
 

 

Univerzita Karlova 

 

Filozofická fakulta 

 

Ústav české literatury a komparatistiky 

Diplomová práce 
 

 

 

 

 

 
 

Bc. Anna Císlerová 

 

Klatovské rorátníky 

Rorate-chant books of Klatovy 

 

 

 

 

  

Praha 2019    Vedoucí práce:  Mgr. Marie Škarpová, Ph. D.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkujmež nyní 

Bohu z jeho dobrodiní 

(Kyrie ve středu) 

 

 

Na prvním místě chci poděkovat paní Mgr. Marii Škarpové, Ph. D. za její laskavé vedení, 

trpělivost, cenné rady a připomínky. Za podnětné konzultace patří dík také Mgr. Aleně 

Andrlové Fidlerové, Ph. D. a PhDr. Tomáši Slavickému, Ph. D. Děkuji také všem institucím, 

které mi umožnily pracovat s rukopisným materiálem. Tato práce by nevznikla bez podpory mé 

rodiny, mnohých přátel a známých. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala všechny 

použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského studia 

či k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze dne 17. prosince 2019 

        

Anna Císlerová 

 

 



 

 

Abstrakt (česky) 

Diplomová práce se zabývá fenoménem českých rorátů. Její těžiště spočívá v popisu tří 

rorátních knih uchovávaných ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech pod signaturami 

RK 79, RK 83 a RK 84. V souvislosti s tradicí zpěvu rorátů v Klatovech jsou zohledněny a 

popsány další čtyři zpěvní knihy klatovské provenience: latinský graduál (sign. CS KL 403), 

český graduál (sign. CS KL 1) a dvě hlasové knihy (sign. RK 102, RK 103). Ty byly spolu se 

dvěma rorátníky (RK 83 a RK 84) majetkem literátského bratrstva v Klatovech, které se staralo 

mj. i o zpěv rorátů. V druhé části práce jsou texty tří rorátníků z Klatov srovnány s rakovnickým 

graduálem (inv. č. B 98) a královéhradeckým rorátníkem (sign. Hr-11), které představují 

výchozí prameny pro tzv. rakovnickou a královéhradeckou redakci rorátů. Teoretická 

východiska pro analýzu tvoří koncept nové filologie a úvahy Kateřiny Smyčkové věnované 

zpívaným textům raného novověku. Při analýze se ukázalo, že charakteristickým rysem rorátů 

je variantnost textů, a to v různém rozsahu (od jednotlivých slov po písňové celky). Varianty 

lze najít na všech jazykových rovinách od fonologicko-fonetické po syntaktickou, zvláště pak 

mají výrazný dosah na významovou stránku textů. Vysoká míra variantnosti, dodatečné zásahy 

do textů, přípisy a poznámky ukazují, že roráty byly živým textem. Součástí práce je také deset 

příloh. Ty obsahují soupis repertoáru rorátníků RK 79, RK 83 a RK 84, dále také přehled 

repertoáru všech srovnávaných rukopisů a dílčí přehledy: antifony a výskyty textů v různých 

rukopisech. 

 

Klíčová slova (česky) 

rorátní zpěvy, Klatovy, nová filologie, rukopisná literatura, literátské bratrstvo, chorál, píseň, 

oralita a skriptualita, textová komunita, varianta, tropus a interpolace 

 



 

 

Abstract (in English): 

The thesis addresses the phenomenon of Czech Rorate chants. It is focused on the description 

of three Rorate chant books kept in the Dr. Hostaš Museum of National History and Geography 

in Klatovy, under the call numbers RK 79, RK 83 and RK 84. In addition, four other chant 

books that originated in Klatovy are considered in order to highlight the tradition of Rorate 

chanting: a Latin Gradual chant book (CS KL 403), a Czech Gradual chant book (CS KL 1) and 

two partbooks (RK 102 and RK 103). These four chant books and two of the above mentioned 

Rorate chant books (RK 83 and RK 84) were the property of a literary brotherhood based in 

Klatovy, the members of which engaged in Rorate chanting, among other activities. In the next 

part of the thesis, the texts of the Klatovy Rorate chant books are compared with the Rakovník 

Gradual (B 98) and the Hradec Králové Gradual (Hr-11), which served as the primary sources 

for the Rakovník and Hradec Králové Rorate chant ‘editions’. Further on, the concept of ‘New 

Philology’ and the thoughts of Kateřina Smyčková on song texts of the early Middle Ages serve 

as a theoretical basis for interpretation of the results arising from the comparison of these 

manuscripts. The analysis revealed that for Rorate chants, variation of text to a different extent, 

from isolated words to completely different songs, is typical. The phenomenon of variation can 

be observed on all levels of language, from the phonological-phonetic level to the syntactic 

level, with the semantic level (song meaning) being the most significantly affected one. High 

variation, additional edits, additions and notes indicate that Rorate chants were “living” texts. 

The thesis has ten appendices, providing overviews of the contents of RK 79, RK 83 and RK 

84 and all other manuscripts used in the analysis, as well as partial overviews of antiphons and 

texts occurring in different manuscripts. 

 

Keywords (in English): 

Rorate chants, Klatovy, New Philology, manuscript literature, literary brotherhood, chant, song, 

orality and scriptuality, text community, variation, trope and interpolation 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 

Introitus ........................................................................................................................... 7 

1. O rorátech ............................................................................................................... 9 

1.1. Pojem roráty ....................................................................................................... 9 

1.2. Struktura rorátních zpěvů ................................................................................. 13 

1.3. Tropování, textace, interpolace ........................................................................ 17 

1.4. Literátské bratrstvo v klatovech ....................................................................... 19 

2. Stav dosavadního bádání ...................................................................................... 21 

2.1. Hudební věda .................................................................................................... 22 

2.2. Dějiny výtvarného umění ................................................................................. 25 

2.3. Literární věda ................................................................................................... 26 

2.4. Prameny a edice ............................................................................................... 28 

3. Popis pramenů ...................................................................................................... 30 

3.1. Rorátník RK 79 ................................................................................................ 30 

3.2. Rorátník RK 83 ................................................................................................ 33 

3.3. Rorátník RK 84 ................................................................................................ 37 

3.4. Společné rysy klatovských rorátníků ............................................................... 40 

3.5. Další prameny .................................................................................................. 41 

3.5.1. Rukopisy klatovské provenience .................................................................. 41 

3.5.1.1. Graduály ................................................................................................. 41 

3.5.1.2. Hlasové knihy ......................................................................................... 43 

3.5.2. Rukopisy jiné než klatovské provenience .................................................... 45 

3.5.2.1. Královéhradecký rorátník Hr-11 (1585–1586) ....................................... 45 

3.5.2.2. Rakovnický graduál inv. č. B 98 (1694–1596) ....................................... 45 

4. Textová analýza českých rorátů ........................................................................... 47 

4.1. Teoretická východiska ...................................................................................... 47 

4.2. Textová variantnost českých rorátních zpěvů .................................................. 51 

4.2.1. Významové vztahy mezi chorální a písňovou částí ..................................... 52 

4.2.2. Variantnost textů v rámci jednoho pramene RK 83 ..................................... 56 

4.2.2.1. Proměny chorálních částí ........................................................................ 56 

4.2.2.2. Proměny písňových částí ........................................................................ 58 

4.2.3. Variantnost textů zaznamenaných v různých pramenech ............................ 64 

4.2.3.1. Proměny chorálních částí ........................................................................ 64 

4.2.3.2. Proměny písňových částí ........................................................................ 68 

4.2.3.3. Ustálená slovní spojení ........................................................................... 73 

4.2.3.4. Varianty a textová komunita ................................................................... 76 

Závěr ............................................................................................................................. 79 

Prameny ........................................................................................................................ 82 

Literatura ...................................................................................................................... 83 

Internetové zdroje ......................................................................................................... 86 

Seznam tabulek ............................................................................................................. 87 

Seznam příloh ............................................................................................................... 89 



 

7 

 

Introitus 

Radostná ta zpívání 

křesťané začínají... 
 (Introit ve čtvrtek) 

 

Roráty představovaly v českém prostředí neobyčejně silnou tradici v adventním čase, 

kdy se lidé setkávali, aby v brzkých ranních hodinách společně zpívali zpěvy prodchnuté 

radostným očekáváním Spasitele. Tyto české zpěvy byly zpívány nejpozději od 16. století a 

objevují se i v současnosti, byť v upravené a často zkrácené podobě. Je s podivem, jaké 

množství rorátních pramenů, především rukopisů, uchovávají česká muzea. Právě velký soubor 

pramenů, několikasetletá recepce širokých vrstev obyvatel, a to v českém jazyce, jsou impulsy 

k tomu, aby roráty byly zahrnuty také do české literární historie. 

Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na textovou složku rorátů a všímá si zejména 

rozdílů mezi jednotlivými rukopisy a jejich repertoárem. Původní cíl práce byl mnohem 

skromnější, a to popsat tři rorátníky uchovávané ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše 

v Klatovech a podat soupis jejich repertoáru, protože těmto třem rorátníkům (sign. RK 79, RK 

83 a RK 84) dosud nebyla věnována odborná pozornost. Původní materiál byl v průběhu 

zkoumání rozšířen o další čtyři rukopisy klatovské provenience – dva graduály a dvě hlasové 

knihy – které přispěly k objasnění otázky, zda měl zpěv rorátů v Klatovech tradici ještě před 

sepsáním zmíněných rukopisů. Zjištění, že se v rukopise RK 83 nachází texty, jež obsahuje také 

graduál rakovnické provenience, obrátilo pozornost na srovnávání jednotlivých textů. Analýza 

odhalila, že podoba rorátních textů v jednotlivých rukopisech ve velké míře variuje. K popsání 

povahy této textové variantnosti a k její analýze byly využity metody, které vycházejí 

z konceptu nové filologie.  

Při zkoumání rorátů jsem se soustředila především na jejich textovou složku, ale takový 

pohled by byl sám o sobě jednostranný. Roráty jsou zpěvy a texty nelze oddělit od jejich 

hudební složky, protože hudba i text se navzájem ovlivňují. Roráty byly zpívány v kostelích při 

mši a struktura bohoslužby se částečně odráží i ve struktuře rorátů; navíc se jedná o texty 

původně liturgické povahy. Do zkoumání tedy vstupují i aspekty liturgiky, popř. dalších 

teologických disciplín. Také dějiny výtvarného umění nacházejí v rorátech, přesně řečeno v 

iluminovaných rorátnících a graduálech, předmět svého bádání. Roráty tedy představují 

výzkumný materiál pro několik oborů. To na jednu stranu ukazuje na komplexnost těchto 

zpěvů, na druhou stranu to značně ztěžuje práci badatelů. Vyrovnat se s přesahy do jiných oborů 

pro mě představovalo jedno z největších úskalí, mj. i při klasifikaci variant. 
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 Diplomová práce začíná obecným pojednáním o rorátech a přehledem výsledků 

dosavadního bádání napříč hudebním, uměnovědným a literárněvědným oborem. Jádro práce 

spočívá v popisu tří klatovských rorátníků a v analýze jejich textů. Analytická část ukazuje, že 

varianta, jeden ze znaků středověkých literárních památek popsaný zejména novou filologií, 

dobře vystihuje charakter raně novověkých českých rorátů. České roráty vznikaly nejprve jako 

překlady latinských rorátních textů. Proces překladu ale nezpůsobil ustrnutí textů do jedné, 

neměnné podoby. Roráty procházely mnoha změnami, a ani v době, kdy vznikaly klatovské 

rorátníky, nebyly pojímány jako „nedotknutelný“ text, naopak byly častokrát přizpůsobovány 

aktuálním potřebám. Jaké texty se v klatovských rorátnících dochovaly, jakou mají povahu a 

jak vypadá jejich variantnost, to jsou některé otázky, kterými se zabývá tato diplomová práce. 
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1. O rorátech 

1.1. Pojem roráty 

Základní poučení o rorátech přináší heslo Jiřího Fukače ve Slovníku české hudební 

kultury (dále SČHK, s. 789–790). Jedná se o české zpěvy s adventní tematikou a specifickou 

formou, které byly původně zpívány v adventní době při ranní mši k Panně Marii, tzv. matuře.1 

Název „roráty“2 je odvozen od začátku jednoho z adventních mešních Introitů Rorate caeli de 

super (Rosu dejte nebesa). Jiné běžně používané termíny, Rorate či rorátní zpěvy, označují 

totéž co výraz roráty.  

Matura se konala brzy ráno po celý rok a byla rozšířená už od 8. století.3 V adventu měla 

tato mše zvláštní formulář s Introitem Rorate caeli de super. Postupným rozšiřováním tohoto 

jednoho formuláře pak vzniklo několik rorátních officií.4 Poměrně velké množství zpráv o 

matuře souvisí se svatovítským chrámem v Praze, kde Karel IV. v roce 1343 ustanovil kolegium 

tzv. mansionářů, jejichž úkolem byla každodenní modlitba hodinek k Panně Marii, tj. votivního 

mariánského officia včetně ranní matury (Slavický 2018, s. 241–244). Svědectví o ustanovení 

matury ve svatovítském chrámě přináší spis Bohuslava Balbína Vita venerabili Aernesti, a proto 

se zvláště v minulosti vznik českých rorátních zpěvů kladl již do 14. století. V této době se ale 

při bohoslužbách používala výhradně latina a to se týkalo i zpěvu. Liturgický zpěv měl ve 

středověku podobu tropovaného chorálu. V 15. století pronikly do chorálu latinské písně zvané 

cantiones nebo kantylény, což dokazuje např. rejstřík mešních rorátních formulářů rukopisu 

Vyšehradského (Orel 1940, s. 3–4). Teprve v století 16. byly latinské rorátní texty překládány 

do češtiny a zaznamenávány v graduálech a v rorátnících.5 Právě z této doby pochází také 

nejstarší záznamy českých rorátů.  

Dochované prameny nasvědčují tomu, že tradice zpěvu rorátů byla nejživější v 16., 17. 

a 18. století. Století 19. přineslo „popularizaci“ rorátů i jejich novou, romantickou interpretaci 

                                                 
1 Termín „matura“ se vztahuje na jakoukoli ranní votivní mši o Panně Marii, ne výlučně v době adventu. 
2 Pojem Rorate se původně vztahoval pouze na mešní formulář adventní matury. Rozšířenou podobu tohoto 

zpívaného propria někdy označuje pojem „roramina“ (Slavický 2018, s. 241). 
3 Srov. heslo M[issa] matutinalis, Lexikon für Theologie und Kirche 2006, s. 282. 
4 Termín „officium“ se používá především v souvislosti s tzv. denní modlitbou církve (modlitba breviáře), jinak 

též liturgií hodin či hodinek. Existuje také pojem mešní officium, jež zahrnuje soubor textů určených ke mši. 

Spojení rorátní officium se také vztahuje na texty pro adventní maturu.  
5 Graduál je kniha mešních zpěvů a obsahuje zpěvy k ordináriím i propriím, tj. k povinným i proměnným částem 

mše. Jedná se především o gregoriánský chorál a jeho další formy. Ordinárium je tvořeno částmi Kyrie, Gloria, 

Credo, Sanctus, Agnus Dei. Proprium obsahuje zpěvy Introitus, Graduale, Alleluja, Prosa neboli Sekvence, 

Offertorium a Communio (Encyklopedie knihy, heslo Graduál, dostupné z: 

https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php/Gradu%C3%A1l_(rukopisn%C3%A1_kniha), poslední přístup 23. 

