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Úvodem

T itul článku odkazuje na český text k jedné z ně-
meckých písní Jacoba Regnarta. Na podivuhodnou 
historii jeho hledání se hodí pořekadlo »když neví 

pravice, co dělá levice«. Zatímco někteří jsme o jeho exis-
tenci po léta věděli jen z textového odkazu u loutno-
vé intabulace písně Venus, du und dein Kind ze začátku 
17. století a považovali jsme ho za ztracený stejně jako 
jiná česká kontrafakta Regnartových písní,1 jiní ho znali 
celý z kancionálu Jiřího Třanovského Cithara sanctorum 
a dalších zpěvníků, ale vzhledem k tomu, že ho nenašli 
ve starších pramenech a neznali jeho nápěv ani předlohu, 
považovali ho za dílo Třanovského.2

Český text je ovšem zhudebněn také v podobě dosud 
neznámého moteta z přelomu 16. a 17. století. Není to 
jediné vícehlasé zpracování Regnartovy předlohy, které 
se v dobových pramenech objevuje, německojazyčných 
duchovních kontrafakt ve čtyřhlasé sazbě je celá řada 
a jejich tradice sahá od začátku 17. století do první po-
loviny 18. století – setkali bychom se s nimi ještě u J. S. 
Bacha a jeho současníků. Jejich společným znakem je pro-
měnlivost melodie, zejména jejího začátku. 

V úvodu naznačené bohaté »dědictví« Regnartovy 
písně bude v článku sledováno především z domácího 
hlediska, při propojenosti středoevropského kulturního 
prostředí přelomu 16. a 17. století však bude třeba při-
hlédnout i k tradici protestantské části německých zemí. 

Radost z nedávné identifikace textu prostřednictvím 
nálezu moteta poněkud kalí okolnosti, za jakých k ně-
mu došlo, okolnosti, bez kterých by se český muzikolog 
zabývající se starou hudbou rád obešel. Možnosti rekon-
strukce hudebního světa našich zemí v předbělohorské 
době jsou nepřekročitelně omezeny stavem pramenné 
základny. To dobře ví zejména všichni ti, kdo se potýkají 
s nekompletními soubory hlasových knih dobové poly-
fonie. Nedostatečná ochrana mnohých těchto památek 
navíc přispěla k tomu, že se po otevření hranic začátkem 
devadesátých let 20. století staly i historické knižní fon-
dy včetně hudebních pramenů vítaným artiklem krádeží 
a nelegálního obchodu. Ve stínu drancování interiérů 
kostelů, zámků a chalup tak zmizel dokonce i z archivů 
a knihoven (pravděpodobně nevratně) přičiněním našich 
podnikavých spoluobčanů za hranicemi i nejeden hudeb-
ní pramen.

1 Srov. seznam českých incipitů k Regnartovým písním – 
TichoTa, Jiří: Bohemika a český repertoár v tabulaturách pro re-
nesanční loutnu, in: Miscellanea musicologica 31 (1984), s. 190.

2 VilikoVský , Jan: Duchovní Poesie Třanovského, in: Jiří 
Třanovský. Sborník k 300. výročí kancionálu Cithara sanctorum, 
Bratislava: Učená společnost Šafaříkova, 1936, s. 117; Grešo-
Vá, Adriana: Juraj Tranovský a jeho význam vo vývoji duchovnej 
piesne v 17. storočí, disertační práce, Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2020, s. 142. Adrianě Grešové děkuji za laskavé 
poskytnutí faksimile písně z prvního vydání Cithary sanctorum 
z roku 1636. Píseň není notovaná ani neobsahuje odkaz na 
nápěv. Z různých vydání Cithary sanctorum se píseň dostala do 
dalších nenotovaných exulantských českých kancionálů 18. sto-
letí, příležitostně je v nich odkaz na nejrozšířenější z němec-
kých duchovních kontrafakt Auf meinen lieben Gott.

Krásný byl Absolon (“So Beautiful Was Absa-
lom”): On the reception of Regnart’s villanella 
Venus, du und dein Kind in the Bohemian Lands
The article follows the traces that Jacob Regnart’s 
song Venus, du und dein Kind left in the sixteenth- and 
seventeenth-century Bohemian musical culture. Intabu-
lations of Regnart’s three-part villanellas form a distinct 
part of the lute repertoire in the Kingdom of Bohemia 
around the year 1600. These intabulations frequently 
point to the existence of Czech texts for some of the 
compositions. The only one known today is the text 
“Krásný byl Absolon” (“So Beautiful was Absalom”), a 
school morality. Referring to the Old Testament example 
of David's son Absalom, the piece uses the textual motifs 
from Regnart's song of unrequited love to illustrate 
the Fourth Commandment, “Honour thy father and thy 
mother”. The Czech contrafactum, which first appeared in 
the cantional Cithara sanctorum by Georgius Tranoscius 
(1st ed. 1636), became part of later hymnbooks produced 
by non-Catholic Czechs in exile. The Czech text and the 
melodic motifs of Regnart's model were also used in the 
four-voice anonymous motet created around the year 
1600, nowadays known from the uniquely preserved 
record in the Sabbateni Collection of Renaissance Music 
Manuscripts (Fales Library and Special Collections, New 
York). Regnart’s melody was introduced in Bohemian 
(and especially Czech) contexts also through German 
spiritual contrafacta of the song, which were translated 
into Czech in the seventeenth century and subsequently 
included in non-Catholic hymnbooks produced by Czechs 
in exile.
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V roce 2002 upozornil Petr Daněk na pozoruhodnou rozsáhlou sbírku hudebních tisků a ru-
kopisů prokazatelně české provenience z přelomu 16. a 17. století, která se dostala po roce 1989 
přes švýcarský antikvariát do rukou amerického soukromého sběratele.3 Povšechné informace 
o tomto souboru podal Petru Daňkovi profesor New York University Stanley Borman. O exis-
tenci sbírky nikdo z oboru před touto informací nevěděl. Dnes je uložena v New Yorku ve Fales 
Library and Special Collections (Elmer Holmes Bobst Library) a označena jako The Sabbateni 
Collection of Renaissance Music Manuscripts MSS. 239.4 V roce 2016 měl možnost se se sbírkou 
seznámit Jiří K. Kroupa. Jeho prostřednictvím jsem získal fotokopii skladby, která je napsána na 
inkriminovaný text. Moteto je zapsáno v hlasových knihách uložených pod sign. Sabbateni 1 
(olim A.1)5 jako jediné s českým textem mezi jinými latinskými motety, zápis zřejmě nebyl 
pořízen dříve než na přelomu 16. a 17. století.6

Loutnové intabulace písní Jacoba Regnarta (ca. 1540/45-1599), zejména jeho dobově ne-
smírně populárních tříhlasých villanell »na italský způsob« Kurtzweilige teutsche Lieder zu 
3 Stimmen nach art der Neapolitanen oder welschen Villanellen (3 svazky, Nürnberg 1574, 1577, 
1579, München 1583 a řada dalších vydání do roku 1611), jsou svou početností mezi jinými 
písňovými intabulacemi poměrně nápadnou součástí dochovaných loutnových tabulatur z čes-
kých zemí z přelomu 16. a 17. století.7

Text Krásný byl Absolon a další kontrafakta Regnartovy písně
Kromě německých nebo italských incipitů textů jsou některé z intabulací nadepsány i českými 
začátky textů. U některých není jasné, zda se nejedná o pouhé překlady původních titulů,8 
některé však překlady nejsou a dosvědčují spíš existenci českých textů na Regnartovy melodie,9 
což se v případě textu Krásný byl Absolon potvrzuje. Loutnové tabulatury patří mezi nemnohá 
svědectví o společenském muzicírování v prostředí předbělohorských měst, z větší části jsou 
studentského původu,10 paralela s dnešní populární hudbou určenou především pro teenagery 
je plně namístě. Efemérní charakter této součásti dobového repertoáru však způsobil, že spole-
čenskou hudbu v našich zemích známe ještě o poznání hůře než chrámovou polyfonii. 

