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Program 

 Antifona Osculetur me*  

Orlando di Lasso (1529 – 1594)  Osculetur me (satb/satb) 

Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611)  Kyrie de la Missa Vidi speciosam (ssattb) 

 Antifona Nigra sum sed formosa*  

Giovanni P. da Palestrina (1525 – 1594)   Nigra sum sed formosa** (sattb) 

  Vineam meam non custodivi** (sattb) 

Tomás Luis de Victoria  Nigra sum sed formosa (ssattb) (ssattb) 

Tomás Luis de Victoria  Gloria de la Missa Vidi speciosam (ssattb) 

 Antifona Ego flos campi*  

Clemens non Papa (1510 – 1556)  Ego flos campi  (ssattbb) 

Tomás Luis de Victoria  Credo de la Missa Vidi speciosam (ssattb) 

 Antifona Tota pulchra es*  

Giovanni P. da Palestrina  Tota pulchra es** (sattb) 

  Vulnerasti cor meum ** (sattb) 

Tomás Luis de Victoria  Sanctus & Benedictus  

de la Missa Vidi speciosam 

(ssattb) 

 Antifona Dilectus meus*  

Tomás Luis de Victoria  Vadam et circuibo civitatem (ssattb) 

  Qualis est dilectus tuus  (ssattb) 

Tomás Luis de Victoria  Agnus Dei de la Missa Vidi 
speciosam 

(ssaattb) 

Šír ha-šírim ašer lišlómó, Canticum canticorum Salomonis, Píseň písní. Milostná poezie plná zářivých obrazů, lásky a touhy 
po spočinutí v náruči milovaného. Věčně mladé verše, ve kterých smrt nemá místo, jediná bolest má podobu soužení 
zamilovaného a židovský Bůh je přítomen jen mimoděk. Jeho jméno jakoby není potřeba, neboť veškerá láska se děje 
v souladu s Ním a v Něm. A přestože se celé zástupy křesťanských autorit snažily vtisknout Písni písní symbolický výklad, 
nelze přehlédnout silný erotický náboj, který text skrývá. Lze si jen těžko představit působivější zobrazení lidské touhy a 
ušlechtilejší vyznání lásky, než které nacházíme v tomto prastarém (původně pravděpodobně Mezopotamském) biblickém 
textu. 
 
Není divu, že Píseň písní tak často inspiruje hudební skladatele. Kombinace duchovního a zároveň erotického textu se zdá 
být velmi přitažlivá, neboť umožňuje rozehrát širokou paletu emotivních a poetických hudebních obrazů a přitom 
neopustit mantinely přísných zákonitostí duchovní hudby. Na konci 16. století se zhudebnění Písně písní stává jedním 
z častých projevů míšení duchovních a světských prvků v hudbě. Vedle ušlechtilých Madrigali spirituali a citování 
světských motivů v parodických mší vzniká další příležitost, jak subjektivizovat a zatraktivnit oficiální duchovní polyfonii.  
 
Již dlouho se muzikologové přou, zda španělský kněz Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611) psal světskou hudbu. 
Všichni jeho kolegové podlehli svůdnosti madrigalových textů a v očích ortodoxních tak „zhřešili“. Není divu. Madrigal byl 



hudební zkratkou Itálie té doby, jeho popularita v posledních dvou dekádách 16. století ovládla celou Evropu a navíc se 
především v něm začal rodit nový hudební jazyk. Victoria odolal a podle všeho nikdy po madrigalové látce nesáhl. Psal 
důsledně duchovní hudbu, zůstal až do smrti věrný staré vokální polyfonii. V motetech zhudebňujících Píseň písní tedy 
poznáváme tu nejsvětštější polohu ušlechtilého skladatele.  
 