11. 2019) 
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(Škarpová 2017b). Ve 20. století se roráty přestaly těšit takovému zájmu jako dříve, ale 

v neúplné podobě se v povědomí udržely až do současnosti, kdy se rorátům věnuje opět zvýšená 

pozornost (srov. vydání nedělních rorátů včetně varhanního doprovodu Bohuslavem Korejsem 

r. 2003, r. 2014, další vydání F. Šmídem r. 2010, praktické poznámky P. Šmolíka z Katolického 

týdeníku r. 2008, či prostý fakt, že se tyto zpěvy v mnohých kostelích opět zavádí). 

Zpěv rorátů byl v době jejich rozkvětu těsně spjat s tzv. literátskými bratrstvy (dále LB), 

tj. společenstvími měšťanů a řemeslníků, kteří ve farních kostelích obstarávali liturgický zpěv 

při bohoslužbách, včetně zpěvu rorátů (o literátských bratrstvech podrobněji níže). Literátská 

bratrstva byla však Josefem II. zrušena v roce 1783 (Konrád 1893, s. 449), čímž byla tradice 

zpěvu rorátů oficiálně přerušena. Po této reformě nastalo mj. i rozprodávání majetku 

literátských bratrstev, včetně zpěvních knih, tedy i graduálů a rorátníků, což bylo považováno 

za jednu z příčin, proč se některé prameny nedochovaly (Konrád 1893, s. 457). Navzdory 

Josefově reformě se zpěv rorátů udržel i v 19. století, o čemž svědčí jednak četná tištěná vydání 

a jednak mladší přípisky v rukopisech.6 

Základním znakem rorátů je jejich dvoudílná struktura: český tropovaný7 chorál, na nějž 

vždy navazuje strofická píseň, taktéž v češtině. Jednotlivé „dvojice“ chorálního verše a písně 

se sdružují ve vyšší celky, které odpovídají částem mešního officia. Z těchto částí se v rorátních 

rukopisech uplatňuje Introit, Kyrie, Graduale, Alleluja a Prosa neboli Sekvence, v některých 

rukopisech navíc i Patrem a Sanctus.8 

Je patrné, že rorátní texty zaznamenávají jen část bohoslužebných textů. Standardní 

podoba mešního ordinária obsahovala ještě části Benedictus a Agnus Dei. Tato neúplnost se 

netýká jen českých rorátů, ale i některých dalších záznamů v českých graduálech 16. století 

(Žůrek 2011, s. 9).9 Podoba bohoslužby s českými roráty není dostatečně zmapována; je sice 

známo, že české roráty vznikaly v utrakvistickém prostředí,10 bohoslužba byla tedy taktéž 

utrakvistická. Na otázky, jak se tato bohoslužba lišila od katolické a proč neexistují záznamy 

                                                 
6 Eliška Baťová ve stati Znovunalezený novoměstský rorátník Jana Kantora Starého z roku 1572 s rukopisným 

kancionálovým přívazkem z druhé poloviny 18. století upozorňuje na dodatky zapisované v průběhu 16.–20. století 

(Baťová 2014, s. 17).  
7 Termín (chorální) tropus označuje obecně chorální vsuvku. Tato vsuvka se týká jak hudební, tak i textové složky 

chorálu. Tropování je doloženo už v latinských chorálech (vkládáním přídatného textu, popř. vkládáním dalších 

tónů), velmi bohatý materiál však nabízejí zvláště české chorály (Fojtíková 1984). Detailněji o tropování viz níže. 
8 Zápis názvů všech částí mešního officia kolísá, v této diplomové práci píši tyto názvy jednotně s velkým 

písmenem. 
9 Jiří Žůrek se předmluvě k edici Graduale Bohemorum ptá, proč tyto graduály tak často vynechávají offertorium, 

comunio a Agnus Dei (Žůrek 2011, s. 9). Zároveň přináší i možnou odpověď, že místo těchto částí byly zpívány 

písně. Podrobněji o tom viz níže. 
10 Pojem utrakvistický je odvozeno z latinského sub utraque, které označovalo přijímání podobojí, tj. Těla i Krve 

Páně. Přídavné jméno utrakvistický se vztahuje na křesťanská společenství v Čechách, jež se vyznačují právě 

přijímáním podobojí (Holeton, 2010, s. 222). 
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dalších částí mešního officia, zatím neexistuje přesná odpověď. Tradice rorátů však přestála i 

rekatolizační dobu a změny v liturgii katolické mše po tridentském koncilu (1545–1563). 

Kromě jiného vyžadovala tridentská reforma liturgii latinskou, takovému požadavku české 

roráty nemohly vyhovět. Otázkou zařazení rorátních zpěvů do katolické mše se zabývali 

obrozenští vydavatelé rorátů, mezi nimi obzvláště Václav Michael Pešina, jenž se odvolal na 

soudobou praxi v Hradci Králové a roráty zasadil do tzv. tiché mše.11 V ní kněz potichu 

recitoval příslušné mešní texty, zatímco lid mohl zpívat (většinou lidové duchovní písně) nebo 

se modlit. V adventu se paralelně k tiché mši zpívaly rorátní zpěvy. I jinou možnost navrhuje 

Pešina, a sice zpívat roráty ještě přede mší jako lidovou pobožnost, neboť „lid pobožnost miluje, 

obzvláště k zpěvům církevním má srdce otevřené“ (Pešina 1837, s. 527). Podle Pešinova návrhu 

se měly v prvním a třetím adventním týdnu zpívat v tomto pořadí části antifona, veršíky, Introit 

a ostatní zpěvy až do Graduale, Prosa byla vynechána, pokračovalo se částí Patrem a končilo 

písní Zdrávas buď, Panno Maria. Druhý a čtvrtý adventní týden se zpívaly části antifona, 

veršíky, Introit a poté všechny zpěvy od Graduale do konce, včetně Patrem a písně Zdrávas 

(Pešina 1837, s. 526). Pešina tedy roráty zkrátil a rozdělil do adventních týdnů tak, aby všechny 

zpěvy zazněly do Vánoc dvakrát. 

Rorátní zpěvy byly zaznamenávány primárně v rukopisech, a to jak v graduálech, jež 

obsahovaly zpěvy pro celý liturgický rok, tak v rorátnících určených pouze pro rorátní 

repertoár. Úplný soupis rukopisných památek vztahujících se k rorátům však není k dispozici. 

Částečnou představu o množství materiálu poskytuje drobná sonda v rámci databáze LIMUP. 

Jen ta poskytla na dotaz „rorátník“ celkem 55 výsledků.12 Nutno podotknout, že do těchto 

výsledků nejsou započítány graduály, v nichž se roráty též vyskytují, a kupříkladu ani tři 

klatovské rorátníky, jimž se věnuje tato diplomová práce. Existuje také několikero tištěných 

vydání (o nich viz níže). 

Textová složka rorátů je velmi rozsáhlá. Soubory sedmi officií jsou výsledkem 

dlouhodobého vývoje. Vyšebrodský rukopis datovaný do roku 1410 obsahuje zmínku 

o rorátech u latinské písně Ave hierarchia, Vyšehradský rukopis z poloviny 15. století 

zaznamenává rorátní formulář pro všechny dny v týdnu. Graduály z 16. století obsahují různý 

počet officií, nikoliv však tolik, aby každý den v týdnu byl pokryt zvláštním officiem (srov. 

                                                 
11 Tichá mše bývá také nazývána latinským termínem missa lecta. Kněz, který tuto mši sloužil, četl potichu 

příslušné mešní texty, odpovídali mu ministranti. Úloha prostých věřících spočívala v modlitbě a zpěvu. Jejich 

účast však na mši nebyla závislá a probíhala paralelně s ní. Lid často zpíval různé duchovní písně, bylo možné se 

také modlit růženec. Důležité je poznamenat, že tyto aktivity neměly liturgický charakter a probíhaly právě i ve 

vernakulárním jazyce (Smyčková 2014, s. 135). 
12 Dostupné z: http://www.clavmon.cz/limup/dbLimupDruhKombi2.asp (poslední přístup 19. 10. 2019) 
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např. klatovské graduály, kapitola 3). V druhé polovině 16. století, zvláště v jeho poslední 

třetině, se ustálilo sedm sad rorátních textů. V některých rukopisech je však možné najít i další 

jiná officia na týž den, mezi ně patří rakovnický graduál (dále jen RAK; viz kapitola 3) a také 

klatovský rukopis RK 83 (viz tamtéž), případně může daný pramen nabízet ještě zvláštní 

officium na Štědrý den (jako např. královéhradecký rorátník, sign. Hr-11, dále jen Hr-11). Sada 

rorátů na jeden den čítá 40–65 položek, tj. chorálních a písňových částí dohromady, nejkratší 

bývá sada sobotní, nejdelší páteční. Pokud daný rukopis zahrnuje i Patrem a Sanctus, naroste 

objem textů ještě o dvě položky. Ani všechny texty nejsou stejně dlouhé. Proti krátkým 

chorálním zpěvům části v Kyrie stojí písně i se sedmi slokami (například Pane Ježíši Kriste 

v nedělním Alleluja) a naopak dlouhé chorální pasáže např. v Graduale (ale i jinde) vyvažují 

krátké písně s jednou či dvěma strofami.  

Celek rorátů většinou doplňují antifony zpívané před Rorate, případně tzv. veršíky, jež 

následují za antifonami. Přítomnost, popř. počet těchto textů závisí na daném rukopise. 

Rukopisy Hr-11, RAK i RK 84 antifony uvádějí, ale neshodují se v jejich počtu ani výběru 

Oproti tomu rukopis RK 83 dokládá pouze jednu antifonu, Ó Moudrosti, a to jako pozdější 

přípis na volném místě za pondělní Prosou (p. 42; podrobněji o antifonách viz kapitolu 1.2). 

České rorátní zpěvy velice často parafrázují latinské zpěvy a písně, popř. biblické 

komentáře (Škarpová 2017b, s. 124). Identifikaci mnohých českých textů a jejich předloh se 

provedla Z. Bahnová ve své diplomové práci, některé předlohy dohledala také E. Baťová (2014) 

a D. Orel (1921 a další vydání). 

Textová složka rorátních zpěvů má předlohy v biblickém příběhu o zvěstování Panně 

Marii, že počne a porodí Božího Syna. Zpřítomňování této události, chvála a vděčnost člověka 

za Boží narození a spasení lidstva se prolíná všemi texty jako ústřední téma. Z Bible vychází 

také velké množství motivů, např. motiv očekávání, předpovědi proroků, prvotní hřích, 

Kristovo utrpení na světě aj. Kromě nespočetného množství motivů nelze přehlédnout jejich 

nápadné opakování na různých místech rorátů (bez ohledu na chorální či písňovou formu, bez 

ohledu na určitou část officia; opakovat se může týž motiv dokonce v několika dnech). 

Z tematického hlediska je také zásadní návaznost chorálních částí a písní. Chorální část může 

přednést nějaké téma, které se objevuje v následující písni, nebo naopak píseň tematizuje to, co 

je zohledněno v dalším chorálním verši (detailněji viz kapitolu 4.2.1). 
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1.2. Struktura rorátních zpěvů 

Rorátní zpěvy netvoří jednolitý, dále nedělitelný celek. Účelem této kapitoly je pojednat 

o vnitřní struktuře rorátů a o jednotlivých částech rorátních zpěvů. Lépe pak vyniknou části 

stabilní a části, jež podléhají různým proměnám. 

 Rorátní zpěvy zahrnují velmi široký repertoár původně liturgických textů. Nejen že 

většinou bývá k dispozici sedm nebo více rorátních officií, ale v mnohých rukopisech se 

vyskytují alternativní části officia, např. Introit, antifony a tzv. veršíky.  

Antifony nejsou uvedeny ve všech rorátnících. Pokud jsou zaznamenány, variuje jejich 

počet i výběr. Ze zkoumaných rukopisů obsahuje největší počet antifon rakovnický graduál a 

hradecký rorátník Hr-11. Přítomnost tzv. veršíků je též fakultativní. Antifony bývají většinou 

zařazeny v úvodu celého zpěvníku. O způsobu zpívání antifon a veršíků a jejich funkci nebývá 

v rukopisech mnoho zpráv. Rakovnický graduál i královéhradecký rorátník shodně uvádějí, že 

se antifony mají zpívat před Rorate, ke zpěvu veršíků se vyjadřuje ale už jen Hr-11, který 

stanovuje, že veršíky následují až po antifonách. Konkrétní návrh, jak antifony zpívat, nabízí 

Pospíšilův tisk.13 Antifona Tento jest den velmi slavný se podle něj zpívá při prvním Rorate a 

na Štědrý den, pak je na každý den uvedena jedna antifona. Ve dnech od 17. prosince do 23. 

prosince se zpívají tzv. „Ó antifony“ (začínají zvoláním Ó, např. Ó Moudrosti, Ó kořenu Jesse 

aj.).  

Dochovaná rorátní officia se skládají z těchto částí: Introit, Kyrie, Graduale, Alleluja, 

Prosa, některé rukopisy připojují také Patrem a Sanctus. Rorátní officium zahrnuje některé 

části z ordinária i propria, tj. z částí povinných i proměnlivých, zároveň se však ukazuje, že jisté 

části mše nejsou v rukopisech zapsány. Zvláštností je, že rukopisy různě nakládají se zpěvy 

Patrem a Sanctus. Královehradecký rorátník obsahuje obojí, v adventní části rakovnického 

graduálu je uvedeno pouze Patrem, klatovské rukopisy vypouští jak Patrem, tak Sanctus. Zcela 

chybí část Offertorium, Communio a Agnus Dei. Jiří Žůrek v úvodních poznámkách ke 

Graduale Bohemorum podotýká, že tyto části bývají nápadně často vynechávány i v jiných 

mešních officiích, není to tedy výsadou rorátů. Je pravděpodobné, že místo těchto textů byly 

zpívány písně (Žůrek 2011, s. 9). Části Graduale, Patrem a Sanctus se od ostatních rorátních 

zpěvů liší tím, že nejsou interpolovány (proloženy) písněmi.14 Mnohé rukopisy pečlivě označují 

                                                 
13 Toto vydání z roku 1823 (detailněji viz níže) obsahuje mnoho doprovodných poznámek ke zpěvu rorátů, které 

nejsou zaznamenány ve starších rukopisech. Jakkoli užitečné Pospíšilovy poznámky jsou, pochází z mladší doby 

a nejsou autentickým dokladem toho, jak se roráty zpívaly v době sepsání rukopisů. 
14 Jediný případ interpolace Graduale písní byl nalezen v rakovnickém graduálu (tzv. jiné officium ku pátku, 

f. 127v). Oproti ostatním interpolovaným částem je zde ale zásadní rozdíl v tom, že se píseň de facto chorální části 

neinterpoluje, ale je připojená až na konci druhého chorálního verše. 
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jednotlivé části pojmenováními Introit, Kyrie apod., mnohé jsou v označování nedůsledné. 

Nyní budou podrobněji představeny jednotlivé části mešního officia.  