Oba nejstarší doklady existence českého textu pocházejí přibližně ze stejné doby kolem roku 
1600. Jedná se o textový odkaz v loutnové tabulatuře Bohuslava Stryala z Pomnouše (*1580)11 
a o zmíněné moteto. V motetu je použito osm strof textu. Přibližně o více než tři dekády mladší 
je první vydání kancionálu Cithara sanctorum Jiřího Třanovského (Levoča 1636), zde otištěný 
text písně má devět strof – v motetu chybí osmá, předposlední strofa. Vzhledem k jejímu ob-
sahu není vyloučeno, že byla doplněna později; jako jediná se obrací k rodičům, aby dali děti 
do školy a vodili je do kostela. I bez ní má text výchovný charakter.

3 Daněk, Petr: Gloriosissimae Virginis Mariae canticum novum aneb Zpráva z druhé ruky, in: Opus 
musicum 34 (2002), č. 4, s. 15-20; srov. týž: Hudební tisky bohemikální provenience v zahraničí, in: týž: 
Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do 
roku 1630. Se soupisem tisků z let 1488-1628 uložených v Čechách, Praha: KLP, 2015, s. 67-72; týž: Záhada 
Sabbateni Collection. Jak byla ukradena a vyvezena vzácná sbírka knih. Podivné cesty starých tisků z českých 
fondů do zahraničních knihoven, in: Respekt, 11. 2. 2022, https://www.respekt.cz/externi-hlasy/zahada-
-sabbateni-collection-krast-stare-knihy-se-vyplaci; týž: On the Fate of the Collection of Bohemian Musical 
Prints and Manuscripts in the Sabbateni Collection New York, in: Czech Music Quarterly 1/2022, s. 16-19.

4 http://dlib.nyu.edu/findingaids/html/fales/sabbateni/index.html.
5 Srov. práce Petra Daňka uvedené v pozn. 3, s. 17, resp. s. 68, rukopis označený siglou A. Viz též 

http://dlib.nyu.edu/findingaids/html/fales/sabbateni/dscaspace_ref1.html.
6 Jiným repertoárem rukopisu jsem se nezabýval.
7 Hlavně TichoTa, Jiří: Deutsche Lieder in Prager Lautentabulaturen des beginnenden 17. Jahrhunderts, 

in: Miscellanea musicologica 20 (1967), s. 63-99; týž: Bohemika ( pozn. 1), s. 123-222.
8 TichoTa, Bohemika ( pozn. 1), s. 176, 190: Es müht ir viel mein zugestanden glück – Někoho obtěžuje 

mé štěstí; Jungfrau, eur wankelmut – Panno, vrtkavost tvá; Ohn dich muss ich aller freuden massen – Bez 
tebe bývám vší radosti zbaven. 

9 Tamtéž, kontrafakta: Lib mich als ich dich – Chce se mi vdáti; Venus, du und dein Kind – Krásný byl 
Absolon; Senot è giorno – Zu dir, Herr Christe. TichoTa, Bohemika ( pozn. 1), s. 176-177, dále odkazuje 
na informaci Jiřího Sehnala o existenci adaptace Regnartovy villanelly Nun bin ich einmal frei ve zpěvníku 
z Rychnova nad Kněžnou z roku 1679 s textem Blahoslavená Panenko. Srov. sehnal, Jiří: Das Gesangbuch 
des Pavel Bohunek aus Rychnov nad Kněžnou, in: Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity – řada 
hudebněvědná H7/21 (1972), s. 13-29, http://hdl.handle.net/11222.digilib/112439. Hudební inspirace je 
zřetelná, český text má ale zcela jinou veršovou strukturu, nejedná se o kontrafaktum.

10 TichoTa, Bohemika ( pozn. 1), s. 149, passim.
11 Praha: Národní knihovna České republiky, ms. 59 r 469, s. 46.
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V následující tabulce je porovnán Regnartův text podle vydání z roku 1583 a dvě nejstarší 
známé verze českého znění Krásný byl Absolon. Český text je transkribován novočesky, pravopis 
v různých hlasech moteta je rozkolísaný s nesystematicky používanou diakritikou, a je proto 
sjednocen na nejpravděpodobnější verzi. Vzhledem k době zápisu moteta (kolem roku 1600) je 
poměrně archaický (tvary jako »přistúpil«, »dlúhý«, »vuobec«, »Buoh«) a je pravděpodobné, že 
vznikl brzy po vydání Regnartovy předlohy.

Venus, du und dein Kind Krásný byl Absolon

Moteto Cithara sanctorum,
(vyd. 1636, s. 421-423)

O povinnostech dítek i rodi-
čů [k] příkladu Absolonova.

1.
Venus, du und dein Kind,
seit alle bayde blind[t]
und pflegt auch zu verblenden,
wer sich zu euch thut wenden,
wie ich wol hab erfahren
in meinen jungen Jaren.

1.
Krásný byl Absolon, 
než že zle činil on, 
Davida, otce svého, 
vyhnal z království jeho, 
jiných mu pak těžkostí 
dost činil v své mladosti.

1.
Krásný byl Absolon, 
než že zle činil on, 
Davida, otce svého, 
vyhnal z království jeho:
jiných mu pak těžkosti 
dost činil v své mladosti.

2.
Amor, du Kindlein bloß,
wem dein vergiefftes Gschoß
das Hertz einmal berhüret [!],
der wird als bald verführet,
wie ich wol hab erfahren
[in meinen jungen Jaren.]

2.
Na tom dosti neměl, 
vyhnal ho, za ním jel,
chtěje se z otcem bíti 
a do konce potříti,
a s příčiny té zlosti 
zahynul v své mladosti.

2.
Na tom dosti neměl, 
vyhnav ho, za nim jel, 
chtěje se s otcem bíti, 
jej do konce potříti, 
a z příčiny té zlosti 
zahynul v své mladosti.

3.
Für nur ein freud allein
gibstu vil tausend pein,
für nur ein freundlichs schertzen
gibstu vil tausend schmertzen,
wie ich wol hab erfahren
[in meinen jungen Jaren.]

3.
Neb když jel do lesa,
na mezku se nesa,
na dubu uváz za vlasy,
tu konec jeho krásy, 
hned pomstěno v rychlosti, 
co činil v své mladosti.

3.
Neb když vjel do lesa,
na mezku se nesa, 
na dubu za své vlasy 
uvázl, tu konec krásy! 
hned pomštěno v rychlosti, 
co činil v své mladosti.