Victoriovo dílo můžeme rozdělit do dvou velkých tvůrčích celků. V tom prvním slyšíme především velkou inspiraci dílem 
svého největšího předchůdce a učitele, Giovanni Pierluigiho da Palestrina. Do této kategorie spadá Missa Vidi speciosam, 
napsaná parodicky nad motetem z roku 1572. Zde Victoriova doslova cituje Palestrinovo Tu es Petrus a pak materiál po 
svém rozvíjí. Vliv Palestriny je zřejmý zejména v ušlechtile klenutých liniích, pečlivě připravovaných disonancích a ve velmi 
průhledné struktuře hudby. Oproti tomu moteta Nigra sum sed formosa a Vadam et circuibo civitatem jsou psána 
v osobitém Victoriově hudebním jazyce. Najdeme zde precizní zvukomalbu na klíčových slovech, silnou vnitřní 
dramatičnost a také odvážné nakládání s disonancemi. Victoria staví proti sobě modální a tonální melodie tak, že například 
kříží dórskou mollovou septimu s harmonickým citlivých tónem, čímž vzniká příkrá disonance. Moteto Nigra sum je 
nádhernou ukázkou proměnlivosti jednotlivých přírodních a milostných obrazů Písně písní. Zejména zvukomalba „času 
dešťů a odcházejících lijáků“ má skoro barokní atmosféru. V motetu Vadam et circuibo zase slyšíme nádhernou ukázku 
subjektivního hudebního jazyka. V textech „zapřísahám vás, dcery jerusalémské“, „vzkažte, že jsem nemocná láskou“ 
nebo „takový jest milý můj“ se dostává Victoria na roveň manýristického madrigalu. Nechybí zde afekt, vzrušené 
exklamace ani další prostředky, kterými se později prezentovala přicházející opera. Přesto ale Victoria neustoupí ani o krok 
ze vznešené vokální polyfonie. 
 
Palestrinova východiska pro napsání Písně písní jsou poněkud odlišná. V sedmdesátých letech 16. století se Giovanni 
Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594) nechal zlákat a přestože „skladatel vatikánský“, složil také dvě knihy světských 
madrigalů. Nevole Papeže Řehoře XIII. na sebe nedala dlouho čekat a Palestrina cítil, že upadl v nemilost. Jako důkaz své 
poslušnosti a zároveň omluvenku pak vydal v roce 1583 sbírku pětihlasých motet na texty Písně písní. V předmluvě 
věnované papeži mimo jiné píše: „Existuje velký počet milostných veršů, znevažujících křesťanskou víru, které si mnozí 
skladatelé – ovládáni slepou vášní nebo pobláznění mládím – vybírají pro svou práci…. I já sám jsem jednou patřil mezi 
tyto skladatele, dnes se za to ale stydím a lituji toho. Co stalo se, nemůže se odestát, nicméně chci svůj postoj změnit…. 
 
Důkazem, že Palestrina svého činu hluboce lituje, má být nádherná sbírka 29 motet, která tvoří mezi jeho dílem ojediněle 
subtilní a niterný cyklus. Z tohoto cyklu pro dnešní program vybíráme pouze dvě dvojice motet. Na Palestrinovy poměry je 
zde velmi členitá polyfonie, klenuté fráze jsou často narušeny vášnivými textovými deklamacemi a netradičními 
harmonickými zvraty. Palestrinovi se navíc použitím modálních melodií podařilo skvěle navodit lehce orientální atmosféru, 
která vládne v textu starozákonní písně.  
 
Program doplňujeme o dvě moteta frankovlámského původu. Nejstarší skladbou programu je sedmihlasé moteto Jacoba 
Clemense non Papa (1510 –1556) Ego flos campi. Na první poslech poznáme, že je to skladba ze světa odlišných 
estetických ideálů. Klenuté melodie jsou zde nahrazeny především důmyslným vrstvením a kombinováním poměrně 
jednoduchých hudebních motivů. Skladba není okázalá, má ale svou neopakovatelně klidnou atmosféru a krásně ilustruje 
„řeku v údolí libanonském“. I největší z frankovlámských polyfoniků, Orlando di Lasso (1529 – 1594), se věnoval Písni 
písní. Z jeho širokého odkazu jsme vybrali úvodní dvojsborové moteto Osculetur me, ve kterém Lasso dokazuje svoje 
mistrovství a zároveň schopnost komponovat v jakémkoli evropském stylu své doby. 
 
Texty skladeb 
 
Osculetur me osculo oris sui ;  
quia meliora sunt ubera tua vino,  
fragrantia unguentis optimis.  
Oleum effusum nomen tuum ;  
ideo adolescentulæ dilexerunt te.   
Trahe me,  
post te curremus in odorem unguentorum tuorum.  
Introduxit me rex in cellaria sua ;  
exsultabimus et lætabimur in te, memores uberum tuorum 
super vinum. Recti diligunt te. 