Introit sestává z tří chorálních veršů a tří písní. V posledním chorálním verši zazní vždy 

tzv. doxologie, tj. text Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, ten tvoří nejstabilnější část rorátů 

vůbec: ve zkoumaných rukopisech nebyl nalezen jediný výskyt, který by dokazoval změny 

v textu či v melodii doxologie.15 Píseň, která následuje po doxologii, na ni často tematicky 

navazuje, a to např. tak, že parafrázuje chorální text, není to však pravidlem. Vždy si ale tato 

poslední píseň zachovává oslavný charakter započatý doxologií. Pospíšilův tisk po poslední 

písni Introitu výslovně píše, že se opakuje Introit, čímž se myslí úvodní chorální verš. K tomu 

vždy dopíše incipit příslušného Introitu. Pouze v sobotním officiu se žádný odkaz na opakování 

nenachází, neboť Pospíšil využívá textu, který je v rukopise Hr-11 označen jako jiný Introit. 

Rukopis Hr-11 takové opakování Introitu, jak je uvádí Pospíšil, vůbec netematizuje. 

Rakovnický graduál má jinou skladbu textů, celkem 7x uvádí tzv. jiný Introit, z toho dvakrát 

na tento jiný Introit navazuje ještě píseň (v neděli a v pondělí). Ve dvou zbylých officiích 

v RAK je na opakování odkázáno. Klatovské rukopisy žádnou zmínku o opakování Introitu 

nepodávají.16 

Jednu z nejdelších pasáží mešního officia vůbec, Kyrie, tvoří pravidelná struktura devíti 

chorálních vešů a devíti písní, jež se vnitřně dělí na celky po třech dvojicích: tři páry ke zvolání 

„Kyrie eleison“, tři páry ke zvolání „Christe eleison“ a tři opět ke „Kyrie eleison“ (vázané na 

třetí božskou osobu, Ducha svatého). Ve většině zpěvů je v textu oslovována ta božská osoba, 

na niž je zpěv orientován. Tato devítidílná struktura je zachována vždy, mění se „pouze“ texty 

a nápěvy. 

Graduale je jedna z mála částí officia, která není interpolovaná písněmi. Skládá se ze 

dvou chorálních zpěvů, které jsou ale podstatně delší než kupříkladu chorální části v Kyrie. 

Část officia nazvaná Alleluja patří mezi ty nejproměnlivější. Prvním rysem 

proměnlivosti je připojení (nebo naopak nepřipojení) chorálního explicitu17 na závěr této 

pasáže, př. Alleluja, s anjely tě vždy chváliti (RK 84, f. 6v). Hradecký rukopis Hr-11 s tímto 

explicitem většinou nepracuje a využívá jej pouze v sobotním officiu. V klatovských 

                                                 
15 Celý text doxologie je následující: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky, až 

na věky věků. Amen. K zmíněné stabilitě textu i melodie je třeba poznamenat, že přípis rorátního officia na Štědrý 

den v Hr-11 dokládá posun v chápání této části. Melodie doxologie zůstává táž, text byl upraven, nezměnil však 

nijak zásadně význam doxologie, zvláštní je ovšem rozdělení doxologie na dva chorály interpolované jednou 

slokou písně. Běžná praxe ostatních rorátníků a officií nejprve nechá zaznít celou doxologii a poté připojí píseň. 
16 Královéhradecký rukopis Josefa Padera z roku 1785 však celý úvodní verš introitu v kompletním znění opakuje 

(rukopis je dostupný v databázi Manuscriptorium). Je zřejmé, že záznam této části introitu kolísal. 
17 Pojmem explicit jsou označeny všechny chorální části, které se nachází na konci částí Alleluja a v závěru Prosy. 

Jsou vždy velmi krátké, např.: Rač to dáti, Kriste, vtělený v život Panny čisté, amen. 
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rorátnících je tento explicit buďto přímo vypsán, nebo alespoň naznačen (kupříkladu 

poznámkou Alleluja repete). Pospíšilův tisk odkazuje na opakování Alleluja, ale znovu text 

nevypisuje. Rakovnický graduál obsahuje v nedělních rorátech jednak odkaz „repetuj Alleluja“ 

a jednak vypsaný explicit, v některých dnech však nejsou žádná taková doplnění, v některých 

se nachází pouze vypsaný explicit bez dalších odkazů či poznámek. Podle toho obsahuje 

Alleluja buďto dva chorální verše a dvě písně, nebo tři chorální verše a dvě písně. 

Středeční a čtvrteční Alleluja je téměř ve všech rukopisech koncipováno jinak než u 

ostatních dnů. Na první pohled překvapí délka druhé chorální části. Na základě notovaných 

rukopisů je možné sledovat, že se v rámci této části vyskytují strofické tropy. Ty mají formu 

písně (pravidelný rytmus), ale původně jsou stále součástí chorálu. Nejedná se o interpolaci 

písněmi jako v případě ostatních textů, nýbrž o druh tropování chorálu, a proto jsou tyto 

mensurované pasáže zahrnuty do chorálního celku (o tropování viz níže). Alleluja tohoto typu 

obsahuje jednu chorální část, jednu píseň a celek výše popisovaný jako strofický tropus, jehož 

středeční verze se skládá z pěti částí a čtvrteční z šesti.18 Do katalogů ke klatovským rukopisům 

jsem zaznamenala všechny chorální verše a strofické tropy těchto dvou Alleluja. 

Prosa, v některých rukopisech poslední část officia, patří obecně mezi nejproměnlivější 

části rorátních zpěvů vůbec. Počet chorálních a písňových částí není pevně stanoven. Zvláštním 

rysem Prosy je také „zdvojený“ chorální verš.19 Tím se myslí případy, kdy chorální pasáž 

sestává ze dvou veršů, a teprve po zazpívání obou částí následuje píseň. Často jsou tyto dvě 

chorální části graficky odlišeny větší iniciálou, celistvost zpěvu však není porušena. Chorální 

část je nejrozvinutější v páteční Prose O pravém božství a člověčenství Pána Krista, kde se 

pětkrát objevuje dokonce „ztrojený“ chorál, čtyřikrát „zdvojený“, pouze úvodní a závěrečná 

chorální část je tvořena jedním veršem. (Katalog všech rukopisů zaznamenává incipity i těchto 

připojených chorálů.) O tom, že se chorální pasáže Prosy skládají z jednoho, dvou, popř. tří 

veršů svědčí zvláště ta skutečnost, že je v jiném rukopisu na totéž místo mezi tyto dva verše 

vložena píseň.  

Nejlepším příkladem práce se zdvojenými a jednoduchými chorály podává úterní Prosa 

královéhradeckého rorátníku a Prosa z druhého pátečního officia rakovnického graduálu. Tato 

Prosa začíná veršem Buďmež vděčni nyní toho dobrodiní a v Hr-11  spojuje vždy dva verše 

v jednu chorální část, výjimku tvoří pouze poslední chorální verš Kriste, rač to dáti. 

                                                 
18 Rakovnický graduál v těchto dvou dnech odlišuje chorální verše a strofické tropy tím, že je zapisuje systematicky 

jinou barvou: tropy červeně (popř. červeně a světle modře) a chorální části černě (ff. 64 a ff. 88). Pospíšilův tisk 

z roku 1823 jednotlivé části spojuje a reprodukuje je jako dva celky, první část označuje jako chorál a druhou jako 

píseň. 
19 Termíny „zdvojený“, popř. „ztrojený“ chorální verš byly zavedeny pouze pro účely této diplomové práce. 
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Rakovnický graduál verše nezdvojuje, nýbrž interpoluje písní každý verš. Jestliže se tedy 

v královéhradeckém rorátníku nachází sedm zdvojených chorálních veršů interpolovaných 

sedmi písněmi,20 rakovnický graduál obsahuje 14 chorálních částí interpolovaných 14 písněmi. 

Podobný případ, který se ovšem netýká celé Prosy, lze najít i v klatovských rukopisech. 

Rukopis RK 79 má ve čtvrteční Prose sedm chorálních částí a šest písní. Šestý chorální verš se 

skládá ze dvou veršů Znajíce to Panna, že jí milost dána a Buďmež všickni vděčni svého 

vykoupení (f. 66r). Oba se zpívají bezprostředně za sebou. V rukopise RK 84 je mezi tyto dva 

verše vřazena píseň Hned k jejímu svolení ráčil se vtěliti (57r), která v RK 79 není.  

Jiný způsob práce se zdvojováním veršů nabízí srovnání nedělní Prosy RK 83 I a RK 

83 II. První záznam v RK 83 I interpoluje chorální verš Jakž uložila, Pannou aby vzdycky byla 

písní Radostné to děťátko a spojuje chorální verše Anjel řeč dokonav a Hned v svém čistém těle. 

Druhý záznam této nedělní Prosy (RK 83 II) spojuje první dva výše uvedené verše, píseň 

Radostné to děťátko vypustí, naopak rozděluje chorály Anjel řeč dokoná a Hned v svém čistém 

těle písní Jakž Panna svolila k tomu. Je patrné, že značné rozdíly se nacházejí už jen 

v uspořádání jednotlivých chorálních a písňových částí. Právě pouhým uspořádáním se může 

lišit rorátník od rorátníku.  

Jak je vidět, Prosy značně variují v uspořádání textů, přesto lze v těchto částech najít i 

společné tendence. Nejkratší Prosa je složena z pěti chorálních a písňových částí a bývá 

uvedena v sobotu (Hr-11, RK 83 I, RK 84). Naproti tomu nejdelší Prosy mívají více než deset 

chorálních částí, patří mezi ně Prosa o pravém božství a člověčenství Pána Krista (která čítá 11 

chorálních veršů a 10 písní), ne vždy uváděná Prosa Z nebeské výsosti (Mittit ad virginem) 

obsahuje 15 chorálních a 14 písňových částí (ve zkoumaných rukopisech je v úplnosti 

zaznamenaná pouze v RK 84). V rakovnickém graduálu se nacházejí čtyři Prosy obsahující více 

než deset chorálních a písňových částí.21 Pouhý součet chorálních a písňových pasáží však 

neodráží skutečnou délku jakékoli části officia. Ta se totiž odvíjí také od toho, jak dlouhé texty 

jsou použity, případně kolik slok mají vkládané písně. 

Společným rysem všech zohledněných pramenů je přítomnost tzv. jiného Introitu 

v sobotním officiu. Tento jiný Introit byl zamýšlen jako součást celku, v žádném ze 

zkoumaných rukopisů se nejedná o pozdější přípis. Co se naopak liší téměř u každého rukopisu, 

je označování písní – často je možné se setkat s pojmenováním cantio či cantylena, ale nejedná 

se o pravidlo.  

                                                 
20 Pro přesnost budiž řečeno, že v Hr-11 je zapsáno sedm zdvojených chorálních veršů, k nim sedm písní a na 

závěr chorální explicit Kriste, rač to dáti, s tebú věčně přebývati. Amen (f. 105r) a píseň Protože se připravme. 
21 V tomto graduálu je dochováno celkem 10 úplných Pros a jedna neúplná (sobotní). 
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1.3. Tropování, textace, interpolace 

Pro uvažování o rorátech a jejich proměnách je třeba vysvětlit pojmy tropování, textace 

a interpolace. Rorátní texty a melodie nevznikly jako autorské dílo. Pro chorální i písňové části 

je možné dohledat starší předlohy jak hudební, tak textové. Než se ale podoba rorátů ustálila, 

docházelo k různým proměnám. Za pomoci výše uvedených pojmů charakterizovala tyto 

proměny Jana Fojtíková, a to na příkladu českých mešních ordinárií z druhé poloviny 16. 

století (Fojtíková 1984).  

Nejsnáze lze objasnit pojem interpolace. Původně jednolitý chorální celek byl rozdělen 

na části, mezi něž byly vloženy útvary jiné, s chorálem nesouvisející, tj. písně.22 Z hlediska 

textu písně často tematicky navazují na to, co bylo řečeno v chorálním verši. Je to dáno tím, že 

daný zpěv začíná nejprve chorálním veršem, nikoliv písní (Fojtíková 1984, s. 252). Interpolace 

má různých rozsah. Je možné interpolovat pouhou slokou písně, nebo též celou písní s několika 

strofami (Fojtíková 1984, s. 251). 

Pojem tropování je mnohoznačný. Zahrnuje jak změny v hudební složce chorálu, tak 

v textové. Výraz tropování zdůrazňuje proces proměny jako takový, slovo tropus se vztahuje 

na výsledek. Obecně by se dalo říci, že tropus je vsuvka nebo přídavek. Od interpolace se liší 

tím, že nedochází k rozdělení chorálu na dvě či více částí jiným útvarem. Původní text chorálu 

zůstane týž, ale je obohacen o další slova (slovní spojení) a často i o další tóny. Vložený text 

má dvě základní podoby. V prvním případě text vyplňuje melismatické části chorálu. Melisma 

označuje tu část chorálu, v níž se jedna slabika zpívá na několik tónů. Původní melisma bylo 

podloženo novým textem tak, aby ke každému tónu patřila jiná slabika. V takovém případě se 

melodie nezměnila, ale přibyl text. Je však možné vložit další text a s ním i „nové“ tóny, např. 

původní tón opakovat (SČHK, s. 950). Takové změny probíhaly v latinském i v českém chorálu 

(Fojtíková 1984, s. 238).  

Textové tropy mohou mít různý vztah k původním textům. První typ tropů přejímá 

předlohu a pouze k ní něco přidává. Druhý typ předlohu částečně zachovává, ale v další části 

zpěvu se od ní vzdaluje. Třetí typ předlohu nerespektuje vůbec. Příklady ke všem třem typům 

nalezla J. Fojtíková v tzv. Malostranském graduálu. Všechny tři ukázky jsou součástí Kyrie. 

Pro všechny typy tropování je třeba říci, že původní text části Kyrie se skládá ze dvou slov 

Kyrie eleison (Pane, smiluj se). Zvolání Kyrie eleison zazní třikrát, pak se přidává zvolání 

k druhé božské osobě a třikrát se opakuje Christe eleison, na závěr je připojeno trojnásobné 

                                                 
22 Jedním z kritérií pro odlišení písně a chorálu je to, že píseň je metricky (a často i rytmicky) pravidelná, zatímco 

chorál tak silnou metrickou sepjatost postrádá. Nadto je píseň útvar strofický, zatímco chorál vychází 

z prozaického toku řeči. 
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zvolání k Duchu svatému Kyrie eleison. Celkem se tedy Kyrie skládá z devíti částí. První typ 

tropování bude předveden na pouhém jednom zvolání (textový tropus je podtržen): 

Pane Bože, Králi všemohúcí, jenžs stvořil nebe, zemi i všecky věci, smiluj se nad námi.23 

Druhý typ tropu je nutné ukázat na prvních třech zvolání Kyrie. První zvolání v tabulce 

odpovídá typu výše uvedenému. Druhé zvolání přidává motiv Panny Marie, třetí zvolání 

přesouvá veškerou pozornost na Marii. 

Tab. 1: Textový tropus 

původní text nový text (MG I) 

Kyrie eleison Pane Bože, otče všemohúcí, z své veliké milosti poslals 

syna z výsosti, by se smiloval na námi. 

Kyrie eleison Jemužs matku drahú Pannu vyvolil, by se syn tvůj v ni 

vtělil a smiloval se nad námi. 

Kyrie eleison Kterážto, když jest pozdravení od anděla přijala a 

jemu uvěřila, počala smilování.24 

 

Třetí typ tropování na předlohu nebere ohled a váže se k jiné situaci (k slavenému svátku apod.), 

jako příklad zvolila Fojtíková adventní Kyrie, kde již není ani stopy po zvolání Pane, smiluj se: 

Dnes počátek našeho spasení, kdež bylo zavedení pro jablka vokusení, Evy pro zapovědění.25  

Stejně tak opouští liturgický text také jiné adventní Kyrie, v němž je popsána scéna zvěstování:  

Od početí Křtitele božího poslán anděl měsíce šestého. 