4.
Drumb rath ich jederman
von Lieb bald abzustahn,
dann nichts ist zu erjagen
in Lieb, dann weh und klagen,
das hab ich alls erfahren
in meinen jungen Jaren.

4.
Když přistúpil Joab 
a s ním ne jeden dráb, 
trojím kopím ho prohnal 
a kamením zametal,
ten cíl nešlechetnosti, 
v němž byl od své mladosti.

4.
Když přistoupil Joab 
a s nim ne jeden dráb, 
třmi kopími jej prohnal 
a kamením zametal: 
ten cíl nešlechetnosti, 
v niž byl od své mladosti!

Secunda pars
5.
Již radím každému 
člověku mladému 
Absolonem se káti
a rodičuov se báti, 
jinak mu Buoh v rychlosti 
skrátí jeho mladosti.

5.
Již radím každému 
člověku mladému 
Absolonem se káti
a rodičů se báti, 
jináč mu Bůh v rychlosti 
skrotí jeho mladosti.

6.
Zaslíbil Pán Buoh sám 
dlúhý věk vuobec nám, 
bychom matku i otce
ctili, jak on míti chce, 
a kdož nemá té ctnosti, 
zahyne v své mladosti.

6.
Zaslíbil Pán Bůh sám
dlouhý věk vůbec nám, 
bychom matku i otce
ctili, jakž on míti chce: 
a kdož nemá té ctnosti, 
zahyneť v své mladosti.

7.
Protož již každému 
člověku starému 
slušíť na to mysliti 

7.
Přitom též každému 
člověku starému
sluší na to mysliti 
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a o to se snažiti, 
aby své dítky v bázni 
vedl je vzdy bez přestání.

a k tomu se snažiti,
aby své dítky k ctnosti 
vedli hned od mladosti.
8.
Do škol je dávajíc,
utrat nelitujíc,
do chrámu s sebou vodíc,
z hříchů časně vyvodíc:
neb co chytí v mladosti, 
vězí v nich i v starosti.

8.
Amen sespívejme, 
na milost se dejme 
Pánu Bohu našemu 
a poručme se jemu, 
tak nabudem milosti, 
potom věčné radosti. 

9.
Amen sezpívejme, 
na milost se dejme
Pánu Bohu našemu 
a pokořme se jemu: 
tak nabudem milosti,
potom věčné radosti.

Zdrojem textu je starozákonní tragický příběh třetího Davidova syna Abšalóma (lat. Ab-
salon nebo Absolon) podle 2. knihy Samuelovy.12 Abšalóm se dopustil vzpoury vůči otci, ve 
vojenském konfliktu byl ale poražen. Český text líčí Abšalómův konec, když prchal z prohrané 
bitvy na mezku, ale chytil se za vlasy na dubu a Davidův synovec Jóab ho probodl třemi oště-
py, přestože měl od Davida přikázáno Abšalóma ušetřit.13 Davidův nářek nad zabitým synem 
Abšalómem14 je znám z několika zhudebnění,15 ale zde se jedná o moralitu ve smyslu čtvrtého 
přikázání: Abšalóm zle dopadl, protože nectil své rodiče, navíc byl marnivý.16 Čtyři strofy 
textu zhudebněné v prvním dílu moteta jsou věnovány Abšalómovu příběhu, čtyři strofy ve 
druhém dílu morálnímu ponaučení. V Regnartově písni se zpívá o zklamání z »otrávených 
Amorových šípů« a v refrénu se autor odvolává na zkušenost, kterou učinil ve svých mladých 
letech. Kromě narážky na motiv mládí se v českém textu objeví na začátku páté strofy (»Již 
radím každému…«) parafráze začátku poslední čtvrté strofy Regnartovy písně (»Darumb rath 
ich jederman…«).

V českých kancionálech přelomu 16. a 17. století se píseň neobjevuje, nedostala se ani do re-
pertoáru domácích pobělohorských katolických kancionálových tisků ani do ruko pisných více-
hlasých kancionálů. Snad proto tak dlouho unikala pozornosti. V exulantských kancionálových 
tiscích se však od prvního vydání Třanovského Cithary sanctorum z roku 1636 vyskytuje běžně 
až do konce 18. století, a to i jako nápěvný odkaz, což znamená, že musela být obecně známa. 
Vzhledem k tomu, že není nikde notována, není zřejmé, jaká varianta nápěvu byla míněna.

Text Krásný byl Absolon psal jeho autor se znalostí textu Regnartovy písně. V dalších du-
chovních kontrafaktech už se podobné narážky neobjevují. V německojazyčném prostředí se 
začátkem 17. století objevila dvě, která se stala obecně známými: píseň útěšného obsahu Man 
spricht, wen Gott erfreut17 a pohřební píseň Auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Not.18 
Obě obsahují společné textové motivy. Druhý text se dočkal dvou českých překladů: V Bohu já 
skládám svém doufání jediném19 a Jáť v Boha milého doufám dne každého.20

12 2 Sam 13,1-19,43
13 2 Sam 18,9-15
14 2 Sam 18,33 (podle Vulgaty); 19,1 podle ekumenického překladu Bible, Praha 1985.
15 Např. Josquin Desprez (opus dubium): Absalon, fili mi; Nicolas Gombert: Lugebat David Absalon.
16 Srov. rubriku u Třanovského vydání z roku 1636, s. 421: »O povinnostech dítek i rodičů [k] příkladu 

Absolonova«.
17 Text obsahuje akrostich »MARTIN BINDEMAN«.
18 Pravděpodobně nejstarší výskyt: 766 Geistliche Psalmen, Hymnen, Lieder und Gebet..., Nürnberg 

1607, s. 836-837, http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10590873-0, oddíl: Vom Creutz, Ver-
folgung und Anfechtung. Tradičně uváděné autorství Sigismunda Weingartnera není doloženo.

19 komenský, Jan Amos: Kancionál, Amsterdam 1659 (faksimile, eds. Petr Daněk a Jiří K. KROUPA, Pra-
ha: KLP, 2018), s. 537; Knihopis č. 3710, https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000006034&lo-
cal_base=KPS. Komenský má k melodii ještě další kontrafaktum (Svatý Pane Kryste, s. 708), podobně i další 
evangelické kancionály.

20 klejch, Václav: Evangelicský kancionál, Žitava 1717, s. 666, č. 532; Knihopis č. 3972, https://aleph.
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V následující tabulce jsou oba české překlady porovnány se svou předlohou.

Auff meinen lieben Gott V Bohu já skládám svém Jať v Boha milého
766 Geistliche Psalmen, Hymnen, 
Lieder und Gebet, Nürnberg 1607, 
s. 836-837

J. A. komenský:
Kancionál, Amsterdam 1659, 
s. 537

Václav klejch: 
Evangelicský kancionál, 
Žitava 1717, s. 666

Ein ander schön Geistlich Lied.
Im Thon:
Venus du und dein Kind etc.

Naděje o šťastném dokonání. 
(Z německé)

Sigism. Weingardneri. 
Auff meinen lieben Gott. 
Jako: Krasny byl Absolon

1.
Auff meinen lieben Gott 
trau ich in Angst und Not. 
Er kan mich allzeit retten 
auß Trübsal, Angst unnd Nöthen, 
mein Unglück kan er wenden, 
steht alls in seinen Händen.