Kéž políbí mě polibkem svých úst!  
Vždyť lepší je tvé laskání než víno. 
Příjemně voní tvé oleje,  
nejčistší olej, tvé jméno.  
Proto tě dívky milují. 
Táhni mne za sebou!  
Dáme se v běh.  
Král uvedl mě do svých komnat.  
Budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat tvé laskání, 
opojnější než víno. Právem tě všichni milují. 

 
Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison Pane smiluj se, Kriste smiluj se, Pane smiluj se 
 



 
Nigra sum, sed formosa, filiæ Jerusalem 
Ideo dilexit me Rex et introduxit me in cubiculum suum et 
dixit mihi   
Surge, amica mea, formosa mea, et veni : 
jam enim hiems transiit ; imber abiit, et recessit. 
Flores apparuerunt in terra nostra ;  
tempus putationis advenit 

Černá jsem, a přece půvabná, jeruzalémské dcery,  
Proto si mne Král oblíbil a zavedl do mne do svého lůžka a 
řekl mi 
Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď! 
Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. 
Po zemi se objevují květy,  
nadešel čas prořezávat révu 

 
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis.  
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te. 
Domine Deus, rex coelestis, Deus Pater 
omnipotens. Domine, Fili unigenite, Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Qui tollis peccata mundi,  
suscipe deprecationem nostram.  
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, 
tu solus Altissimus, Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré 
vůle.  
Chválíme tě,velebíme tě, 
klaníme se ti, oslavujeme tě. 
Pane a Bože, nebeský králi, Bože, otče  
všemohoucí. Pane, jednorozený synu, Ježíši Kriste.  
Pane a Bože, beránku Boží, Synu otce. 
Ty, který snímáš hříchy světa smiluj se nad námi. 
Ty, který snímáš hříchy světa  
přijmi naše prosby. 
Ty, který sedíš po pravici otce smiluj se nad námi. 
Neboť ty jediný jsi svatý ty jediný jsi pán, 
ty jediný jsi svrchovaný, Ježíši Kriste. 
Se svatým duchem ve slávě Boha otce Amen 

 
Ego flos campi, et lilium convallium. 
Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. 
Fons hortorum, puteus aquarum viventium, quæ fluunt 
impetu de Libano. 

Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách. 
Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami. 
Jsi pramen zahradní, studna vody živé, bystřina z 
Libanonu. 

 
Credo in unum Deum 
Patrem omnipotentem 
Factorem coeli et terrae  
Visibilium omnium et invisibilium 
 
Et in unum Domimum Jesum Christum 
Filium Dei unigenitum 
Et ex Patre natum 
Ante omnia saecula 
Deum de Deo lumen de lumine 
Deum verum de Deo vero 
Genitum non factum Consubstantialem Patri 
per quem omnia facta sunt 
Qui propter nos homines, Et propter nostram salutem 
Descendit de coelis 
 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
Ex Maria Virgine Et homo factus est 
Crucifixus et iam pro nobis sub Pontio Pilato 
Passus et sepultus est 
 
Et resurrexit tertia die secundum Scripturas 
Et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris 
Et iterum venturus est cum gloria 
Judicare vivos et mortuos  
Cujus regni non erit finis 
 
Et in Spiritum Sanctum Dominum Et vivificantem 
Qui ex Patre Filioque procedit 
Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
Et conglorifcatur qui locutus est per Prophetas 
Et unam sanctam catholicam 
Et apostolicam Ecclesiam Confiteor  

Věřím v jednoho Boha, 
otce všemohoucího 
Stvořitele nebe i země,  
všeho viditelného i neviditelného 
 
Věřím v jednoho pána Ježíše Krista, 
jednorozeného Syna božího,  
který se zrodil z otce  
přede všemi věky 
Bůh z Boha, světlo ze světla, 
pravý Bůh z pravého Boha. 
Zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem : 
Skrze něho všechno je stvořeno 
On pro nás lidi a pro naši spásu  
sestoupil z nebe 
 
Skrze Ducha Svatého přijal tělo  
z Marie Panny a stal se člověkem 
Byl za nás ukřižován za dnů Poncia Piláta  
byl umučen a pohřben. 
 
Třetího dne vstal z mrtvých podle písma 
Vstoupil do nebe a sedí po pravici Otce. 
A znovu přijde ve slávě  
soudit živé i mrtvé 
A jeho království bude bez konce.  
 
Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života 
Který z otce i syna vychází, 
s Otcem i Synem je zároveň uctíván  
a oslavován a mluvil ústy proroků. 
Věřím v jednu svatou všeobecnou  
apoštolskou církev. 



Unum baptisma in remissionem peccatorum 
Et exspecto resurrectionem mortuorum 
Et vitam venturi saeculi 
Amen. 
 

Vyznávám jeden křest a odpuštění hříchů 
Očekávám vzkříšení mrtvých  
a život budoucího věku 
Amen 
 

 
Tota pulchra es, amica mea,  
et macula non est in te. 
Veni de Libano, sponsa mea :  
veni de Libano, veni, coronaberis. 
Vulnerasti cor meum, soror mea, sponsa ;  
vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum,  
et in uno crine colli tui 

Celá jsi krásná, přítelkyně moje,  
poskvrny na tobě není. 
Se mnou z Libanonu, nevěsto má,  
se mnou z Libanonu půjdeš. 
Učarovala jsi mi, sestro má, nevěsto,  
učarovala jsi mi jediným pohledem svých očí, jediným 
článkem svého náhrdelníku. 

 
Sanctus   Sanctus   Sanctus  
Dominus Deus Sabaoth 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua 
Hosanna in excelsis 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis 

Svatý, svatý, svatý  
pán Bůh zástupů 
Nebe i země jsou plny tvé slávy 
Hosana na výsostech 
Požehnaný jenž přichází ve jménu Páně 
Hosana na výsostech 

 
Vadam et circuibo civitatem:  
per vicos et plateas quæram  
quem diligit anima mea: quæsivi illum, et non inveni 
 
Adjuro vos Filiae Jerusalem si inveneritis dilectum meum ut 
annuntietis ei  
qia amorem langueo,  
 
Qualis est dilectus tuus  
quia sic adjurasti nos? 
Dilectus meus candidus  
et rubicundus est electus ex milibus 
talis est dilectus meus et est amicus meus  
filiae Jerusalem. 

Vstanu a prohlédnu město,  
po náměstích a ulicích budu hledat toho, 
kterého miluje duše má, hledala, ale nenašla. 
 
Zapřísahám vás, dcery jerusalémské, kdybyste viděli 
milého mého, povězte jemu,  
že jsem nemocná láskou, 
 
Co má milý tvůj nad jiné milé,  
že nás zavazuješ přísahou? 
Milý můj je čistotou  
a krví svou vyvolený mezi jinými. 
takový jest milý můj a přítel můj,  
dcery jerusalémské. 

 
Agnus Dei  Qui tollis peccata mundi  
miserere nobis 
Agnus Dei  Qui tollis peccata mundi  
miserere nobis 
Agnus Dei  Qui tollis peccata mundi   
dona nobis pacem 

Beránku boží,který snímáš hříchy světa  
smiluj se nad námi 
Beránku boží,který snímáš hříchy světa  
smiluj se nad námi 
Beránku boží který snímáš hříchy světa  
daruj nám pokoj 

 

Collegium 419 je soubor zpěváků, kteří se specializují na hudbu 16. - 18. století. Collegium pracuje v obsazení od 
komorního vokálního ansámblu (4-5 zpěváků) po komorní sbor (16-18 zpěváků). Soubor založila v roce 1999 Marika 
Pečená a v prvních letech se věnoval především německé barokní literatuře. Od roku 2004 v Collegiu 419 sbormistrovsky 
působí také Čeněk Svoboda, který dále rozšiřuje jeho repertoár především o hudbu evropské vrcholné renesance a 
italského baroka. Collegium 419 spolupracuje s předními domácími instrumentalisty a muzikology věnujícími se historicky 
poučené interpretaci staré hudby a větší část jeho repertoáru je z oblasti duchovní hudby. Collegium 419 nastudovalo  
v poslední době například Officium Defunctorum Tomáse Luise de Victoria (a připravuje vydání tohoto díla na CD), 
Requiem Adama Michny z Otradovic, Responsoria Jana Dismase Zelenky, madrigaly Claudia Monteverdiho, Musikalische 
Exequien Heinricha Schütze, kantáty Dietricha Buxtehudeho, moteta Johanna Sebastiana Bacha a další. V září 2005 
provedlo Collegium 419 na festivalu Svatováclavské slavnosti v novodobé premiéře výběr z responsorií Jakuba Jana Ryby. 

 