To poselství od svrchované Trojice dálo se k Marii Panně. 

Zdráva, plná milosti, počneš, porodíš syna beze vší bolesti.26  

Fojtíková se distancuje od pojmu tropus a navrhuje v souvislosti s českými ordinárii a 

jejich podobou užívat pojmu textace, který dovoluje rozlišovat jednotlivé stupně textace 

(jednotlivé druhy tropů) a není zatížen složitou muzikologickou diskusí o tropování (Fojtíková 

1984, s. 243). 

Jiným způsobem zkoumal český chorál také Jiří Žůrek ve stati Proměny českého 

chorálu v 16. století (časopis Hudební věda, 2010). Zatímco Fojtíková zkoumala celá česká 

ordinária, Žůrek si vybral pouze Alleluja k svátku Nanebevzetí Panny Marie. Čerpal celkem 

z 41 pramenů. V melodii chorálu nenalezl žádné výrazné změny, zato v rovině textu se pokusil 

o charakteristiku proměn a dospěl k devíti různým redakcím tohoto Alleluja. Texty se navzájem 

liší délkou a také tím, jaké motivy zapojují a jaké nikoli, např. kdy došlo k nanebevzetí, proč 

byla Panna Maria vzata do nebe apod. Žůrkova devítistupňová analýza ukazuje, jak různorodá 

byla v druhé polovině 16. století podoba jednoho textu. V závěru badatel poznamenává, že 

                                                 
23 Malostranský graduál, f. 40r–41v; citováno podle Fojtíková 1984, s. 246. 
24 Malostranský graduál, f. 42v–43v; citováno podle Fojtíková 1984, s. 238. 
25 Malostranský graduál, f. 41v–42v; citováno podle Fojtíková 1984, s. 246. 
26 Malostranský graduál, f. 50v–51r; citováno podle Fojtíková 1984, s. 239. 
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všechny tyto redakce fungovaly vedle sebe, aniž by existovala závazná, normativní podoba 

tohoto Alleluja, a že nelze žádnou verzi považovat za původní autorskou či definitivní (Žůrek 

2010, s. 346). Tento jeho postřeh platí i pro roráty a je v souladu i s tezemi nové filologie, která 

tvoří jedno z východisek pro textovou analýzu rorátů v této diplomové práci (podrobněji k nové 

filologii viz níže).  

Příspěvky J. Fojtíkové i J. Žůrka nabízí cestu k tomu, jak uvažovat nad tropovaným 

chorálem i u rorátních officií. Je to cesta založená na srovnání předlohy a mladšího zpracování. 

České rorátní texty (především chorální části) vznikaly nepochybně tímto způsobem a zahrnují 

všechny stupně tropů, jak je klasifikovala J. Fojtíková. Tato diplomová práce však nebude 

postupovat od předlohy k pozdějším textům (tj. chronologicky), ale pokusí se odhalit 

variantnost rorátů bez ohledu na postupné vznikání a genetickou podmíněnost různých verzí 

textu. I Žůrkova koncepce pracuje s chronologickým hlediskem, navíc se snaží dospět 

k určitému počtu redakcí. Žůrek utřídil texty z celkem 41 pramenů do devíti skupin a to je 

poměrně hodně, uvážíme-li, že se jedná o jeden text. Pro účely této diplomové práce je zásadní 

fakt, že v záplavě různých variant skutečně lze najít dostatek rozdílů, nebo společných rysů, 

aby se mohl ukázat vývoj daného textu a aby bylo možné stanovit jednotlivé redakce a jejich 

rozlišovací znaky. Taková práce by mohla být provedena zajisté i na materiálu rorátů. Objasnily 

by se tak především otázky týkající se redakcí rorátů, původu apod. K tomu je však zapotřebí 

mít nejprve soupis všech pramenů a jejich datační určení, ovšem takový soupis zatím není 

k dispozici. Teprve pak by bylo možné přistoupit k analýzám. 

1.4. Literátské bratrstvo v Klatovech 

Zpěv rorátů obstarávalo tzv. literátské bratrstvo. Nejinak tomu bylo v Klatovech. 

Několik následujících poznámek má za cíl přiblížit prostředí, v němž byly roráty pěstovány. 

Přestože se hudební i kulturní činnost LB v Klatovech snažilo zmapovat již vícero badatelů, 

tento příspěvek bude vycházet především z prací Víta Aschenbrennera, který se soustavně 

věnuje hudební kultuře v Klatovech a tamějším literátským bratrstvem se zabýval ve své 

diplomové práci. 

Literátská bratrstva byla sdruženími zpěváků při farních chrámech, jež vznikaly v 15. a 

16. století v hojném počtu na území Čech, v menším počtu na území Moravy. Základní poučení 

o těchto bratrstvech přináší heslo Jiřího Fukače v SČHK (s. 518–519). Mezi hlavní úkoly LB 

patřil zpěv při bohoslužbách, procesích a pohřbech. Členem LB se stávali převážně vzdělaní 

měšťané, podílet se mohli ale i řemeslníci či naopak vlivné a zámožné osobnosti. Každé LB se 

řídilo několika pravidly, shrnutými ve stanovách, spravovalo svůj majetek a vyplácelo členům 
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mzdu za účast při zpěvu. Repertoár takových literátských bratrstev byl různorodý, od 

jednohlasých až po náročné polyfonní skladby. Mnohá LB spolupracovala i s tehdejšími 

skladateli, např. Jiří Rychnovský byl člen literátského sboru v Chrudimi, zároveň ale měl vazby 

s literáty v Hradci Králové (Československý hudební slovník, s. 453). Z konfesijního hlediska 

byla LB převážně utrakvistická, pobělohorská doba však konfesijní orientaci změnila na 

katolickou. LB zpívala česky i latinsky, podle toho se dělila na kůr český a latinský. Právě LB 

měla za úkol pěstovat zpěv rorátů (SČHK, s. 518; Maňas 2008, s. 73), a to každý adventní den 

v brzkých ranních hodinách. Nebylo tedy žádnou výjimkou, že o roráty v Klatovech se staralo 

tamější LB. 

Vznik LB v Klatovech nelze přesně datovat, ale pravděpodobně bylo založeno na 

začátku 16. století. Z tohoto prvního období jeho existence se do dnešních časů zachovalo šest 

zpěvních knih, mezi nimi i níže popisovaný latinský graduál z roku 1537, český graduál z roku 

1560 a dvě hlasové knihy (pro tenor a bas) z přelomu 16. a 17. století.27 LB se dělilo na český, 

jednohlasý, kůr a latinský figurální kůr a pěstovalo také kontakty s některými hudebními 

skladateli té doby, např. s Pavlem Spongopeem Jistebnickým, který je mj. autorsky spojen 

s latinským adventním officiem komponovaným v pevné formě střídajících se chorálních a 

písňových částí (viz kapitolu 3.5.1.2).  

Centrem téměř všech literátských aktivit byl farní chrám, LB se ale účastnilo i některých 

událostí mimo tento objekt, např. pohřbů svých členů, procesí apod., zčásti také v kostelech 

řádů dominikánů a jezuitů.  Aktivity mimo farní chrám však nejsou podrobně zaznamenány 

(Aschenbrenner 2005, s. 163). Podle zjištění Víta Aschenbrennera se repertoár klatovských 

literátů nijak výrazně nevymykal obecnému trendu ostatních LB v Čechách. I po roce 1620 

literáti stále používali staré rukopisy z doby předbělohorské. Doklady o tom přináší různé 

zpěvní knihy s vpisky, dodatečnými zásahy a přípisy, mezi ně patří i zde zkoumané rorátníky 

RK 83 a RK 84 (o nich podrobněji v kapitole 3). V 70. letech 17. století došlo ke stylové změně 

repertoáru LB, ale ta se nedotkla produkce rorátů, o čemž svědčí množství zásahů v rorátnících. 

Rukopis RK 84 dokonce obsahuje velice pozdní záznam z posledního období existence LB. Je 

to onen výše citovaný přípis o přijetí Františka Dobro Hrušky mezi literáty v roce 1776.  

Pro předkládanou diplomovou práci jsou zásadní poznámky, jež dokumentují zpěv 

rorátů. V záznamech LB lze nalézt především odkazy týkající se osvětlení (nákup svíček) a 

povinnosti zúčastnit se zpěvu rorátů. Nákup svíček „pro Rorate“, popř. „svící adventních“ 

                                                 
27 Z 16. století se rovněž dochovaly dva kancionály (Aschenbrenner 2005, s. 149–150). Ty však zůstávají mimo 

okruh této diplomové práce, a to pro svůj charakter – předmětem zkoumání jsou totiž pouze rorátníky, popř. 

graduály.  
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patřil mezi obvyklé položky v literátské knize (Aschenbrenner 2005, s. 160–161), nutno však 

připomenout, že svíčky byly pořizovány i pro jiné události než jen roráty. Nákupy byly 

zaznamenány se všemi údaji týkajícími se druhu svící (voskové, lojové), množství i ceny. Podle 

těchto údajů lze usoudit, že literáti provozovali zpěv rorátů i během třicetileté války. Tato 

tradice však skončila s nařízením Josefa II., jehož dekret z roku 1783 přikázal rozpustit všechna 

literátská bratrstva. Ještě v roce 1785 však literáti nakoupili pro roráty svíčky. Tato koupě je 

(téměř symbolicky) posledním nákupem svíček vůbec (Aschenbrenner 2005, tamtéž). Podle 

dochovaných poznámek lze vyčíst, že větší svíce hořely v bohoslužebném prostoru, tedy 

nikoliv na kůru, aby tím literáti dali najevo, že dění u oltáře je důležitější než jejich vlastní 

produkce. Ranní docházka na roráty činila mnohým literátům obtíže. V záznamech literátů lze 

najít také napomenutí, „aby taky na Kůr bedlivě páni literáti frequentírovali,“ neboť jim to 

slouží ke cti (cit. podle Aschenbrennera 2005, s. 174). Za zpěv rorátů dostávali literáti plat 6 

zlatých (Aschenbrenner 2005, s. 175). 

O tom, jak adventní bohoslužba s roráty v Klatovech vypadala, se neví mnoho. 

V zápisníku jezuitské koleje v Klatovech Diarium se nachází jen skromná poznámka, že se na 

závěr rorátů přidávala píseň o vtělení Páně Poděkujmež Otci nebeskému (Aschenbrenner 2003, 

s. 205). Některé jednotlivosti o průběhu zpěvu lze nalézt právě v rukopisech. Především 

množství škrtů dokládá, že adventní officium bylo zkracováno. Škrtnutá jsou některá Alleluja, 

ta jako jediná vykazují jistou míru systematičnosti v úpravách. Další změny nejsou provedeny 

pravidelně na určitých místech, vyřazení jedné písně, popř. škrtnutí pouhých několika slok 

podléhalo zajisté jinému principu.    

Roku 1784 bylo LB zrušeno nařízením Josefa II. Stejně jako v mnohých jiných 

případech, i v Klatovech museli literáti svou činnost ukončit a majetek vydat k dražbě. Podle 

inventáře sepsaného za účelem prodeje majetku je jisté, že LB vlastnilo celkem čtyři rorátníky 

(„Rorategesangbücher“), dva větší a dva menší (Aschenbrenner 2005, s. 170). Tyto čtyři 

rukopisy byly vyčísleny celkem na 1 zlatý (Aschenbrenner 2003, s. 223). Do dnešních časů se 

dochovaly pravděpodobně dva větší rorátníky (sign. RK 83 a RK 84), o menších rorátnících 

neexistují žádné další zprávy. 

2. Stav dosavadního bádání 

Rorátníky, popř. graduály mohou vzbuzovat pozornost širokého spektra badatelů. 

Dosud nejvíce se jimi zabývali odborníci v oblasti muzikologie a dějin výtvarného umění, 
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v poslední době také literární historie. Odborná pojednání k rorátům z teologického hlediska 

zatím nejsou k dispozici.  

2.1. Hudební věda 

Práce muzikologické začínají prvními sondami Josefa Pachty na konci 80. let 19. 

století, pokračují dále Dějinami posvátného zpěvu staročeského Karla Konráda a Dějinami 

předhusitského zpěvu Zdeňka Nejedlého.28 Všechny tyto práce (i práce následující) se 

vyrovnávají s mystifikačním pojetím rorátů první poloviny 19. století (podrobněji viz níže), 

distancují se od něj a kladou si za cíl zjistit, zda je opravdu možné hledat vznik české podoby 

rorátů ve 14. století, potažmo u Arnošta z Pardubic, či nikoli. Srovnávací metodou docházejí 

k závěru, že české roráty mají nápěvové předlohy v latinském chorálu (Slavický 2018, s. 246). 

Konrádova a zvláště Nejedlého studie zároveň přináší další argument pro vyvrácení teze, že by 

české roráty vznikly ve 14. století, totiž že „nemáme ani rukopisů ani zpráv historických, jež 

by dosvědčovaly, že se ve 14. století u nás zpívaly rorátní zpěvy“ (Nejedlý 1904, s. 186). 

Nejedlého koncepce je však zaujatá proti Konrádovu zkoumání a na některých místech i 

nepřesná. Kritiku jeho koncepce podal Jaroslav Mráček (viz níže; ke způsobům Nejedlého 

argumentace se stručně vyjadřuje také Škarpová 2017, s. 134).  

Ve dvacátých letech 20. století otázku rorátů znovu nastolil Dobroslav Orel,29 a to 

v úsporném úvodním textu k vydání Českého kancionálu. Protože byl tento kancionál určen 

široké veřejnosti, je úvodní slovo k rorátům záměrně koncipováno jako velmi stručné. Orlův 

příspěvek k diskusi o rorátech patří mezi zásadní východiska této diplomové práce, proto o něm 

bude pojednáno šířeji.  

Orel jednoznačně odmítá představu, že by české roráty existovaly dříve než v 16. století 

(Orel 1921, s. 11), a vychází také z výsledků prací K. Konráda a Z. Nejedlého. Uvádí 13 

rukopisných rorátních pramenů, které považuje za nejdůležitější. Na jejich základě utřídil 

rorátní zpěvy do tří skupin, královéhradecké, rakovnické a táborské, nicméně nijak 

nespecifikuje kritéria dělení a píše, že „[o]d úpravy královéhradecké liší se volbou písní i 

chorálů roráty táborské, [...]. Od nich opět liší se roráty rakovnické“ (Orel 1921, s. 11). K tomu 

                                                 
28 Tyto muzikologické práce pocházejí následujících období: Pachtovy příspěvky vycházely v časopise Cyril 

v letech 1879, 1880 a 1881; Konrádova studie vyšla roku 1881; Nejedlého Dějiny předhusitského zpěvu byly 

vydány roku 1904. 
29 Dobroslav Orel (1870–1942) byl profesorem hudební vědy a vyučoval církevnímu zpěvu. Věnoval se především 

hymnologii a polyfonní hudbě (Ottův slovník naučný nové doby 2001, s. 772; Dějiny české hudební kultury 1981, 

s. 119). 
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ještě podotýká, že výběr písní závisel „na dobrém zdání pořadatele nebo nakladatele rorátních 

knih“ (Orel 1921, tamtéž). 