1.
V Bohu já skládám svém
doufání jediném,
onť mne bíd můž zprostiti,
on neštěstí zhostiti.
Mocnáť jest ruka jeho, 
chráníť od všeho zlého.

1.
Jáť v Boha milého 
douffám dne každého, 
onť mne můž retovati, 
v ouzkostěch spomahati, 
neštěstí mé změníti 
a rukou svou brániti.

2.
Ob mich mein Sünd anficht, 
wil ich verzagen nicht, 
auff Christum wil ich bauen 
und ihm allein vertrauen, 
ihm thu ich mich ergeben 
im Todt unnd auch im Leben.

2.
V hříších, ač jsou těžcí, 
však zoufati nechci, 
na Krystu pevné skále 
stavím naději stále:
jehoť chci vlastním býti
i v životu i v smrti.

2.
Ač mnoho hříchů mám, 
však proto nezouffám, 
než Krystu Pánu mému 
důvěřím se samému, 
dávám se v jeho ruce,
živý i mrtvý jsouce.

3.
Ob mich der Tod nimbt hin,
sterben ist mein gewinn 
und Christus ist mein Leben,
dem thu ich mich ergeben.
Ich sterb heut oder morgen,
mein Seel thut Er versorgen.

3.
Byť mne i smrti lest 
podtrhla, v zisk to jest: 
Krystus jest život můj sám,
od Otce svého dán nám.
Když umru, zítra neb dnes, 
on přijme mne do nebes.

3.
Ač umříti musím, 
smrt bude ziskem mým 
a Krystus jest můj život, 
jemuž se já dávám v moc, 
když duše vyjde z těla, 
opatřiž ji do cela.

4.
Auch [!] mein Herr Jesu Christ,
der du so gdultig bist
für mich am Creutz gestorben, 
hast mir das Heyl erworben, 
auch uns allen zugleiche 
das ewig Himelreiche.

4.
Ach Kryste Ježíši, 
Beránku nejtišší, 
děkujíť, žes mne koupil 
svou krví, kdyžs smrt pod-
stoupil, 
věřících všemu množství 
dobyv tudy dědictví.

4.
Ach, můj Pane Kryste, 
jenžs trpel zajistě, 
na kříži umíraje, 
spasení mi ziskaje, 
dejž nám všechněm společně 
s sebou království věčné.

5.
Amen zu aller stund 
sprech ich auß Hertzen grund, 
du wöllest uns thun leiten, 
Herr Christ, zu allen zeiten, 
auff daß wir deinen Namen 
ewiglich preisen, Amen.

5.
Amen, vyslyš zpěv můj! 
a ten dobrý Duch tvůj,
veď mne času každého 
stezkou Zákona tvého. 
Pak vem mne, kdež tvé jméno 
věčně bude slaveno!

5.
Amen zpívajíce, 
srdcem tě chválice, 
Kryste, račiž mi dáti 
zde v pravé víře státi 
a potom s tebou Pánem 
ať jsem na věky, amen.

Proměny hudební stránky
Regnart napsal svou villanellu Venus, du und dein Kind ( Notový příklad 1) ve stylu, který 
převzal typické prostředky tohoto útvaru italské zábavné hudby – trojhlasou sazbu s nápad-
nými sledy paralelních kvintakordů. V kontextu duchovní hudby byl takový hudební jazyk 
bezpochyby chápán jako nepatřičný. Stylové změny začátku 17. století zároveň posílily úlohu 
melodie – ať už jednohlasé, nebo v nejvyšším hlasu čtyřhlasé homofonní věty, či v imitačně 
založených zpracováních. Proto byl začátek melodie začínající u Regnarta na třetím stupni 

nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000018006&local_base=KPS. Na s. 700-701, č. 558, je zapsána píseň 
Krásný byl Absolon s rubrikou »O povinnostech dítek i rodíčů k přikladu Absolonova. Jako: Jať v Boha 
milého douffam.« Srov. kouba, Jan: Slovník staročeských hymnografů (13.-18. století), Praha: Etnografický 
ústav AV ČR, v. v. i., 2017, s. 180-186.
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1. modu podrobován nejrůznějším úpravám, většinou tak, aby začínal na základním tónu;21 
změny se ale týkají celého nápěvu, je pravděpodobné, že píseň doslova »zlidověla« a na jejích 
proměnách se podílela ústní tradice.22 Regnartova bizarní harmonie byla nahrazena standardní-
mi postupy, které nevybočují z dobových konvencí vícehlasé kompozice, zejména ve stylu har-
monizace kancionálové věty s melodií v nejvyšším hlase. Šestiveršová strofa zůstala, repetice 
byly vypuštěny. Ze zjištěných a »spatřených« strofických úprav se vymyká pouze moteto Krásný 
byl Absolon, které navazuje spíš na domácí tradici průběžně prokomponovaných strofických 
písňových textů, svého druhu strofických variací.23

Nejblíže prvotní verzi je intabulace v loutnovém sborníku Bohuslava Stryala ( Notový 
příklad 2). Regnartova melodie a harmonické postupy jsou v intabulaci zachovány, píseň je 
možné zároveň zpívat. Sborník pro zpěv a loutnu, jejž si pořídil Cosimo Bottegari (1550-1620), 
který v letech 1573-1578 působil u vévodského dvora v Mnichově, obsahuje dvě zhudebnění 
textu Venus, du und dein Kind. První se zčásti drží Regnartovy předlohy ( Notový příklad 3). 
Paralelní kvintakordy jsou odstraněny, tříhlasý loutnový doprovod podložený textované melo-
dii doplňuje větu na čtyřhlas. Druhé zhudebnění má s předlohou společný jen text.

Další zpracování už patří do oblasti duchovní hudby. Asi nejstarší datovatelnou vícehlasou 
úpravu s textem Man spricht, wen Gott erfreut publikoval Bartolomäus Gesius ve zpěvníku 
Das ander Theil des andern newen Operis, Geistlichen Deutschen Lieder v roce 1605 ( Notový 
příklad 4). Věta vyšla tiskem i u nás, a to v Hradci Králové v roce 1618. K tisku spisu Ein Schatz-
Kasten voller Clainodien od vratislavského měšťana Caspara Raucha připojil tiskař ve službách 
rytíře Adama Zylvara z a na Silberštejnu Martin Kleinwechter přílohu s vlastním výběrem 
jednohlasých a vícehlasých pohřebních zpěvů.24 Jako číslo 2 je zde s textem Auf meinen lieben 
Gott totéž Gesiovo zhudebnění převzaté i s tiskovou chybou,25 ale bez chromatických posuvek 
( Notový příklad 5).

Druhá linie navazuje na úpravu, kterou publikoval Melchior Vulpius ve zpěvníku Ein schön 
geistlich Gesangbuch, darinnen Kirchen-Gesänge und geistliche Lieder v roce 1609 ( Notový 
příklad 6). Na základě jeho harmonizace upravil začátek melodie Johann Hermann Schein (Can-
tional oder Gesangbuch Augspurgischer Confession, Leipzig 1627, 1645,  Notový příklad 7), 
s takto upravenou melodií se setkáváme např. v chorálních parafrázích J. S. Bacha, ale i v kan-
cionále J. A. Komenského ( Notový příklad 8). Tři různé, ale vzájemně podobné úpravy pu-
blikoval Michael Praetorius v 8. svazku své sbírky Musae Sioniae v roce 1610 (č. 53, 185, 186, 
 Notový příklad 9-11). Ve vedení krajních hlasů najdeme citace z Vulpia (č. 53,  Notový 
příklad 9) i z Regnartovy villanelly (č. 186,  Notový příklad 11).

