 
utrakvistov. Vynára sa 
tak prirodzená otázka, 
aký bol vzájomný vzťah 
utrakvizmu a lutera-
nizmu, resp. otázka ich 

Graf 3:
Konfesionálny pôvod 
piesní v Cithare 
sanctorum (1636)

Graf 4:
Konfesionálne pozadie 
českého repertoáru 
v Cithare sanctorum 
(1636)
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vzájomného vplyvu. Martin Luther spočiatku vyvolal medzi utrakvistami nadšenie. Lutherova 
reformácia dokazovala opodstatnenosť českej reformácie. Veľmi skoro tak Lutherove myšlienky 
prenikajú do Čiech. Utrakvisti prekladali Lutherove spisy.9

Charakterizovať vzťah utrakvizmu s luteranizmom je však pomerne zložité. Nemecká refor-
mácia bola v českom prostredí vítaná, avšak nie plne akceptovaná. V prípade dialógu utrakvis-
tov so samotným Lutherom je prítomná vzájomná zdvorilosť z oboch strán. Luther sa prizná-
val k Husovmu odkazu a na dobových grafikách zvykol byť zobrazovaný po Husovom boku. 
Známy je drevorez z dielne Lukasa Cranacha st. (14721553), na ktorom Luther spolu s Husom 
prisluhujú večeru Pánovu. Takáto tradícia bola pestovaná najmä v prostredí českých, morav-
ských a slovenských luteránov. Na Husa spolu s Lutherom možno naraziť napríklad v luterán-
skom Kunvaldského kancionáli z roku 1576 a takéto obrazy sa vyskytujú v podstate dodnes. 
Príkladom môže byť Tranovský evanjelický kalendár, na ktorého titulnej strane nachádzame 
medailóny Luthera, Melanchtona, Husa a Komenského. Prepojenia na staršiu utrakvistickú 
piesňovú tradíciu však nie sú iba regionálnou záležitosťou živou v prostredí Čechov, Moravanov 
a Slovákov, ale siahajú až k samotnému Lutherovi. V roku 1524 vychádza jeden z najranejších 
luteránskych kancionálov Eyn Enchiridion, v ktorom vyšla Lutherova pieseň Jesus Christus unser 
Heiland. Pieseň bola prebratá z českého husitského prostredia a je uvedená nadpisom »Das Lied 
S. Johannes Hus gebessert«. Vplyv utrakvizmu nebol zanedbateľný.

Je potrebné si tiež všímať počty pôvodných a prebratých piesní v jednotlivých rubrikách. 
V rámci jednotlivých dielov a rubrík Cithary sanctorum sa na niektorých Tranovský autorsky 
podieľal viac a na iných menej. Prečo je tomu tak, vysvetľuje téma jednotlivých rubrík. V spev-
níku sú témy, ktoré sú spoločné všetkým konfesiám. Napríklad piesne »de Tempore« (o živote 
Krista) nájdeme takmer v každom spevníku – katolíckom, bratskom atď. Vo všeobecnosti mož-
no povedať, že práve to sú témy, do ktorých Tranovský zasahoval menej (napríklad adventné 
piesne, pôstne o umučení, ale tiež piesne z iných dielov Cithary sanctorum, ako piesne pred 
kázňou a po kázni, pred jedlom a po jedle atď.). Tu v Tranovského prípade ide najmä o prácu 
zostavovateľskú. Tieto témy sú rozpracované v predošlých storočiach v desiatkach starších 
kancionálov z Čiech a Moravy.

V prípade, že sa predsa vyskytol vieroučný problém, evidujeme Tranovského zásahy do 
pôvodného textu. Ako príklad môže poslúžiť pieseň Ay Panna gest pozdravená. Nachádza sa 
prvýkrát v Kolínskom kancionáli (1517) a následne v celom rade katolíckych a utrakvistických 
prameňov. Pôvodný text však znel Zdrawa genž sy pozdrawena, čo evokuje známu mariánsku 
modlitbu. Aby sa predišlo akýmkoľvek alúziám či náznakom katolicizmu, text piesne bol po-
zmenený. Pieseň v textovej verzii Ay Panna gest pozdravená sa prvýkrát vyskytla až v Cithare 
sanctorum, čiže sa jedná s najväčšou pravdepodobnosťou o Tranovského zásah.

Na druhej strane máme rubriky úzko sa viažuce na konfesiu. Sem patria napríklad piesne 
O Wečeři Páně či O některých hlawnjch artykuljch Wjry křesťianské atď. Toto sú témy, kde sa 
jednotlivé denominácie značne líšia a pri ktorých luteránom chýbali piesne, resp. chýbal ich 
širší výber. Práve tu Tranovský písal piesne vo veľkej miere sám, prípadne ich preberal najmä 
z luteránskych zdrojov. Ako príklad nám poslúži sekcia piesní s témou tiež pomerne citlivou 
O Blahoslawené P. Maryi, kde sa nachádza 5 piesní, z toho 4 sú Tranovského a jedna je z lute-
ránskeho Závorkovho kancionála.

Percentuálne najviac piesní s Tranovského autorstvom evidujeme v treťom diele. Tam sú 
práve tie piesne, kde treba dávať väčší pozor na vieroučný obsah. Počty piesní sú ale v jednotli-
vých rubrikách rôzne, preto je náročné robiť všeobecné závery. Niektoré rubriky obsahujú veľmi 
malý počet piesní (napr. Na nové léto obsahuje iba 3 piesne), preto nám nie vždy poskytnú 
relevantný obraz o Tranovského autorskom a zostavovateľskom podiele.

* * *
Čím viac sa kompletizuje vydanie spevníka Cithary sanctorum z roku 1636, tým viac si uvedo-
mujeme rozdiely, ktoré vznikli medzi pôvodným a mladšími vydaniami. Vidíme, že k úpravám 
kancionála dochádzalo už v priebehu 17. storočia, a to nielen pridávaním nových piesní, ale 
editori mladších vydaní Cithary sanctorum zasahovali aj do Tranovského sprievodného textu. 
To potvrdzuje, že je nevyhnutné pracovať s prvým vydaním kancionála, a o to viac nás to 

9 Ein Sermon von dem hochwürdigen Sacrament des heiligen wahren Leichnams Christi, český preklad: 
Owelebne Swatosti Swateho praweho Tiela Krystowa..., [Bělá pod Bezdězem]: Oldřich Velenský z Mnichova, 
8. 5. 1520; Knihopis č. 5121, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017987&local_base=K-
PS. – Decem praecepta Wittenbergensi praedicata populo, český preklad: Kazanij welebneho a nabožneho 
otcze Martina Luthera Na desatero přikazani božij, Praha: [Pavel Severýn z Kapí Hory], 9. 11. 1520; Knihopis 
č. 5110, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000017976&local_base=KPS.
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uisťuje, že keď chceme hľadieť na Tranovského dielo, nevyhnutné je skompletizovať vydanie 
z roku 1636.

štúdium dostupných dobových prameňov ukázalo, že Juraj Tranovský bol typický humanis-
tický vzdelanec svojej doby. Dlhotrvajúca využiteľnosť a nadčasovosť jeho diela však ukazuje, 
že nebol len všedným dobovým humanistom, ale že ide o výnimočného autora. Bližší pohľad 
na jeho dielo predpokladá mimoriadne rozhľadeného a vnímavého hymnografa, ktorý vedel 
výstižne zachytiť myšlienku na malom priestore.
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