Pro tyto tři skupiny se vžil pojem redakce,30 ale ono dělení na tři redakce se však ukazuje 

nedostačující. Zuzana Bahnová ve své diplomové práci zmiňuje, že by bylo žádoucí toto dělení 

přezkoumat (Bahnová 1997, s. 27). Jisté „nedokončenosti“ Orlova dělení si všímá také Eliška 

Baťová (Baťová 2014, s. 22). Na otázku, v jakém rozsahu se od sebe Orlem zmiňované 

rukopisy liší, zdali se odchylky dají nalézt na rovině textové i hudební, Orel odpovídá skromně 

píše, že ne všechny rukopisy obsahují mešní část Patrem (Credo) a jen některé pak mají také 

Sanctus, Benediktus a Agnus Dei, to vše bez kantilén. Jakkoli kriticky lze Orlovo rozlišení tří 

redakcí rorátů nazírat, je to přece jen dosud jediná klasifikace, která je k dispozici. 

V poslední části předmluvy Orel pojednává o původu chorálních i písňových nápěvů a 

různé realizaci zpěvu rorátů. Na závěr vysvětluje, jak byly koncipovány roráty do 

předkládaného Českého kancionálu (o této edici viz níže). 

K otázce původu rorátů se vrátil Jaroslav Mráček v roce 1977. Jeho studie reflektuje 

závěry předchozího muzikologického bádání. Na začátku se věnuje sporu mezi Konrádovým a 

Nejedlého pojetím a dokládá, že Nejedlý si na několika místech výkladu protiřečí (Mráček 

1977, s. 232–233). Další část Mráčkovy práce vysvětluje možný způsob geneze rorátů. V tomto 

ohledu je pro něj zásadním údajem datace a repertoár nejstaršího známého dochovaného 

pramene s českými rorátními zpěvy. Jedná se o rukopis z roku 1546 se signaturou XVII F 45 

uložený v Národní knihovně ČR.31 Tento rukopis obsahuje nejen kompletní rorátní mši 

s melodií Introitu Rorate caeli opatřenou českými texty, nýbrž i samostatné texty pro každý 

den, navíc soubor antifon a hudebně-textové tropy interpolované v chorálních sekcích.32 Tváří 

v tvář této komplexní sadě rorátních zpěvů, která předpokládá jistou předchozí tradici, se 

Mráček snaží vysvětlit, proč k záznamu ústně tradovaných rorátů nedošlo dříve. Jeho vysvětlení 

se opírá o vznik literátských bratrstev: první literátské bratrstvo datuje Nejedlý do roku 1512. 

Dochované rorátníky (graduály aj.) byly pořizovány především literátskými bratrstvy. Mráček 

tvrdí, že v první polovině 16. století se zpívalo česky i latinsky, zatímco v druhé polovině už 

existovala rozvinutá tradice v češtině (Mráček 1977, s. 236). Poté pokračuje výčtem mnohých 

rukopisů sepsaných právě v druhé polovině 16. století. Poslední část studie věnuje Mráček 

                                                 
30 Označení „redakce“ rorátů Dobroslav Orel nepoužil. Objevuje se však v některých sekundárních textech 

týkajících se rorátní tematiky, např. Baťová 2014, s. 22; Šárovcová 2013, s. 5. Zuzana Bahnová užívá pojmu 

„verze“ (Bahnová 1997, s. 26–27).  
31 Orel tento rukopis obecně datuje do 16. století (Orel 1921, s. 5), zatímco Mráček udává rok 1546 (Mráček 1977, 

s. 235). 
32 „this source also has [...] musical and textual tropes in measured rhythm interpolated into the section of the 

chant,“ (Mráček 1977, s. 235). 
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stručné charakteristice nejdůležitějších graduálů a rorátníků z 16. století, v závěru zmiňuje také 

čtyři rukopisy ze začátku 17. století. Jeho práce podává soupis velkého množství rukopisů a 

vznáší požadavek na důkladné komparativní studium těchto (a dalších) pramenů, které by 

odhalilo regionální rozdíly v rorátní tradici. 

Mnohokrát byla již zmiňována diplomová práce Zuzany Bahnové. Autorka se věnovala 

přednostně tzv. Albajulskému kodexu, rukopisu české provenience,33 který je uložený 

v albaiulské knihovně v Batthyaneum v Rumunsku. Tento rukopis, sepsaný mezi léty 1544–

1571 (Bahnová 1997, s. 43), obsahuje soubor adventních antifon, sedm rorátních officií, 

osmkrát je zde zapsáno Patrem, pětkrát Sanctus, připojeny jsou další adventní písně, cantiones 

post Rorate (písně po Rorate) a jinou rukou písnička o narození Božím (Bahnová 1997, s. 32). 

Jak je vidět, zkoumaný rukopis má formu rorátníku. Bahnová též podnikla srovnávací studium 

s devíti dalšími rukopisy, z nichž mnohé jsou uloženy především v pražských knihovnách. 

Protože jedním z jejích cílů bylo prozkoumat, zda Orlovo dělení na redakce rorátů odpovídá 

skutečnosti, zahrnula do svého bádání mj. i rakovnický graduál inv. č. B 98, královéhradecký 

rorátník Hr-11 a Kniha chval Božských z Tábora.  

Výsledkem je podrobná kolace rukopisů, podání obsahů rakovnického a táborského 

rukopisu a především vytvoření katalogu chorálních i písňových částí včetně notového zápisu 

a textové složky. Tento katalog zohledňuje albajulský, královéhradecký, rakovnický a táborský 

rukopis. Ostatní rukopisy jsou na základě srovnání přiřazeny do královéhradecké redakce. 

V katalogu jsou uvedeny nápěvy s odkazy na všechny jejich výskyty, včetně první sloky dané 

písně. Totéž se týká chorálních nápěvů. Vždy první výskyt chorálního nápěvu je uveden i 

s celým textem, další výskyty s incipitem a odkazem na příslušné místo v rukopise.  

Bahnová sice nadnáší otázku textových redakcí rorátů, podniká srovnávací analýzu, ale 

nedochází k takovým závěrům, jež by se radikálně odlišovaly od Orlova konceptu. Přesto si 

všímá, že rukopisy přiřazené ke královéhradecké verzi se navzájem liší, jejich příbuznost 

naznačuje pořadím v kolační tabulce, ale v zásadě konstatuje odlišnosti v zaznamenání antifon, 

Patrem a Sanctus. 

K redakcím se vyjádřila také Eliška Baťová. V nálezové zprávě o novoměstském 

rorátníku Jana Kantora Starého srovnává nedělní officium se záznamy téhož officia 

v rakovnickém graduálu, v královéhradeckém rorátníku Hr-11, v Novobydžovském graduálu a 

Graduálu kaple sv. Lazara řezníků novoměstských. Baťová konstatovala „28 signifikantních 

                                                 
33 Bahnová uvádí i hypotézy některých badatelů, že by rukopis provenienčně spadal na území Slovenska, a to 

především z toho důvodu, že ze Slovenska byly dovezeny právě do této knihovny i další rukopisy (Bahnová 1997, 

s. 41–44). 
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(melodických i textových) variant“ (Baťová 2014, s. 22), bližší kritéria variantnosti však 

neudává, pouze zmiňuje, že úvodní antifona, tj. Anděl Gabriel, slavný Boží posel, a tropus Sstup 

dolů, Mesiáši nebývají vždy zastoupeny (Baťová 2014, tamtéž). Při srovnání si všimla, že její 

materiál vykazuje odlišnosti, jež označuje za pražské. Původní královéhradeckou redakci, o níž 

píše Orel, Baťová rozšiřuje na pražskou a královéhradeckou (východočeskou). Samotný 

Novoměstský rorátník charakterizuje jako „východočeskou (královéhradeckou) redakci zpěvů, 

ovšem s variantami pražské písařské dílny“ (Baťová 2014, s. 23). Sama si je ale vědoma toho, 

že nestačí srovnávat pouhé nedělní officium, bohužel Novoměstský rorátník obsahuje pouze 

jedno nedělní officium. 

Na otázku redakcí reaguje také tato diplomová práce. Analýza klatovských rorátníků 

jednak ukazuje vysokou míru variantnosti textů (ve srovnání s Hr-11 a RAK) a jednak v sobě 

zahrnuje prvky dvou redakcí zároveň. Podrobně je o tom pojednáno v kapitole 3.2, nyní budiž 

řečeno pouze to, že právě nedělní officium je textově jedno z nejstabilnějších a zásadní rozdíly 

jsou patrné ve srovnání s dalšími dny. 

Zatím posledním příspěvkem k hudební stránce rorátů je studie Tomáše Slavického. 

Tato studie navazuje na dřívější snahy prokázat původ českých rorátů, resp. prokázat souvislost 

mezi fundací mariánského officia v pražské katedrále, za jejímž založením stojí Karel IV., a 

melodickým repertoárem českých rorátních zpěvů (Slavický 2018, s. 262). Slavický se opírá o 

komparativní analýzy předchůdců a připojuje další dva příklady, které dokládají kontinuitu 

některých rorátních nápěvů od 14. století. Hlavním pramenem pro srovnání je kromě chorálních 

knih pořízených Arnoštem z Pardubic34 také tzv. Mariánský graduál z roku 1396. Tento rukopis 

sice nebyl dosud spolehlivě atribuován do pražské katedrály, ale právě Slavického rozbor tuto 

atribuci potvrzuje.35   

2.2. Dějiny výtvarného umění 

Rorátními rukopisy se zabývala také Martina Šárovcová, a to z pohledu dějin 

výtvarného umění.  Pro ostatní obory (jakým je např. literární věda) jsou její studie cenné 

přinejmenším ze dvou důvodů. Za prvé proto, že umožňují některé rukopisy přesněji datovat a 

určovat u nich provenienci. To se týká např. Unhošťského rorátníku (Šárovcová 2010). Podle 

vyobrazení různých měšťanů lze usuzovat na objednavatele, donátory, může zde být takto 

zaznamenána jejich celá rodina, a dokonce erbovní či cechovní znamení, jež nejsou jinde 

                                                 
34 Jedná se o graduál a sekvenciář Arnošta z Pardubic, obojí z roku 1363 (Slavický 2018, s. 249). 
35 Atribuce do svatovítské katedrály je zásadní v tom ohledu, že k ní a k pražskému arcibiskupovi se váže diskuse 

o původu rorátů (Slavický 2018, s. 242). 
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k dohledání (Šárovcová 2013, s. 14–15). Druhým důvodem je částečný popis repertoáru 

rukopisů, jejž kunsthistorické práce podávají. Podle těchto údajů můžeme částečně usuzovat na 

to, zdali jsou texty v daném rorátníku stejné, či zda se odlišují. Například čtvrteční Introit tzv. 

Unhošťského rorátníku začíná slovy Již plesajte lide věrní Boží. Dějiny výtvarného umění se 

v tomto případě zabývají vyobrazením sv. Jiří v iniciále (Šárovcová 2010, s. 395), zatímco 

srovnání s jinými rorátníky odhaluje, že se tento incipit neobjevuje ani v královéhradeckém 

rorátníku Hr-11, ani v rakovnickém graduálu, ani v klatovských rorátnících. Tímto se otevírá 

otázka, jestli se texty Unhošťského rorátníku nějak odlišují od známých verzí a jak moc.  

2.3. Literární věda 

Literární historie se tématu rorátů věnuje až v poslední době. Příspěvek Josefa 

Jungmanna v Historii literatury české36 a Otto Bablera v polském časopise Zagadnienia 

rodzajów literackich jsou jednotliviny, které nedošly většího ohlasu. Až v roce 2017 uveřejnila 

Marie Škarpová dvě studie týkající se především recepce rorátů v první polovině 19. století. 

Všímá si nezájmu literárních historiků o roráty, přestože tyto zpěvy nabízí velké množství dobře 

dochovaného jazykového materiálu (Škarpová 2017a, s. 57) s více než několikasetletou tradicí 

(Škarpová 2017b, s. 115–116).  

Studie s názvem Vydání českých rorátů Janem Hostivítem Pospíšilem poukazuje na 

fenomén tisku rorátů. Podává zprávu o tom, jak Pospíšil svůj tisk prezentuje (užívá totiž 

přívlastek první vydání, ačkoli je možné se domnívat, že znal předchozí tisky; Škarpová 2017a, 

s. 62) a jak se tento tisk vztahuje ke královéhradeckým rukopisným předlohám z konce 

16. století. Srovnávací sonda provedená mezi tiskem a několika rukopisy prokázala, že tištěná 

podoba není prostým otiskem předloh a že se oba prameny liší v mnoha aspektech (jednak po 

stránce hudební, jednak na rovině jazykové a strukturní: řazení písní, dělení na chorál a píseň, 

„provozovací“ pokyny; odlišnosti se týkají i výběru několika zpěvů; Škarpová 2017a, s. 63–

64). V roce 1838 vydal V. M. Pešina37 Pospíšilovy roráty ještě jednou, avšak bez not. Pospíšilův 

tisk se stal základem pro další vydání rorátů, byl mnohem více rozšířen a stal se i podnětem pro 

další popularizaci a výklady českých rorátů (Škarpová 2017a, s. 64–66). Tímto způsobem se 

                                                 
36 Jungmann pojednává o rorátech formou výčtu několika rukopisů na několika místech (Jungmann 1849, s. 62, 

131, 136, 261, 264). Jistě zohlednil i další rukopisy, které však v rejstříku nejsou zařazeny pod heslo Rorate. 

Příkladem toho je královéhradecký rorátník s dnešní signaturou Hr-11, který Jungmann nazývá „Kancionálem 

královéhradeckým“ a poznamenává, že se jedná o rukopis vydaný J. H. Pospíšilem roku 1823 jako Rorate [...] a 

dále že je vydán také Pešinou v roce 1837. Tento rukopis je uveden pod heslem Jan Táborský (Jungmann 1849, s. 

132). Žádné ucelenější pojednání o rorátech však Jungmann nenabízí.  
37 Václav Micha Pešina z Čechorodu byl český kněz, rodák z Hradce Králové, spisovatel a nakladatel, který se 

zasloužil o dostavbu svatovítské katedrály (Rybička 1887, s. 284). 
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královéhradecká verze rorátů stala kanonickou de facto až do současnosti (Škarpová 2017a, 

64). 

Ve svém druhém textu se Škarpová zabývá výkladem rorátů v 19. století jako 

mystifikací vzniklou v tomtéž století, jejíž zdroj ale pramení u Bohuslava Balbína. Na tradici 

rorátních zpěvů totiž jako prvý upozornil Balbín v roce 1664 ve svém spise Vite venerabilis 

Arnesti.38 Tam také píše, že Rorate, adventní mše, se konala ještě před ranním rozbřeskem za 

velké účasti lidu.39 Tento jeho postřeh byl v 19. století zdrojem pro tezi, že právě Arnošt 

z Pardubic složil, resp. sebral již existující české rorátní zpěvy (srov. Škarpová 2017b, s. 118). 

Právě ten fakt, že by tradice českých rorátů sahala až do zlatého věku Karla IV., byl mimořádně 

přitažlivý pro generaci obrozenců ve 20. a 30. letech 19. století, která byla prosycena touhou 

nalézat staré tradice. Zasadit roráty až do 14. století s sebou přineslo několik výhod. Za prvé se 

tím hlavní popularizátor rorátů Václav Michael Pešina vyhnul otázce utrakvistického původu 

rorátních zpěvů, což mohlo být v době dominance katolického vyznání značně problematické. 

Neutralizoval tak případné zásahy církevní cenzury, umožnil roráty interpretovat jako katolické 

a překlenout tak představu nábožensky rozdělených českých dějin (Škarpová 2017b, s. 124). 