Moteto Krásný byl Absolon ( Notový příklad 12) je dvoudílná skladba, v prvním dílu jsou 
průběžně zhudebněny strofy 1-4, ve druhém dílu také čtyři strofy, ve srovnání s verzí v Třa-
novského zpěvníku Cithara sanctorum jde o strofy 5-7 a 9. Nejde o kontrafaktum, ale o skladbu 
na právě tento český text. Ze souboru hlasových knih se sign. Sabbateni 1 se dochovaly čtyři 
hlasy označené jako »Discantus«, »Altus«, »Tenor« a »Sexta vox«. Skladba je zapsána pouze ve 
svazcích »Discantus«, »Altus« a »Tenor«. Ve svazku »Discantus« (na fol. 124r-127r) je zapsán 
nejvyšší hlas v sopránové poloze. Ve svazku »Tenor« (fol. 132v-135v) je zapsán další sopránový 

21 Reperkuse 1. modu d'-d'-a', případně g'-g'-d" v transponovaném nápěvu; nejstarší zjištěný výskyt 
v pětihlasé úpravě Valentina Haussmanna Venus, du und dein Kind, macht manchen sehen blind v tisku 
Fragmenta, Nürnberg 1602, č. 2. Srov. lynn, Robert B.: Valentin Haussmann (1565/70 – ca. 1614): A The-
matic-Documentary Catalogue of His Works, New York: Pendragon Press, 1997, s. 120.

22 Srov. Zahn, Johannes: Die Melodien der deutschen evangelischen Kirchenlieder, 2: Sechszeilige Melo-
dien, Gütersloh: Bertelsmann, 1890, s. 29-30, č. 2160-2162, 2164, https://www.digitale-sammlungen.de/
de/view/bsb11304500.

23 Např. Jan Trojan Turnovský: Jezu Kryste, Vykupiteli – srov. horyna, Martin (ed.): Jan Trojan Tur-
novský (ca 1550-1606): Opera musica [= Monumenta musicae antiquae Bohemiae Meridionalis, 2], České 
Budějovice: Jihočeská univerzita, 2002, č. 2, s. 37-51; Jiří Rychnovský: Znamenej, křesťan věrný – srov. 
horyna, Martin (ed.): Officium in Nativitate Domini. Graduale ecclesiae Sancti Michaelis Opatoviensis 
Neo-Pragae, pars 18, Praha: Národní knihovna 2009, s. 64-79; Charles Luython: Dies est laetitiae – srov. 
Daněk, Petr – horyna, Martin (eds.): Dvojsborová moteta rudolfinské Prahy: Antologie osmihlasých motet 
z českých rukopisů a tisků / The Double-Choir Motets of Rudolphine Prague / An Anthology of Eight-Voice 
Motets from Bohemian Manuscripts and Prints, I [= Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae, 
A6], Praha: KLP, 2020, č. 7, s. 81-109.

24 Srov. kubeček, Pavel: Nejstarší královéhradecký hudební tisk Martina Kleinwechtera z roku 1618, di-
plomová práce, Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2019. Za zprostředkování 
pramene děkuji Stanislavu Bohadlovi.

25 Srov. Notové příklady 4 a 5.
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hlas, v dobovém pojetí jde funkčně opravdu o tenor, protože jde o hlas, který nejčastěji cituje 
melodické úryvky z Regnartovy předlohy. Ve svazku »Altus« (fol. 132v-135v) se nachází hlas 
v altové poloze ( Obr. 1). Chybí jediný hlas v tenorové poloze, funkčně se jedná o nejnižší 
hlas basové funkce, který bylo možné rekonstruovat. Hudební členění skladby odpovídá stro-
fické stavbě textové předlohy, imitace se objevují jen v místech začátků původních strof, jinak 
je sazba zcela homorytmická a připomíná písňový styl přelomu 16. a 17. století, který známe 
z českých vícehlasých písňových kancionálů z celé první poloviny 17. století. Tam bychom se 
setkali také s nápadně synkopovanou rytmikou, která se v jiných úpravách téže Regnartovy 
předlohy nevyskytuje. Hudba je značně repetitivní, zejména závěry strof s odkazem na Abša-
lómovo mládí (v aluzi na německý Regnartův text) mají charakter refrénu. Technická stránka 
skladby prozrazuje diletujícího skladatele. Zápis je relativně nepozorný s poměrně velkým 
množstvím neopravených chyb v notách, pauzách i v podložení textu. Zejména v »Tenoru« 
chybí řada míst tam, kde jsou v ostatních hlasech vypsána opakování určitých úseků. V tomtéž 
hlasu je místo třetí strofy textu podruhé podložena druhá strofa a místo čtvrté strofa třetí. 
Pravidelná veršová struktura strofy je 6a6a7b7b7c7c. Zjevná porucha je ve třetím verši třetí 
strofy,26 skladba je ovšem komponována už na porušený text, sylabickému podložení odpovídá 
znění textu v diskantu.27

Značná proměnlivost melodie prakticky znemožňuje určit přesně, na jaký nápěv se zpívaly 
texty publikované v nenotovaných tištěných kancionálech. Bezpochyby i jejich editoři počítali 
s tím, že účastníci bohoslužby znali z ústního podání nějakou dobově a místně obvyklou va-
riantu a té se drželi. 

Závěr
Regnartova píseň o zklamání ze slepé mladické zamilovanosti je dokladem dlouhého života 
některých písňových útvarů, které byly díky oblibě v oblasti společenského zpěvu přejaty 
do repertoáru duchovních písní různých jazykových a konfesijních okruhů. Dokladem jsou 
právě několikeré směry, kterými se melodie dostávala do repertoáru české duchovní písně. 
Spolu s dalšími Regnartovými villanellami je píseň Venus, du und dein Kind nápadnou součástí 

26 »Discantus«: 8 slabik – »na dubu uváz za vlasy«; »Tenor«, »Altus«: »na dubu za své vlasy« – 7 slabik, 
ale nelogická větná stavba, hudba odpovídá osmi slabikám. Srov. s pravidelným textem u Třanovského.

27 Srov. transkripci, takty 45-49.
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Krásný byl Absolon, 
New York: Fales 

Library and Special 
Collections, sign. 

