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Ostrava

Variantnost církevních písní*

Pøi analýze církevních písní lze kromì jiného sledovat i skuteè-
nost, ûe tatáû píseò je v rùzných zpìvnících (kancionálech) rùznì
obmìòována a upravována v rovinì textové a nìkdy i v rovinì melo-
dické. Motivaci tìchto variací a úprav nelze jednoznaènì urèit; jejími
autory jsou zøejmì vydavatelé, dùvody lze chápat jako snahu o obsa-
hovou inovaci, a� uû jde o pouhé dílèí zmìny v jednotlivých verších,
nebo o zmìny zásadnìjší, tj. pøidávání dalších strof, zmìny v jejich
poøadí, pøípadnì i text jiný pøi zachování stejné melodie. Zøídka lze
zaznamenat i úpravy melodické, které jsou patrny zejména v tóninové
lokaci, ménì èasto i v rytmu. Tuto variantnost je moûno ilustrativnì
doloûit srovnáním záznamu téûe písnì v rùzných zpìvnících. Pro naše
srovnání byly pouûity zpìvníky:

– Mešní zpìvy vydané Èeskou liturgickou komisí (Praha 1990, 1101
stran), dále jen MZ,

– Evangelický zpìvník pøipravený hymnologickým odborem synodní
rady èeskobratrské církve evangelické (Karlsruhe 1979, 917 stran),
dále jen EZ,

– Zpìvník církve èsl. husitské (Praha 1995, 776 stran), dále jen ZH,
– Kancionál – spoleèný zpìvník èeských a moravských diecézí (Pra-

ha, 5. doplnìné a opravené vydání, 1984, 463 stran), dále jen Ka.

Srovnávané písnì:

P í s e ò E j h l e o l t á ø H o s p o d i n ù v z á ø í

Píseò je z r. 1863, vznikla u pøíleûitosti jubilea pøíchodu sv. Cyrila
a Metodìje na Velkou Moravu, autorem textu je Jan Nepomuk Soukup
(1826–1892), autorem nápìvu Pavel Køíûkovský (1820–1892). V MZ
(s. 690) má píseò dvì strofy, je zaznamenána v A dur, má 16 taktù v ry-
tmu ètyøètvrteèním. V Ka (s. 393, è. 829) je nápìv jako v MZ, ale je
uvedeno 9 strof øazených do oddílù Vstup – 2 strofy (jeû nejsou v MZ),
Pøed evangeliem 3. strofa (v MZ je strofou druhou), Obìtní prùvod –
4. a 5. strofa, Po tajemství víry – 6. strofa, Pøijímání – 7. a 8. strofa,
Závìr – 9. strofa. V ZH (s. 62, è. 16) má píseò název Ejhle oltáø, je
zapsána v G dur a má 6 strof s drobnými úpravami (jsou uvedeny
v pravém sloupci ve srovnání s Ka a MZ):
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Kromì shodných (ale upravených) strof se vyskytují v ZH jako
jiné (zcela odlišné) strofy 2., 5. a 6. (tedy 3 strofy), v Ka jako jiné stro-
fy 4.–9. (tedy 6 strof). Dílèí zmìny v jednotlivých verších jsou zøejmì
motivovány snahou o inovaci, dotváøení a pøidávání dalších strof je
bezpochyby dùsledkem melodické pùsobivosti a oblíbenosti písnì,
coû se projevuje i v její pomìrnì èasté interpretaci pøi bohosluûbì.

P í s e ò J e z u K r i s t e, š t ì d r ý k n ì û e

V MZ je píseò uvedena ve dvou verzích: starší (s. 628) z r. 1398 má
dle uvedených údajù „první 3 strofy asi z poloviny 14. století, další
podle textových variant nejstarších rukopisù” (blíûe neuvedených);
nápìv je z 1. poloviny 15. století, má 8 strof, druhá verze (novìjší,
s. 114) má 11 strof. Obì verze jsou melodicky stejné, tj. 14 taktù
tøíètvrteèního rytmu v tóninì F dur. V textu jsou rozdíly.

V ZH (s. 72, è. 20) je uveden zdroj – Kancionál jistebnický, 1420,
„text ze 14. století upravený J. Husem je zde zkrácen a upraven Z.T.”
Melodie v G dur, 14 taktù tøíètvrteèního rytmu, text má 14 strof.

V Ka je píseò melodicky stejná (uvedená v G dur), má 8 strof,
s údajem „asi z poloviny 14. století”.

V EZ (s. 443, è. 308) s údajem ze 13. století je melodicky stejná ja-
ko v ZH i Ka, je uvedena v tóninì F dur, má 15 strof.

Ilustrace textových rozdílù je patrná ze srovnání zápisù v ZH, MZ
a Ka:
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P í s e ò T i c h á n o c

Je písní umìlou z r. 1818 (v ZH je zøejmì mylnì uveden r. 1410),
autorem melodie je Frant. Gruber, autorem pùvodního textu Jos. Mohr
(1792–1848). V uvedených zpìvnících se píseò textovì liší: v ZH je
text uveden v podobì zkráceného a pozmìnìného pøekladu Duškovì,
v EZ jde o text jiný, novì zpracovaný R. Nechutou (1970), v Ka o text
V. Renèe. Melodie písnì je zachována, je uvedena v tóninì B dur,
tøebaûe notovým zápisem nestejnì prezentována: v ZH má 12 taktù
v rytmu 6/8, v EZ má 12 taktù v rytmu 6/4 a v Ka 19 taktù v rytmu 3/4
(v MZ píseò uvedena není).

Texty písnì v uvedených zpìvnících ZH, EZ a Ka:
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V EZ (s. 745, è. 545A) je zapsána v F dur bez oznaèení taktù
v notách pùlových a celých, její pùvodní nápìv je pøevzat od písnì Pa-

ne Jeûíši Kriste (1541). Jsou uvedeny dvì verze: první verze má
4 strofy, je zapsána v notách pùlových a celých (bez taktových èar,
pouze s vyznaèením jednoho frázového pøedìlu), tónina F dur, melo-
die v rozsahu 1 oktávy; druhá verze (s. 745, è. 545B, s vroèením 1908)
je v G dur, v rytmu ètyødobém, má 8 taktù, rozsah septimy; text obou
verzí je stejný s údajem „Havel Døevínek 1561/1970” (?), nápìvy jsou
rozdílné.

V MZ (str. 745) je píseò uvedena v F dur, má 6 ètyødobých taktù
v rozsahu septimy, text je stejný jako v EZ (ale jen 3 strofy), nápìv
jiný (1841).
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V ZH (str. 100, è. 31) s údaji: Vyšehradský kancionál z r. 1410, Br.
Lukáš Praûský (+1528), volnì upraveno (Z.T.); je uvedena v Es dur
bez udání rytmu, s oznaèeným odsazením za kaûdými 4 dobami, text o
6 strofách je zcela jiný. (V Ka píseò uvedena není.)

Z uvedených ukázek je zøejmé, ûe k textovým úpravám, zmìnám,
pøípadnì i zmnoûování poètu strof církevních písní dochází zøejmì jen
zásluhou vydavatelù; èasto chybí ûádoucí cit pro kvalitní sladìní textu
s hudební sloûkou.
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