Podpořit tradici rorátů v 19. století znamenalo však mnohá další pozitiva. Roráty nabídly 

jedinečnou oporu době samotné, době emancipace českého národa a jazyka, protože se jedná o 

zpěvy komponované výhradně česky, které navíc nemají u ostatních národů obdobu.40 Odtud 

už zbyl jen krok ke spojení národní identity češství s náboženskou identitou – katolictvím 

(Škarpová 2017b, s. 129). V neposlední řadě je třeba také zmínit zavedení (nebo 

znovuzavedení) rorátů do katedrály sv. Víta, na jejíž dostavbě měl Pešina velký podíl. Dostavba 

katedrály a rorátní zpěv byly vnímány jako vzájemně se doplňující aspekty záměrů Karla IV. 

(Škarpová 2017b, s. 130). Výše uvedené výhody, které s sebou přinesla myšlenka datace rorátů 

do 14. století, a dobový kontext, který se nebránil ani literárním padělkům, osvětlují vznik a 

úspěch mystifikace týkající se i rorátních zpěvů. Zpochybnění toho konceptu přinesly nejprve 

práce muzikologické, o nichž již bylo pojednáno výše. 

                                                 
38 Celý název díla je uveden v seznamu literatury. 
39 „Rorate, catholica apud Bohemos antiquitas vocat, Missae Sacrificium matutinum cum cantu, quod eo tempore, 

quo partus Virginis expectatur, et Adventus (nota templis voce) dicitur, peragi solet, frequentissimo populo ante 

lucem ad ecclesias affluente, et sacrum illud de B. Maria audiente, et sub eo appositas veteresque cantiones 

modulante. Id sacrum invenit, aut in patriam induxit Arnestus.“ Balbín 1664, s. 369. 
40 Výlučnost českých rorátů tematizuje také Nejedlý: „U Němců není ani stopy po rorátních zpěvech, to jest 

výhradně český majetek“ (Nejedlý 1904, s. 284). 
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2.4. Prameny a edice  

V současné době existuje několik pokusů o evidenci rorátních pramenů. Vedle online 

databází LIMUP, Manuscriptorium a MHB se jedná zvláště o publikaci Repertorium rukopisů 

17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách (dále jen Repertorium). Dosud vydané dva díly 

Repertoria ukazují na množství rorátních rukopisů, které pochází z různých období a různých 

míst v Čechách.41  

Výše již bylo nastíněno, že základní médiem pro záznam rorátů byly v raném novověku 

rukopisné knihy. Existuje také několikero tištěných vydání, uvedených v Knihopisu českých a 

slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. První tisk z roku 1616 je spojen se 

jménem Jiřího Závěty ze Závětic (Knihopis č. K17167) a druhý tisk, vydaný Matějem 

Pardubským, je o pouhý jeden rok mladší (Knihopis č. K14880), oba byly vydány v Praze. Ze 

17. století pochází též tisk Urbana Baltazara Goliáše, vydaný v Praze roku 1665 (Knihopis č. 

K14881). Další vydání jsou doložena až z 18. století. Jedná se o dvoje mladoboleslavské roráty 

z roku 1735 (Knihopis č. K14882) a 1764 (Knihopis č. K14883). V 19. století byly roráty 

tištěny ve značné míře,42 nejstarší z těchto tisků (rok vydání 1812) má svůj původ rovněž 

v Mladé Boleslavi. Největší ohlas zaznamenal již zmíněný tisk J. H. Pospíšila v roce 1823. 

Tento tisk finančně zaštítili mj. královéhradečtí měšťané. Vydání bylo nákladné a 

reprezentativní. Detailně o tomto tisku pojednala M. Škarpová ve studii Vydání českých rorátů 

Janem Hostivítem Pospíšilem (viz výše). Toto vydání však bylo pro běžného člověka, drahé a 

de facto zbytečné, a tak se V. M. Pešina rozhodl pro vydání menšího formátu a bez not. 

Pešinovo vydání z roku 1837 bylo mnohem úspěšnější, a to především z toho důvodu, že bylo 

levnější. Obě tato vydání byla koncipována tak, aby sloužila k praktickým účelům, tj. ke 

zpívání. 

Na začátku 20. století vydal roráty Dobroslav Orel. Tento profesor církevního zpěvu, 

později profesor hudební vědy se nezabýval roráty jen z pohledu teoretika (viz výše), nýbrž i 

praktika, který se snažil o obnovení tradice rorátních zpěvů. Jeho zásluhou se povědomí o těchto 

zpěvech neztratilo ani v 20. století. Podoba rorátů v Českém kancionálu z roku 1921 se však 

zásadně liší od podoby z konce 16. století. Ze všech chorálů je ponechán pouze úvodní Introit. 

V ostatních mešních částech se zpívají jen písně. Jejich funkcí je doprovodit celou liturgii, 

jinými slovy pokrýt rorátními zpěvy všechny mešní části (Kyrie, Graduale, Evangelium, Kredo, 

                                                 
41 Průzkum také ukázal na minimální počet rorátníků moravské provenience (srov. Škarpová 2017b, s. 58). 
42 Souborný katalog ČR - báze SKC našel na dotaz „Rorate“ celkem 55 výsledků (hledání bylo omezeno na díla 

vydaná v letech 1800–1900). 
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Obětování, Sanktus, Po požehnání, Agnus, Přijímání a Závěr).43 Ve srovnání s výše uvedenými 

částmi rorátních officií (od Introitu do Prosy, popř. Patrem a Sanctus) jsou již patrné zásadní 

odlišnosti. K tomu by se podle Orlova vzoru měla před každou mší svatou zpívat antifona Ejhle, 

Hospodin přijde a po každé mši píseň Zdráva buď, Panno Maria střídavě s písní Děkujemeť, ó 

Bože náš. Autorův zásah do podoby rorátů se tak netýká pouze výběru těch či oněch chorálů, 

písní, ale také uspořádání a pořadí jednotlivých částí. Proto se stane, že píseň zpívaná původně 

v Prose je umístěna např. v Graduale (Bůh věčný což uložil). Roráty v Českém kancionálu jsou 

opatřeny notací, pro varhaníky byl vydán též varhanní doprovod. 

Mnohokrát zmíněná byla již novodobá vydání B. Korejse a F. Šmída. František Šmíd 

uspořádal vydání nedělních textů do zpěvníků Roráte (vyd. 2003; druhé vydání jako Roráty 

2015) s podtitulem České adventní zpěvy 16. století. Oba sešity reprodukují pouze nedělní 

roráty, jež se zakládají na rukopisných kodexech z 16. století, za hlavní pramen však berou 

královéhradecký graduál z let 1592–1604.44 Předmluvu k oběma vydáním napsal Bohuslav 

Korejs. Korejs připravil pro toto vydání též varhanní doprovod Rorate. České adventní zpěvy 

16. století. Varhanní doprovod (vyd. 2014) a celý soubor nedělních rorátů nahrál se Scholou 

Týnského chrámu v Praze na CD v roce 2002.  F. Šmíd stojí též za zpěvníčkem Nedělní roráty 

(vyd. 2010). I toto vydání předkládá čtenáři pouze nedělní sadu rorátních textů, která ale není 

kompletní. Z původních devíti chorálních a devíti písňových částí je zde vybrána pouze první 

dvojice Dnes počátek našeho spasení s písní Všichni věrní křesťané. Vynecháno bylo též celé 

Graduale. Zpěvy Prosy jsou rozděleny do dalších částí současné mše, tj. k přípravě darů, 

přijímání apod. Kromě toho jsou mnohé písně kráceny. Tento zpěvník navíc reprodukuje zpěv 

k Sanctus a Agnus Dei. Jedná se o písně Všemohoucí, žádoucí, Bože, Otče svatý a Beránku 

tichý, obě jsou zařazeny až na samý konec zpěvníku. Nedělní roráty se sice odvolávají na 

vydání, které zaštítil B. Korejs (2003), nejsou však pouhým otiskem. Jejich účelem bylo 

vytvořit praktickou příručku, v níž je již předestřen způsob, jak roráty zasadit do současné 

liturgie. Novodobá edice rorátních zpěvů na všechny dny zatím není k dispozici.45  

 

 

                                                 
43 V Orlově době se mše řídila předpisy reformního tridentského koncilu. Zvláštností rorátů je, že uchovávají prvky 

předtridentské bohoslužby (např. repertoár Sekvencí, tj. Pros, na každý den; Slavický 2018, s. 246). 
44 Vydání z roku 2003 z použitých pramenů jmenuje pouze královéhradecký graduál (sign. Hr-13), Šmídovo 

vydání z roku 2010 cituje pět pramenů: patří mezi ně již zmíněný graduál Hr-13, dále královéhradecký rorátník 

(Hr-11), Písně adventní a rorátní notami opatřené (Národní knihovna Praha, sign. X VII F 45), Rorate (Národní 

knihovna Praha, sign. DF IV 3) a Kancionál adventní (rorátní) literátů kouřimských (Národní knihovna Praha, 

sign. XVII A 38). 
45 V době vzniku této diplomové práce probíhá příprava na kritické edici královéhradeckého rorátníku, sign. Hr-

11. 
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3. Popis pramenů 

Za základní výchozí materiál k textové analýze byly zvoleny tři rukopisné rorátníky, 

uložené pod signaturami RK 79, RK 83 a RK 84 ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše 

v Klatovech. Jejich základní knihovědný popis je k dispozici v Repertoriu II (Fidlerová 

a kol. 2007). Následující popis bude vycházet z údajů v Repertoriu a zároveň poskytne 

podrobnější charakteristiku, především co se týče vnitřní skladby rorátních officií. Při zkoumání 

klatovských rukopisů jsem též často přihlížela k jiným rorátníkům a graduálům, zejména k těm, 

které Dobroslav Orel považuje za výchozí pro jeho tezi o třech redakcích rorátů. Jedná se o 

rukopis uložený pod signaturou Hr-11 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové a o třetí díl 

rakovnického graduálu uložený v Muzeu T. G. M. Rakovník pod inventárním číslem B 98.  

3.1. Rorátník RK 79  

Tento rorátník má rozměry 22,5 : 19,5 cm, sepsán byl na konci 18. století (srov. 

Repertorium II, č. 1629/58). Zpěvník je svázán, ale jeho knižní desky se nezachovaly. Některé 

listy na začátku a na konci zpěvníku chybí (viz níže). Foliace je původní a začíná na f. 3. Folio 

3 je však až druhou stránkou v pořadí, foliaci na první dochované stránce nelze kvůli poškození 

okrajů listu rozpoznat. Na jednom místě je foliace chybná, jedná se o f. 42, jež je mylně zapsáno 

jako f. 24. Poslední folio 80v obsahuje darovací přípis: „p[aní] Müllerová, Chudenice dar[oval] 

Václav Bláha z Chudenic 1936.“ Na základě toho přípisu je rorátník provenienčně určen do 

Chudenic,46 ale o tom, jak se rorátník do Chudenic dostal, nebo jestli byl v Chudenicích sepsán, 

nejsou žádné záznamy. Za jakých okolností byl rorátník přijat do fondu klatovského muzea, též 

není objasněno. Na f. 66v jsou zapsány iniciály „A. P.“ a na f. 80v „M. R.“, neví se však, na 

koho odkazují (zda na písaře či vlastníka apod.). Vlastní text je psán jedním písařem, dodatečné 

přípisy obstarávala jiná ruka. K zápisu byl použit černý inkoust, nadpisy a první písmena slok 

jsou červeně. Rorátník je zdoben několika jednoduchými perokresbami ptáčků, rostlinnými 

motivy (větvičky) a kresbou tzv. Božího oka (f. 15v, 26r, 39v, 53v, 66v, 80v). 

Rorátník není notován, jedinou výjimku představuje první dochovaná stránka (f. 2v, 

foliace dnes k nerozpoznání), kde se nachází část antifony Prozpěvujmež všickni vesele opatřena 

rhombickou notací v pětilinkové osnově. Velmi často jsou v chorálních i písňových textech nad 

některými slabikami nakreslené obloučky s tečkami, a to červeným inkoustem. Tyto obloučky, 

                                                 
46 Chudenice je menší městečko zhruba 15 km severozápadně od Klatov. Nachází se zde zámek rodu Černínů, 

v němž od roku 1719 působila zámecká kapela. V druhé polovině 19. století zde vznikl malý pěvecký a 

instrumentální soubor. Žily zde dvě významné hudební rodiny Rejchů a Hůrků. Odtud pochází také básník 

J. Kvapil, autor libreta k opeře Rusalka (SČHK, s. 367). 
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jakési deklamační značky, sloužily pravděpodobně k záznamu složitější části melodie, aby byl 

usnadněn správný způsob zpěvu (viz Příloha 9, obr. 2 a 3). Pomocné deklamační značky se 

nachází jen u některých textů, někdy jsou velmi vzácné, jiné texty jich naopak hojně využívají. 

V rorátníku se nachází četné přípisky a opravy textu. Některé opravy byly provedeny 

zřejmě již prvním písařem (soudě dle zabarvení inkoustu, tvaru a sklonu písma), jiné později. 

Mnohé opravy byly motivovány snahou korigovat předchozí stav zápisu, který byl považován 

za chybný. To dosvědčuje několik později dopsaných poznámek „to jest chyba“ (f. 22r). Chyby 

se týkají jak celých písní či chorálů, tak i menších úseků, např. veršů. Pouze tři pasáže v celém 

rorátníku jsou škrtnuté, a to z důvodu chybného zápisu textu. Folio 51v obsahuje dvakrát 

zapsanou první sloku písně Aj, já dívka Pána velikého, poprvé jako píseň, podruhé mylně jako 

Prosu. Druhý zápis je škrtnut jinou rukou a na následujícím f. 52r pokračuje správný verš 

z Prosy. Pozoruhodné je, že první písař chybný zápis tohoto verše Prosy v průběhu psaní 

rozpoznal, a proto jej nedokončil a pak zapsal správně, nicméně ke škrtnutí chybného zápisu 

došlo až později. Píseň začínající na f. 18r Nepochybně, ale věrně je škrtnutá celá a na f. 10v je 

lehce přeškrtnut textový incipit čtvrté sloky písně Pane Ježíši Kriste. Velké, plošné škrtání částí 

za účelem zkrácení celého officia (např. škrtání celých částí Alleluja v RK 83 či RK 84) se zde 

ovšem nevyskytuje. 

Příkladem opravy chybných zápisů na menší ploše, než je celý chorální či písňový text, 

je třetí píseň z pondělní Prosy, v níž písař zapomněl zapsat do první sloky dva verše – ty pak 

byly dopsány v dolní části stránky (f. 24). Často jsou špatně zapsána jednotlivá slova: chybí jim 

písmeno či skupina písmen, například f. 32v, kde je původní „po dokaní“ opraveno na „po 

dokonání“. Jiný příklad se nachází na f. 44v, kde je k původnímu „Maria Panno, mužes 

poznala“ dopsána záporka („Maria Panno, mužes nepoznala“). 
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Obsah rukopisu RK 79 

f. [2r]  [Antifona Prozpěvujmež všickni vesele] /// neb k nám přišel z výsosti 

f. 2v–15v Rorate k neděli 

f. 16r–26r Officium k pondělku 

f. 26r  [Antifona] Ecce Dominus venit 

f. 26v–39v Officium k outerku 

f. 39v–53v Officium k středě 

f. 54r–66v Officium ke štvrtku 

f. 67r–80v Officium k pátku 

 

V rorátníku jsou zaznamenány roráty na jednotlivé dny v týdnu od neděle do pátku. 