Sabbateni 1, »Altus«, 
fol. 132v
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loutnových tabulatur české provenience z přelomu 16. a 17. století, které se vesměs hlásí svým 
původem do studentského prostředí. Řada intabulací je opatřena také českými incipity, není 
sporu, že se tyto písně zpívaly i česky. Intabulace ve sborníku Bohuslava Stryala z Pomnouše 
(*1580, sborník sepsán asi po roce 1596), u které se poprvé objevuje incipit Krásný byl Absolon, 
zachovává s dobovými licencemi neprofesionální loutnové techniky harmonii Regnartovy troj-
hlasé věty. Melodie nejvyššího hlasu se dala s intabulací zpívat, český text vznikl se znalostí 
textu Regnartovy písně, bezpochyby byl napsán k původnímu trojhlasu. Český text je moralita 
určená pro školské prostředí, díky tomu se píseň dostala do exulantských zpěvníků, pravdě-
podobně prostřednictvím různých vydání Třanovského kancionálu Cithara sanctorum (1. vydání 
Levoča 1636). České texty světského obsahu k Regnartovým písním se nejspíš nedochovaly, 
jejich životnost a rozšíření zůstaly omezeny na předbělohorské společenské vrstvy, pro které 
byly určeny. I zpracování textu Krásný byl Absolon do podoby čtyřhlasého moteta pro vysoké 
hlasy odpovídá školskému repertoáru na pomezí společenské a chrámové hudby.

Melodie písně našla cestu také do oblasti německého protestantského repertoáru, objevuje 
se zejména u pohřebních písní, tentokrát už bez aluzí na Regnartův text. Z německých textů 
ze začátku 17. století našel odezvu v českém nekatolickém exulantském repertoáru zejména 
text Auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Not, který se dočkal dvou českých překladů, 
jeden z toho od J. A. Komenského. Komenský jako pravděpodobně jediný z editorů exulantských 
zpěvníků uvádí i notovanou melodii – jde o variantu nápěvu, kterou publikoval J. H. Schein 
(Cantional, Lipsko 1627). Čtyřhlasé zpracování německého textu, které vydal Bartholomäus 
Gesius (Frankfurt nad Odrou 1605), vyšlo i u nás v Hradci Králové v roce 1618 v příležitostném 
souboru pohřebních písní. V českém tištěném katolickém pobělohorském kancionálovém reper-
toáru se píseň neobjevuje, z druhé ruky vím o výskytu textu Krásný byl Absolon v písmáckých 
rukopisných kancionálech ze 17. a 18. století z východních Čech, ale zda je to doklad skryté 
domácí tradice, nebo přejímání z exulantských tisků, se neodvažuji soudit. To už je mimo obzor 
této studie.

PŘÍLOHA:
Edice příkladů zpracování písně Venus, du und dein Kind
Následující edice obsahuje Regnartovu píseň s podloženým původním textem a českým kon-
trafaktem a jedenáct různých zpracování Regnartovy předlohy. Skladby jsou transkribovány 
z menzurální notace v poměru hodnot 1 : 1, v případě č. 12 v poměru 2 : 1, z loutnových ta-
bulatur ve stejných hodnotách, v jakých jsou vokální předlohy. Doplněné posuvky jsou nad pří-
slušnými notami. Český a německý text je přepsán moderní ortografií, doplněný text je vysázen 
kurzívou, na všechny změny a opravy zjevných chyb je upozorněno v kritických poznámkách. 

Přehled notových příkladů:
č. 1 Jacob reGnarT: Venus, du und dein Kind / Krásný byl Absolon
č. 2 Bohuslav sTryal Z Pomnouše: Venus, du und dein Kind / Krásný byl Absolon (loutnová 

intabulace)
č. 3 Cosimo boTTeGari: Venus, du und dein Kind (úprava pro zpěv a loutnu)
č. 4 Bartholomäus Gesius: Man spricht, wen Gott erfreut (1605)
č. 5 Caspar rauch: Auf meinen lieben Gott (1618)
č. 6 Melchior VulPius: Auf meinen lieben Gott (1609)
č. 7 Johann Hermann schein: Auf meinen lieben Gott (1627)
č. 8 Jan Amos komenský: V Bohu já skládám svém (1659)
č. 9 Michael PraeTorius: Man spricht, wen Gott erfreut (1610)
č. 10 Michael PraeTorius: Auf meinen lieben Gott (1610)
č. 11 Michael PraeTorius: Auf meinen lieben Gott (1610)
č. 12 anonymus: Krásný byl Absolon (moteto, Sabbateni 1)
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1. Venus, du und dein Kind / Krásný byl Absolon

(s rekonstrukcí podložení českého textu)
Teutsche Lieder mit dreyen Stimmen, München1583, č. 8 Jacob Regnart

Pramen: Iacobi Regnardi … Teutsche Lieder mit dreyen 
Stimmen nach Art der Neapolitanen oder Welschen Vil-
lanellen, München: Adam Berg 1583, č. 8, http://mdz-
-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00094099-3; srov. 
nejstarší známé vydání: Kurtzweilige teutsche Lieder mit 
dreyen Stimmen nach Art der Neapolitanen oder Welschen 
Villa nellen, Nürnberg 1574, č. 8, a edice: eiTner, Robert: 
Jakob Regnart’s Deutsche dreistimmige Lieder nach Art der 

Neapolitanen: nebst Leonhard Lechner’s fünfstimmiger Be-
arbeitung [= Publikationen älterer praktischer und theo-
retischer Musik-Werke, 19], Leipzig 1895, s. 21; Regnart, 
Jacob (ca. 1540-1599): Kurtzweilige teutsche Lieder, ed. Mi-
chael sTeiner-schweissGuT, in: Musikedition Tirol, 2001, 
https://musikedition.musikland-tirol.at/musikeditio-
nneu/Regnart/P0146_Regnart_neuedeutscheLieder/, č. 8.

Podložení českého textu je rekonstruováno.

http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00094099-3
http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00094099-3
https://musikedition.musikland-tirol.at/musikeditionneu/Regnart/P0146_Regnart_neuedeutscheLieder/
https://musikedition.musikland-tirol.at/musikeditionneu/Regnart/P0146_Regnart_neuedeutscheLieder/
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/10
2. Venus, du und dein Kind / Krásný byl Absolon

Loutnová intabulace
Praha: Národní knihovna ČR, ms. 59 r 469, p. 46

Pramen: Praha, Národní knihovna ČR, ms. 59 r 469, s. 46, 
loutnová intabulace ve sborníku loutnových skladeb Bo-
huslava Stryala z Pomnouše, po roce 1596, provenience 
Žatec. Zápis proveden v německé loutnové tabulatuře, 
transkripce odpovídá ladění loutny G-c-f-a-d'-g'. – Srov. 

3. Venus, du und dein Kind
Úprava pro zpěv a loutnu

Modena: Biblioteca Estense, ms. C 311, fol. 47v Cosimo Bottegari?

Pramen: Modena, Biblioteca Estense, ms. C 311, fol. 47v; 
srov. faksimile: Cosimo Bottegari: Il libro di canto e liuto / 
The Song and Lute Book, Facsimile edition by Dinko Fab-
ris and John GriFFiThs, Bologna: Arnaldo Forni, 2006. – 
Rukopis byl zkompilován pravděpodobně ve Florencii 

v letech 1578-1587, srov. edici s. 43. Zápis v partituře 
obsahuje vokální hlas v menzurální notaci a loutnový 
doprovod v italské loutnové tabulatuře, transkripce od-
povídá ladění loutny G-c-f-a-d'-g'.

další loutnové intabulace písně: Music for Lute Instru-
ments. A Database by Peter Steur and Markus Lutz, 
https://mss.lautenlust.de/index.php?id=1&type=con-
c&lang=deu&conc=R611&instr=all.

https://mss.lautenlust.de/index.php?id=1&type=conc&lang=deu&conc=R611&instr=all
https://mss.lautenlust.de/index.php?id=1&type=conc&lang=deu&conc=R611&instr=all
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4. Man spricht, wen Gott erfreut
(Man spricht wen Gott erfrewt)

Das ander Theil des andern neuen Operis, Geistlicher Deutscher Lieder...,
Frankfurt (Oder) 1605, fol. 77v-79r Bartholomäus Gesius

/11

Pramen: Bartholomäus Gesius: Das ander Theil des andern 
newen Operis, Geistlicher Deutscher Lieder..., Franckfurt an 
der Oder 1605, fol. 77v-79r, oddíl Vom Creutz und Leiden 
der Christen, odkaz: »Im Thon/ Venus du und dein Kind«, 
https://sachsen.digital/werkansicht/16754/158/0?cHash
=ee8584b68967452e178dd1b4e66c4323.
Kritický aparát: Discantus, 8/4 g' (opraveno na d" ).

https://sachsen.digital/werkansicht/16754/158/0?cHash=ee8584b68967452e178dd1b4e66c4323
https://sachsen.digital/werkansicht/16754/158/0?cHash=ee8584b68967452e178dd1b4e66c4323
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5. Auf meinen lieben Gott
(Auff meinen lieben Gott traw ich in angst vnd noth)

Ein Schatz-Kasten voller Clainodien..., Hradec Králové 1618, příloha, č. 2

/12

Pramen: Caspar rauch: Ein Schatz-Kasten voller Claino-
dien..., Königin Grätz ob der Elben [Hradec Králové]: 
Martin Kleinwechter, 1618, č. 2, fol. aiv-aiir; RISM B VIII 
161806. – Na konci nestránkovaná notovaná příloha, při-
pojená tiskařem M. Klein wechterem, s nadpisem: Folgen 
Acht Geistliche Lieder, so dem Authore dieses Schatz-
kastens, vom Buchdrucker, auß Christlicher wolmeinung, 
zugegeben. Hudba převzata z kancionálu B. Gesia.
Kritický aparát: Discantus, 8/4 g' (opraveno na d") // 
Tenor, 11/1 minima (správně semiminima).
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6. Auf meinen lieben Gott

(Auff meinen lieben Gott/ Trau ich in Angst vnd Noth)

Ein schön geistlich Gesangbuch, Jena 1609, pp. 525-526 Melchior Vulpius

Pramen: Melchior VulPius: Ein schön geistlich Gesang-
buch, Jena 1609, s. 525-526, http://digitale-sammlungen.
gwlb.de/sammlungen/sammlungsliste/werksansicht?i-
d=6&tx_dlf%5Bid%5D=1627&tx_dlf%5Bpage%5D=545

http://digitale-sammlungen.gwlb.de/sammlungen/sammlungsliste/werksansicht?id=6&tx_dlf%5Bid%5D=1627&tx_dlf%5Bpage%5D=545
http://digitale-sammlungen.gwlb.de/sammlungen/sammlungsliste/werksansicht?id=6&tx_dlf%5Bid%5D=1627&tx_dlf%5Bpage%5D=545
http://digitale-sammlungen.gwlb.de/sammlungen/sammlungsliste/werksansicht?id=6&tx_dlf%5Bid%5D=1627&tx_dlf%5Bpage%5D=545
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7. Auf meinen lieben Gott
(Auff meinen lieben GOtt/ Traw ich in Angst vnd Noht)

Cantional, Leipzig 1627, fol. 399v-401r Johann Hermann Schein

/14

Pramen: Johann Hermann schein: Cantional, Oder Ge-
sangbuch Augsburgischer Confession..., [Leipzig] 1627, fol. 
399v-401r, oddíl Vom Tod und Sterben, http://resolver.sub.
uni-goettingen.de/purl?PPN778587517. – Basový hlas je 
opatřen číslovaným basem.

http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN778587517
http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN778587517
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8. V Bohu já skládám svém
(W Bohu gá skládám swém)

Kancionál, Amsterdam 1659, p. 537 [Jan Amos Komenský]

/15

Pramen: Jan Amos komenský: Kancyonál, Amsterdam 
1659 (faksimile, eds. Petr Daněk – Jiří K. krouPa, Praha: 
KLP, 2018), s. 537, nadpis oddílu: O naději.

Obr. 2:
J. A. Komenský: Kancio
nál, Amsterdam 1659, 
s. 537 s písní V Bohu 
já skládám svém. 
Praha: Národní knihovna 
ČR, sign. 54 K 11271.
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9. Man spricht, wen Gott erfreut
(Man spricht wen Gott erfrewt)

Musae Sioniae ... Achter Theil, Wolfenbüttel 1610, č. 53 Michael Praetorius

/16

Pramen: Michael PraeTorius: Musae Sioniae ... Achter 
Theil, Wolfenbüttel 1610, č. 53. – Čtyři hlasové knížky: 
Cantus, fol. Fir-v, http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-
-8s/start.htm?image=00057;
Altus, fol. Diiiv, http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-
-8s/start.htm?image=00314;
Tenor, fol. Diiiv, http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-
-8s/start.htm?image=00506;
Bassus, fol. Diiiv, http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-
-8s/start.htm?image=00698.

http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00057
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00057
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00314
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00314
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00506
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00506
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00698
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00698
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10. Auf meinen lieben Gott
(Auff meinen lieben Gott/ traw ich in Angst vnd Noth)

Musae Sioniae ... Achter Theil, Wolfenbüttel 1610, č. 185 Michael Praetorius

/17

Pramen: Michael PraeTorius: Musae Sioniae ... Achter 
Theil, Wolfenbüttel 1610, č. 185. – Čtyři hlasové knížky:
Cantus, fol. Viir, http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-
-8s/start.htm?image=00171;
Altus, fol. Oiir, http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-
-8s/start.htm?image=00391;
Tenor, fol. Oiir-v, http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-
-8s/start.htm?image=00583;
Bassus, fol. Oiir, http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-
-8s/start.htm?image=00775.

http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00171
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00171
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00391
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00391
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00583
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00583
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00775
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00775
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11. Auf meinen lieben Gott
(Auff meinen lieben Gott/ traw ich in Angst vnd Noth)

Musae Sioniae ... Achter Theil, Wolfenbüttel 1610, č. 186 Michael Praetorius

Pramen: Michael PraeTorius: Musae Sioniae ... Achter 
Theil, Wolfenbüttel 1610, č. 186. – Čtyři hlasové knížky:
Cantus, fol. Viiv, http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-
-8s/start.htm?image=00172;
Altus, fol. Oiir-v, http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-
-8s/start.htm?image=00391
Tenor, fol. Oiiv, http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-
-8s/start.htm?image=00584;
Bassus, fol. Oiiv, http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-
-8s/start.htm?image=00776.

/18

http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00172
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00172
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00391
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00391
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00584
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00584
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00776
http://diglib.hab.de/drucke/2-5-musica-8s/start.htm?image=00776
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12. Krásný byl Absolon
New York, Fales Library and Special Collections, sign. Sabbateni 1 Anonym
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Pramen: New York, Fales Library and Special Collections 
(Elmer Holmes Bobst Library), The Sabbateni Collection 
of Renaissance Music Manuscripts MSS. 239, sign. Sab-
bateni 1 (olim A.1), provenience: Čechy; čtyři hlasové 
knížky, skladba zapsána ve svazcích »Discantus«, fol. 
124r-127r; »Altus« fol. 132v-135v; »Tenor«, fol. 132v-135v), 
chybí jeden hlas basové funkce, který byl rekonstruován.