Sobotní officium chybí. Lze předpokládat, že roráty na sobotu byly původně součástí zpěvníku. 

Vzhledem k foliaci je patrné, že začátek zpěvníku obsahoval přinejmenším jedno folio navíc. 

S přední vazbou se zřejmě ztratila úvodní folia zpěvníku a zároveň s nimi mohlo dojít ke ztrátě 

i zadní části vazby se sobotním officiem. 

Rukopis důsledně dodržuje dělení zpěvů na chorální a písňové části. Začátek jakékoli 

nové chorální či písňové části signalizuje nadpis na nové řádce (např. Píseň, Verš aj.), 

pojmenování dané pasáže chybí jen výjimečně (f. 62r, oddíl Alleluja). Označení pro chorální 

části je někdy omezeno na obecný výraz Verš, někdy se ale mění podle toho, jakou část mešního 

officia chorální verš představuje: Introitus, Gloria, Kyrie, Gradual, Alleluja, Prosa.  Části Kyrie 

jsou někdy navíc číslované (např. Kyrie I). Pravidelně se v RK 79, ale i v dalších rukopisech 

objevuje označení Kriste pro tři prostřední chorály a písně v Kyrie. RK 79 je jediným ze 

zkoumaných rukopisů, který používá označení Gloria.47 Toto pojmenování se však vztahuje na 

doxologii Sláva Otci, nikoliv na ordinární část officia Sláva na výsostech Bohu. 

Členění s nadpisy chybí pouze ve středečním a čtvrtečním Alleluja, kde jsou přechody 

mezi písňovými a chorálními částmi naznačeny barevnou iniciálou. Právě tato dvě Alleluja jsou 

ale nepřehledně zapsána ve většině rukopisů (viz výše strofický tropus v kapitole 1.2). 

U notovaných rukopisů lze identifikovat jednotlivé chorální části na základě notového zápisu. 

Kromě tohoto základního dělení jsou jednotlivé písně a chorály členěny vnitřně na kratší úseky. 

                                                 
47 Označení Gloria se vyskytuje ještě v rakovnickém graduálu s inv. č. B 98, f. 123v, kde se písař rozhodl 

nevypisovat verš Sláva Otci i Synu... a odkázal na něj pouze poznámkou post gloria. Některé rukopisy doxologii 

nenazývají nijak a ponechávají ji bez označení. Pospíšilův tisk z roku 1823 pro doxologii v Introitu pravidelně 

používá označení chorál. 
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Značka pro konec sloky a barevná iniciála oddělují sloky písní. Chorální celky jsou někdy 

rozděleny na dvě nebo tři části, což signalizuje barevná iniciála. 

Z částí mešního officia jsou v RK 79 zapsány Introit, Kyrie, Graduale, Alleluja a Prosa, 

pouze v pondělním Kyrie není dodržená soustava devíti chorálů a devíti písní. Písař vynechal 

chorální část Kriste, jediný z Boha Otce rozený. Z písně Nepochybně, ale věrně, která 

vynechanému chorálnímu verši předchází, je vzata jen první sloka a k ní je připojena druhá (!) 

sloka z písně Ó, co tebou hnulo, která by měla následovat až po chorální části. Ta však chybí a 

z obou písní se stala jedna, kombinující sloky z obou původních písní. Zápis „smíšené“ písně 

byl později v rukopise škrtnut. Obě sloky mají jiné strofické schéma, pravděpodobně nebylo 

možné je zpívat na jeden nápěv. 

Lze předpokládat, že tento rorátník není nijak spojen s rorátní tradicí v Klatovech. Tuto 

hypotézu podporují následující fakta. Za prvé není známo, že by Chudenice měly nějaký bližší 

vztah s klatovským literátským bratrstvem. Za druhé v tomto rukopise chybějí rozsáhlé škrty, 

které jsou ale příznačné pro ostatní klatovské rukopisy (viz kapitoly 3.2 a 3.3). Třetím důvodem 

jsou textové odlišnosti od RK 83 a RK 84: celkem 11 celých písní je naprosto jiných než v RK 

83 a RK 84, rukopis RK 79 se vymyká také i drobnějšími textovými variantami (počet slok, 

lexikální varianty apod.). Z toho plyne, že pokud by se tento rorátník využíval zároveň 

s ostatními klatovskými rukopisy, pravděpodobně by byly texty, jež se odlišují, přizpůsobeny 

textům „velkých“ rorátníků.  

3.2. Rorátník RK 83 

Nejrozsáhlejší dochovaný rorátník klatovské provenience je uložen pod signaturou 

RK 83. Hlavní text byl zapsán na počátku 17. století jediným písařem. Papírový rukopis má 

rozměry 44,2 : 28,5 cm, jeho vazba je původní, později však byla restaurována. Restaurační 

zpráva, která by mohla prozradit něco o stavu rukopisu před restaurací, bohužel není 

k dispozici. Podle dostupných informací z klatovského muzea byla provedena očista renesanční 

vazby a některé okraje listů byly vyspraveny japonským papírem. Na předním přídeští je perem 

připsána latinská modlitba ke Kristu, jež je zakončena iniciálami a datací „V V. 1648“. Všechny 

texty v tomto rukopise jsou opatřeny notací. Rukopis je paginován obyčejnou tužkou, paginace 

však není původní, stránky 1–266 se zachovaly celé. Z listu, který by byl očíslován 267–268, 

zbyl jen zlomek v dolní části rukopisu u vazby. I tento zlomek byl využit pro zápis rorátních 

zpěvů (viz níže). Poslední stránky rukopisu jeví známky opotřebení či poškození.  

Text na pp. 1–265 je psán jednou písařskou rukou, text na pp. 266–268 je dílem jiného 

písaře a byl dopsán zřejmě v polovině 17. století (srov. Repertorium II, č. 1633/62). Kromě 
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perokresebných iniciál není rorátník nijak vyzdoben. V rukopisu se nachází četné dodatečné 

přípisky, provedené jinou rukou, které mají většinou charakter oprav textu nebo komentářů 

k realizaci zpěvu, např. „nespívá se“ (p. 106) či „nihil“ (p. 137 – první chorální verš k Prose 

v pátek). Těmito provozními poznámkami bývají doprovázeny rozsáhlé škrty některých částí. 

Škrty byly provedeny dodatečně a týkají se především částí Alleluja (pondělí, středa, 

čtvrtek).48 V ostatních pasážích nejsou tak časté a zahrnují různě dlouhé úseky. Jedná se 

například o dva chorály a jednu píseň v pondělní Prose (p. 39) či o škrtnutí třetí a čtvrté sloky 

v poslední písni úterního Kyrie (p. 50). Škrtání je provedeno několika způsoby. Pasáže jsou 

škrtnuty buďto přes celý text (obvykle tužkou), nebo jen v náznaku, tj. na počátcích slok (např. 

poslední píseň čtvrtečního Kyrie, p. 103). Jiná píseň z úterní Prosy (p. 61) má škrtnutou jednu 

sloku, a to tak, že ji pisatel podtrhl (místy podtrhávání zasahuje do samotného textu). V tomto 

rukopise byl zaveden zvláštní způsob škrtání – svislá vlnovka po okrajích stran (např. 

předposlední píseň úterní Prosy, p. 62). Vlnovky jsou zakresleny perem. 

Obsah rukopisu RK 83 

p. 1–21 Rorate k neděli 

p. 22–41  Rorate v pondělí 

p. 41  [antifona Ó Moudrosti] 

p. 42–62  Rorate v úterý 

p. 63–89  Rorate v středu 

p. 90–119 Rorate ve čtvrtek 

p. 120–148 Rorate v pátek 

p. 149–170 Rorate v sobotu 

p. 171–196 Rorate v neděli 

p. 197–222 Rorate v pondělí 

p. 223–244 Rorate v úterý 

p. 245–265 Rorate v středu 

p. 266–268 [část Prosy Mittit ad virginem, český incipit Z nebeské výsosti, 

interpolované písní Ave hierarchia, český incipit Vesele spívejme]  

 

V rukopise jsou zaznamenány české rorátní zpěvy od neděle do soboty (dále jen 

RK 83 I) a pak znovu od neděle do středy (dále jen RK 83 II). Obě části rukopisu jsou psané 

stejným písařem, liší se však výběrem chorálních a písňových částí. Část RK 83 II představuje 

                                                 
48 Škrty zasahují chorály a písně na těchto stranách: 4, 33–35, 39, 50, 61, 65, 66, 70, 97, 103, 106, 124, 152, 168.  
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alternativní officia (velké množství textů je naprosto jiných, detailněji o jejich srovnání viz 

níže). Po druhém středečním officiu na konci rukopisu je připsáno české kontrafaktum49 Prosy 

Mittit ad virginem, s incipitem Z nebeské výsosti, interpolované českým kontrafaktem písně Ave 

hierarchia, s incipitem Vesele spívejme. Před touto Prosou je uveden chorální zpěv Alleluja. 

Stvořiteli mocnému. Z posledního listu rukopisu RK 83 pp. 267–268 se zachoval jen malý 

zlomek o délce zhruba 12 cm, šířka v dolní části stránky u vazby činí asi 6 cm, směrem nahoru 

k vazbě se šířka zužuje, celá zlomek nedosahuje ani do poloviny délky vazby. Dochovaný text 

je možné přečíst a srovnat jej s touž Prosou v rukopise RK 84 (f. 82r–83v), kde je zapsána 

v kompletním znění. Zlomky z RK 83 odpovídají závěrečným pasážím Prosy z RK 84. Z toho 

lze usoudit, že text byl v RK 83 patrně zapsán celý, ačkoli se dochoval pouhý zlomek. Rukopis 

RK 84 navíc zaznamenává latinské názvy této Prosy a písně, rorátník RK 83 nikoliv. Vzhledem 

k tomu, že poslední stránka rukopisu RK 83 je zachována jen zlomkovitě a že druhá sada officií 

RK 83 II končí středou, je možné uvažovat o tom, že rukopis RK 83 II zahrnoval i officia pro 

tři zbývající dny v týdnu. Na několika posledních stránkách rukopisu lze rozpoznat stopy 

poškození (tmavší skvrny), jež se ve většině rukopisu nenachází. Je otázkou, zda se vlivem 

nepříznivých podmínek část rukopisu s dnes neexistujícími officii nepoškodila natolik, že 

nebylo možné je dále zachovat. Tuto hypotézu ovšem nelze zatím podepřít žádnými argumenty. 

 V polovině 17. století byla na p. 41 jiným písařem doplněna antifona Ó Moudrosti. Ve 

stejné době byl také verš Bůh Cyra ráčil k vykoupení svým poslati přelepen novým textem Bůh 

ráčil nám k vykoupení Syna poslati. Incipit původní chorální části je dodnes čitelný. Totéž se 

stalo s následující písní na p. 65.  Po původním textu písně zbyla vždy jen dvě poslední slova 

v závěru slok (sloky byly celkem tři). Nová (vlepená) píseň začíná incipitem Bůh věčný a 

nebeský Král. Zápis nového textu provedl opět jiný písař. 

Zvláštností rukopisu RK 83 je, že škrty a mladší přípisky se vyskytují výhradně v části 

RK 83 I. V části RK 83 II úplně chybí. Je tedy nasnadě otázka, jak často byla využívána část 

RK 83 II, pokud z ní vůbec bylo zpíváno, protože RK 83 II nejeví známky užívání tak jako 

ostatní rukopisy. Předpoklad o sporadickém využívání RK 83 II podporuje také neopravená 

chyba na p. 208 (v pondělním Kyrie) ať blouditi i hřešiti proti tobě nepřestanem. Tato píseň se 

vyskytuje také v RAK, kde je ale záporka u slovesa přelepena kouskem papíru, a tak se text 

shoduje s křesťanskou naukou. Tato drobná písařská chyba (ovšem s dalekosáhlými 

významovými důsledky) poukazuje na užívání rakovnického graduálu a nevyužití RK 83 II, a 

                                                 
49 Termín kontrafaktum označuje písně, jejichž melodie byla původně převzata z jiné písně a nový text byl sepsán 

bez ohledu na původní verzi. 
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nadto dokládá souvislost mezi RK 83 II a RAK, neboť je nepravděpodobné, že by se tatáž chyba 

opakovala na témž místě v rukopisech, které by spolu neměly nic společného. 

Označování jednotlivých chorálních a písňových částí je sice v rukopise RK 83 časté, 

ale není důsledné. Jejich rozmístění zaznamenává Katalog RK 83 (Příloha 2). Hojně bývají části 

označovány pouhou zkratkou, např. Canty místo Cantyléna či Chri. místo Christe. Pro soubor 

textů ke Kyrie je charakteristické číslování jednotlivých částí jako Kyrie/Christe primum, 

secundum, tertium, popř. ultimum.50 Výjimečně lze narazit na označení Kyrie spirito (p. 206 a 

254). Rubrika Verš se objevuje jen ojediněle. Jednotlivé chorální a písňové části jsou důsledně 

odlišovány velkou červenou iniciálou, velice často bohatě zdobenou.  

Všechny texty jsou vypsány kompletně, pouze chorální doxologie Sláva Otci i Synu se 

v rukopise nachází v úplném znění jen jednou (první nedělní Introit, p. 3) a poté je zapsána 

vždy jen ta část, pro niž je na daném řádku, popř. na dané stránce místo (např. „Sláva Otci i 

Synu“, p. 65, někdy i jen „Sláva“, p. 174). Doxologie je nejstabilnější část rorátních zpěvů 

z hlediska textového i hudebního, a proto písař nepovažoval za nutné zaznamenávat ji celou.  

Pro alternativní officia v RK 83 II nebyly vybírány tytéž texty jako do officií v RK 83 I. 

Mnohé chorální i písňové texty z RK 83 II se nachází v rakovnickém graduálu. Na základě 

jejich srovnání se ukázalo, že tři čtvrtiny textů RK 83 II je naprosto shodných s rakovnickou 

verzí nebo je variantou rakovnických textů. Necelá polovina textů v RK 83 II je doložena také 

v Hr-11, zhruba čtvrtina textů byla již uvedena v RK 83 I a téměř pětinu repertoáru tvoří texty, 

jež jsem v žádném jiném ze zkoumaných rorátníků nenalezla. Z přehledu repertoáru RK 83 II 

(viz Přílohu 5) vyplývá, že mnohé texty se vyskytují ve dvou a více mnou analyzovaných 

rukopisech.  

Sady rorátních textů pro officia v RK 83 II byly přebírány po mešních celcích, nikoli po 

celých dnech. Nedělní officium z RK 83 II tomu sice nenapovídá, ale pondělní Kyrie je 

kompletně shodné s rakovnickou předlohou. Tytéž nedělní texty lze najít jak v klatovských a 

v královéhradeckých pramenech, tak v rakovnické redakci. Z RK 83 II jsou rakovnické verzi 

nejvěrnější úterní a středeční officium. Co se skladby textů v RK 83 II týče, je nutné 

podotknout, že převzetí nějaké mešní části do RK 83 II nemuselo respektovat umístění textů ve 

zdrojovém rukopise. Tak se stalo, že se např. královéhradecká sobotní Prosa ve variované 

podobě dostala do RK 83 II jako Prosa úterní, rakovnické pondělí Alleluja se objevilo v RK 83 

II jako Alleluja nedělní. 