Kritický aparát:
■ DISCANTUS:
5/1 minima opravena v ms. na semibrevis škrt-

nutím kaudy
12/3 semibrevis
36/1 c"
37/1 f"
37/2 f"
t. 44-49 text sjednocen ve všech hlasech podle dis-

kantu: »na dubu uwaz za wlaſy«
81/1 a'
83/2 c"
92/4 d"
136/1-3 punktovaná minima, semiminima, semimi-

nima; 
■ TENOR:
14/1 minima, chybí pauza minima
16/1 minima opravena v ms. na semibrevis škrt-

nutím kaudy
29/5 d"
31/3 minima opravena v ms. na semibrevis škrt-

nutím kaudy
t. 40-78 místo textu strof 3 a 4 chybně podloženy 

strofy 2 a 3
46/3-49/4 noty chybí
67/2-69/2 chybí pauza a noty
t. 83 chybí pauza semibrevis
93/1-95/5 noty chybí
112/3-115/2 noty chybí
t.118-119 podložen text »cžlowěku ſtaremu«
t. 123-125 podložen text »ſluſſyť na to myſlit«
t. 126 text chybí
146/2 d"
158/1-2 punktovaná minima, fusa
159/2 nota chybí
160/3 kauda u minimy škrtnuta, škrtnutí vyma-

záno 
■ ALTUS:
35/1 minima s punktem
40/1 minima opravena v ms. na semibrevis škrt-

nutím kaudy
62/4 semibrevis
75/4 a'
75/4-77/1 noty vypsány dvakrát
85/2-86/1 noty chybí
t. 88-89 chybí text
92/3 v ms. opraveno f' na g'
93/3 a'
98/5 a'
102/1 minima opravena v ms. na semibrevis škrt-

nutím kaudy
111/2 a'
114/2 a'

115/3 minima opravena v ms. na semibrevis škrt-
nutím kaudy

155/3 a'

TEXT:
 1 Krásný byl Absolon, 

než že zleA činil on, A zle om. D
Davida, otce svého, 
vyhnal z království jeho, 

 5 jiných mu pak těžkostíB B tiezkoſtj D, tieſkoſtj AT
dost činil vC svéD mladosti. C v om. DT // D ſwey D

Na tom dosti neměl, 
vyhnal ho, za ním jel, 
chtěje se zE otcem bíti E z om. A

10 a do konce potříti,
a s příčinyF té zlosti F ſprziczyny T
zahynul v svéG mladosti. G ſweg D

Neb když jel do lesa, 
na mezkuH se nesa, H mězku ADT

15 na dubu uváz za vlasy,I I na dubu za ſwe wlaſy AT
tu konec jeho krásy, 
hnedJ pomstěno v rychlosti, J y D
co činil v své mladosti.

Když přistúpil Joab 
20 a s ním neK jeden dráb, K ne om. A

trojím kopím ho prohnal 
a kamením zametal,
ten cíl nešlechetnostiL, L neſlechetnoſtj AD
v němž byl od své mladosti.

Secunda pars
25 Již radím každému 

člověkuM mladému M czlowieku T
Absolonem se káti
a rodičuovN se báti, N Rodi czuow DT
jinak mu BuohO v rychlosti O Buoh A, B. DT

30 skrátí jeho mladosti.

Zaslíbil Pán BuohP sám P B. A (t. 97)D(t. 97)T, Buoh A 
dlúhý věk vuobecQ nám, (t. 102)D(t. 101) // Q wubecz T
bychom matku i otceR R Otcze Matku A, Otcze y Mat-
ctili, jak on míti chce, ku T

35 a kdož nemá té ctnosti, 
zahyneS vT své mladosti. S zahynul D // T v om. A

Protož již každémuU U kazdemu T
člověkuV starému V czlowieku A
slušíťW na to myslitiX W ſluſſy A // X myſlit T

40 a o to se snažitiY, Y ſnazitj AD, ſnazytj T
aby své dítky v bázni 
vedlZ je vzdy bez přestání. Z wedlj A

AmenAA sespívejme,BB AA Amen om. DT // BB ſpi-
na milost se dejme wegme A, ſe ſpiwegme D, 

45 Pánu Bohu našemu Spiwegme T
a poručme se jemu, 
tak nabudem milosti, 

48 potom věčnéCC radosti. CC wěczne AD

/29
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SIGLY HLASOVýCH KNIH:
A »Altus«
D »Discantus«
T »Tenor«

Podložený text je zapsán písařskou rukou konce 16. sto-
letí dosti nedbale, s četnými vynechávkami a několika 
koruptelami v jednotlivých hlasových knihách (viz též 
edici a kritický aparát k hudební části). Ani v jedné z nich 
není moteto nadepsáno, jeho začátek v nové notové os-
nově bezprostředně následující za předchozí skladbou 
je naznačen odražením a zběžnou písařskou iniciálkou 
( Obr. 1). Druhá část moteta s obdobnou iniciálou ná-
sleduje bezprostředně za první ve stejné osnově, do níž je 
vepsáno výrazné označení »2da Pars«. Opakování podlo-
ženého textu signalizuje obvyklá značka »ij«.

Nedbalý zápis se projevuje i v české ortografii. Od-
hlédneme-li od nepřekvapivé absence označení kvantit 
(s – často nekorektní – výjimkou i × j), je pro písaře 
typické nesystémové používání diakritiky a dublet pro 
některé hlásky:
– cz pro c i č (vyznačeno v kritickém aparátu);
– ie a ė pro ě;

– i, ıj a j pro i, í, y a ý;
– rz pro ř (standardně místo korektního rž);
– ſ pro s a š (vyznačeno v kritickém aparátu).
Typické je použití grafému j pro i na konci slov, a to i v in-
finitivech zakončených na -ti. Z interpunkčních znamének 
se setkáme pouze s čárkou (,), nedůsledně signalizující 
veršové (taktové) předěly, a s tečkou (.), uzavírající (opět 
nedůsledně) jednotlivé části moteta. Dobově obvyklý sys-
tém psaní velkých písmen na počátku veršů a některých 
substantiv je opět narušen písařskými nedůslednostmi. 
S přihlédnutím k těmto okolnostem byl český text mo-
teta, co se týče interpunkce, distribuce velkých písmen, 
vokalické kvantity a psaní i × y, přizpůsoben současné-
mu pravopisnému úzu. Zachovány byly všechny jazykové 
zvláštnosti unikátního zápisu, ať už respektující asimilaci 
znělosti (ve verších 9, 11 a 43), nebo archaické tvary 
(ve v. 19, 28, 29, 31 a 32). Z hlediska vývoje vokalické 
kvantity je třeba zmínit písařské tvary s krátkou koncov-
kou -im ve jmenném instrumentálu singuláru (v. 8, 20: 
»nim«; v. 21: »trojim«; v. 22: »kamenim«, ale srov. v. 21: 
»kopím«) a v 1. osobě singuláru prézentu sloves 4. třídy 
(v. 25: »radim«).

Český text moteta k vydání připravil Jiří K . Kroupa
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