                                                 
50 Rukopis čísluje části Kyrie velice často pouze za pomoci číslic nebo číslic s koncovkou 1m, 2dm, 3m. Katalog 

RK 83 (a také Katalog RK 84) číslice rozepisuje slovy. 
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Část RK 83 II je nápadná i tím, že v ní v pondělních, úterních a středečních rorátech 

chybí Graduale, tj. že po Kyrie bezprostředně a bez jakéhokoli odkazu pokračuje Alleluja. 

Pouze v nedělních rorátech je Graduale zapsáno celé. Jedním z vodítek k vyřešení otázky, proč 

tomu tak je, by mohlo být znovu srovnání s RAK. V rakovnickém graduálu totiž též někdy 

chybí Graduale. V takovém případě je v rukopisu odkaz na stránku téhož či jiného rukopisu, 

kde je příslušné Graduale zapsáno, někdy je součástí toho odkazu rovněž textový incipit (viz 

Přílohu 10).51 

Pokud je mezi RK 83 II a RAK užší genetická souvislost, lze předpokládat, že i 

v případě klatovského rorátníku bylo Graduale převzato z jiného dne a nebylo nutné jej znovu 

opisovat. Proti této hypotéze však stojí argument, že v RK 83 II nejsou zapsány žádné odkazy 

na jiná Graduale (v RAK ano). Kromě toho je zvláštní, že by písař RK 83 II vynechával 

Graduale, ale přitom znovu opsal nedělní officium téměř stejně, jako je zaznamenáno už jednou 

v RK 83 I. Posledním argumentem, který vyvrací domněnku, že nepřítomnost Graduale v RK 

83 II je podmíněná vynecháním téže části v RAK, je skutečnost, že se vynechaná Graduale 

v obou zmiňovaných rukopisech neshodují. RK 83 II vynechává pondělní, úterní i středeční 

Graduale, zatímco RAK vynechává Graduale pondělní, středeční z druhého officia (středeční 

officia jsou zde dvě), čtvrteční a konečně obě páteční (páteční officium je zde též dvakrát). 

Vynechaná místa korespondují jen v případě pondělí a středy.  

3.3. Rorátník RK 84 

Rukopis RK 84 byl sepsán na přelomu 16. a 17. století, tři písně byly dodatečně připsány 

v polovině 17. století (f. 19r, 58rv, 84v–85v; srov. Repertorium II 1634/63). Velikost rorátníku 

je 50,8 : 34,8 cm. Vazba je původní, na předním přídeští se nachází přípis perem o přijetí 

jednoho člena do literátského bratrstva: „Anno 1776 dne 3. máj přijat jsem na kůr mezi pány 

literáty, František Dobro. Hruška.“52 Rukopis je foliován, foliace je původní. Některá folia 

chybí (f. 45, 76, 77), ale přesto je text rorátů kompletní a plynule na sebe navazuje. První tři 

folia nejsou číslovaná. V mladší době byla provedena též paginace rukopisu (tužkou). Vlastní 

text rorátů a antifony napsal jeden písař, dodatečné přípisky a úpravy prováděli přinejmenším 

další dva jiní písaři (srov. Repertorium II, č. 1634/63). Až na poslední dvě písně o Panně Marii 

a Et in terra adventní jsou všechny texty opatřeny notací. Kromě zdobných iniciál a nadpisů 

není rukopis nijak vyzdoben.  

                                                 
51 Odkazy na části Graduale v RAK směřují buďto do téhož rukopisu, tj. do třetího dílu rakovnického graduálu, 

nebo do prvního dílu, dnes nejspíše ztraceného (detailněji viz kapitolu 3.5.2.2). 
52 Přípis je zde transkribován podle stejných pravidel jako transkripce katalogů (viz Přílohy).   
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Původní texty doplňují mladší poznámky různého typu. Nejčastěji informují o změně 

tóniny (Trans., Transpo. apod.) a o tom, zda se daná pasáž zpívá, či je vypuštěna (nihil). 

S vypouštěním některých chorálů a písní souvisí škrtání. Nápadné je plošné škrtání téměř 

celých částí Alleluja ve čtyřech officiích. Z pondělního Alleluja není škrtnut pouze závěrečný 

explicit Alleluja, vzdejmež chválu Bohu (f. 14v–15v). Kromě prvního chorálního verše a první 

písně je škrtnuto také celé středeční Alleluja (f. 38v–39v). Bez výjimky jsou škrtnuta také 

Alleluja ve čtvrtek (f. 53r–54r) a v pátek (f. 64v–65r). V sobotním officiu je tímto způsobem 

vyloučen celý jiný Introit (f. 72v–73r). Další škrty se týkají menších celků (chorálních či 

písňových), nikoliv celých mešních částí.53 Celá píseň je škrtnutá např. ve čtvrtečním Kyrie (f. 

51rv). Někdy je škrtnuta jen část písně, např. jedné ze slok jako v písni Prospěvujmež vesele 

v úterní Prose (f. 29v). V páteční Prose jsou škrtnuty textové incipity některých písní (f. 67r–

69r). Z toho vyvozuji, že škrt platí pro celou píseň, nikoli jen pro její incipit. Píseň Těžká žalost 

v novou radost (f. 58rv) má přeškrtaný pouze notový zápis. 

Škrty zasahují většinou celý text, někdy jsou jen naznačeny v incipitech, někdy je 

vodorovně škrtnutý celý řádek (či víc řádků), který pak vypadá jako podtržený. Stejně jako 

v RK 83 je i zde použita svislá vlnovka, ale pouze v případě pondělního Alleluja, vedle toho je 

celá pasáž ještě škrtnuta přes celou stránku. Tloušťka škrtů je silnější než v RK 83. Odpověď 

na otázku, zdali je mohla v obou rukopisech, v RK 83 i v RK 84, provést jedna ruka, by 

vyžadovala důkladnější analýzu, jež překračuje rámec této diplomové práce. 

V tomto rukopise byly jeden chorální verš a jedna píseň v polovině 17. století přelepeny 

a nahrazeny novým textem (f. 33). Stejná chorální a písňová část rorátů byla přelepena i v RK 

83 na tomtéž místě. Nový text se v obou rorátnících shoduje, ale úpravu provedl pokaždé jiný 

písař.  

                                                 
53 Škrty zasahují chorální a písňové zpěvy na těchto foliích: 17r, 24rv, 35v, 36r, 44r, 60v, 61r, 81rv. 
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Obsah rukopisu RK 84 

f. [I]v–[III]r  [Antifony] 

f. 1r–9v  Rorate v neděli 

f. 9v   [Antifona Ó Moudrosti] 

f. 10r–18v  Rorate v pondělí 

f. 18v   [Píseň] Poděkujmež Pánu Bohu 

f. 19r   [Píseň] Pochválen buď z nevýmluvné lásky 

f. 20r–30v  Rorate v outerý 

f. 31r   [Píseň] Zavítej, náš Spasiteli 

f. 31v–32r  Et in terra adventní 

f. 33r–44r  Rorate v středu 

f. 46r–57v  Rorate v čtvrtek 

f. 58r–58v  Místo Prosy adventní 

f. 59r–70v  Rorate v pátek 

f. 71v–81v  Rorate v sobotu 

f. 82r–83v  V pátek Prosa 

f. 84v–85v  Píseň o B[lahoslavené] P[anně] Marii 

f. 85v–86r  Píseň o Neposkvrněném početí Blahoslavené Panny Marie 

 

Rukopis obsahuje šest antifon na f. [I]v–[III]r a antifonu Ó Moudrosti na f. 9v, sedm 

rorátních officií od neděle do soboty (f. 1r–81v) a další adventní zpěvy, jež nebyly původně 

zamýšleny jako část rorátů (srov. náhradní páteční Prosu), ale tematicky patří k adventnímu 

období. Jedná se o adventní Et in terra,54 píseň Zavítej, náš Spasiteli (obojí f. 31rv) a náhradní 

píseň za adventní Prosu, Těžká žalost v novou radost (f. 58r), která je v rukopise nadepsána 

slovy Místo Prosy adventní. Po sobotním officiu následuje dodatečně připsaná česká Prosa 

Mittit ad virginem, s incipitem Z nebeské výsosti, z nesmírné milosti, interpolovaná českým 

kontrafaktem písně Ave hierarchia, s incipitem Vesele spívejme (f. 82r–83v). Všechny chorální 

části Prosy jsou notované, z písňových částí je notována pouze první sloka, ostatní sloky nikoli. 

První tři sloky jsou označeny slovem Verš. První chorální a písňová část jsou nadepsány 

latinskými názvy zpěvů. Před první chorální částí Prosy je touž písařskou rukou uvedeno 

Alleluja. Stvořiteli mocnému (totéž Alleluja, přesněji jeho první chorální část, je zapsáno v 

                                                 
54 Latinské názvy částí officia se užívají bez úvodních slov, která intonoval kněz. V případě části Sláva na 

výsostech Bohu intonoval kněz „Gloria in excelsis Deo“ a zpěváci pokračovali slovy „et in terra pax hominibus“. 

Totéž se týká pasáže Patrem (Credo) 
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úterním officiu). Na konci rukopisu jsou jinou písařskou rukou dopsány ještě dvě písně, a sice 

Píseň o B[lahoslavené] P[anně] Marii s incipitem Zdráva buď slavná Paní, Královno nebeská 

a Píseň o Neposkvrněném početí Blahoslavené Panny Marie s incipitem Zdráva buď Paní světa, 

Královno anjelská (obě písně na f. 84v–86r). Na začátku rukopisu je vložen lístek z počátku 18. 

století se dvěma slokami písně Ó Beránku nevinný.  

Samotné rorátní zpěvy jsou děleny jako obvykle po jednotlivých dnech od neděle do 

soboty. Nepravidelné, ale hojné je užití pojmenování Introit, Kyrie (popř. Christe), Graduale, 

Alleluja a Prosa, popř. označení Verš. Chorální Kyrie a Christe bývá často číslováno (primum, 

secundum, tertium, ultimum). K tomu je třeba poznamenat, že v pořadí sedmý chorální verš 

v Kyrie (tj. první chorální verš poslední trojice zpěvů) může být označen jako Kyrie ultimum, 

protože začíná poslední trojice zvolání, ale zároveň může nést označení primum, protože v této 

poslední trojici je první. Pokud jsou nadepsány písně, nesou označení Kantylena. Občas se 

vyskytuje také číslování jednotlivých slok, nebo dokonce jednotlivých chorálních veršů – 

číslování je zaznamenáno v Katalogu RK 84 (viz Přílohu 3). 

Pod nadpisem na f. 1 Rorate v neděli se nachází dodatečný přípis První adventní. 

Vzhledem k tomu, že Klatovy disponovaly ještě druhou, jinou verzí rorátů (RK 83 II), je možné 

položit otázku, zda se při druhé neděli adventní nezpívalo právě z oné druhé verze. Znamenalo 

by to, že se kromě střídání officií na jednotlivé dny střídala nadto ještě i officia na jednotlivé 

adventní týdny. O zvláštních rorátních officiích pro každou adventní neděli se zmínil také Jan 

Kouba v předmluvě k nahrávce nedělních rorátů Scholou Týnského chrámu.55 

 

3.4. Společné rysy klatovských rorátníků 

Pro všechny tři rorátníky platí, že nezaznamenávají části mešního officia Patrem ani 

Sanctus. Přítomnost antifon není obligatorní, jejich počet a výběr se liší. Rorátník RK 79 lze 

považovat za nejmenší rozměrem i obsahem, neboť zde úplně chybí sobotní officium. Rukopis 

RK 84 obsahuje jak některé antifony, tak sedm rorátních officií. Nejrozsáhlejším pramenem 

z těchto tří je RK 83, protože je možné v něm najít kromě sedmi officií navíc ještě čtyři další. 

Z hlediska textového jsou si rorátníky podobné, vykazují však mnoho variant (o tom detailněji 

viz níže). Čtyři alternativní officia (RK 83 II) se z velké části vymykají výběru textů v RK 83 

I, RK 84 i RK 79. Jejich příbuznost s rakovnickým graduálem ukazuje Příloha 5. Co se týče 

doby vzniku, velikosti rukopisu a provenience, nejvíce spolu souvisejí RK 83 a RK 84. Rukopis 

                                                 
55 „Jinde naopak najdeme víc než sedm officií, např. zvláštní officia na každou z adventních nedělí a též pro Štědrý 

den“ (Kouba, 2002, s. 4–5). 



 

41 

 

RK 79 je podstatně mladší, není notován, byl sepsán v menším (kapesním) formátu a 

provenienčně patřil původně do Chudenic. Rukopisy RK 83 a RK 84 se shodují také v tom, že 

zaznamenávají zvlášť českou verzi Prosy Mittit ad virginem (český incipit Z nebeské výsosti) 

interpolovanou písní Ave hierarchia (český incipit zní Vesele zpívejme). 

3.5. Další prameny 

3.5.1. Rukopisy klatovské provenience 

Pro zkoumání klatovské tradice rorátních zpěvů jsou zásadní i další rukopisy 

uchovávané ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech. Jedná se zejména o latinsko-

český graduál se signaturou CS KL 403, datovaný do roku 1537, a český graduál se signaturou 

CS KL 1 z roku 1560. také dvě hlasové knihy pro tenor a bas, obsahující skladby v latině i 

v češtině (sign. RK 102, RK 103). 

3.5.1.1. Graduály 

Oba dva graduály jsou popsány v Repertoriu (Repertorium II, č. 1683/112 a 1684/113) 

a také v databázi Manuscriptorium, kde jsou zpřístupněny v digitalizované podobě. Oběma 

rukopisům věnuje pozornost disertační práce Karla Brabce Hudební památky latinského a 

českého literátského bratrstva v Klatovech ze 16. století, obhájená na Ústavu hudební vědy FF 

UK r. 1946. Oba graduály vlastnil literátský kůr v Klatovech. Starší z nich je dílem Jana 

Táborského, mladší pochází také z Táborského dílny, jeho písařem však byl Matěj Pecka 

Klatovský. Obsah graduálů je uspořádán do oddílů podle typu zpěvu, např. Kyrie, Graduale, 

Prosy. 

Latinský graduál CS KL 403 zahrnuje z adventního repertoáru celkem 11 antifon, to 

je největší množství ze všech klatovských pramenů (CS KL1 jich uvádí osm, RK 84 obsahuje 

šest antifon v úvodu a jednu dodatečně připsanou, RK 79 obsahuje zlomek jedné antifony). 

V rukopisu lze najít jedno adventní officium, tři adventní Prosy a 46 adventních písní, z nichž 

tři byly připsány dodatečně. Zmíněné officium obsahuje jeden Introit (Rorate celi de super), 

šest Graduale, za nimiž je připojeno ihned jedno vánoční, soubor pokračuje dvěma zpěvy 

Alleluja a jedním chorálem k offertoriu, Ave Maria. Všechny texty jsou v latině. Ne celý 

adventní repertoár byl určen pro rorátní mši. Vybrat pro tuto práci pouze zpěvy rorátní ale 

předpokládá hlubší obeznámenost s latinskou podobou rorátů. 
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Adventní repertoár latinského graduálu CS KL 403 (1537) 

f. 5v    [Kyrie] de incarnacione domini in adventu 

f. 77r–82r  Antiphone de beata virgine in adventu 

f. 83r–86v  Officium de beata virgine in adventu 

f. 371r–374v  Prosa de beata virgine in adventu 

f. 374v–376v  Prosa de incarnatione domini 

f. 483r–493r  Canciones de incarnacione Christi in adventu ex ut 

[Canciones] de beata virgine in adventu 

f. 493r–494v  [Canciones] mladší doplňky 

f. 495r–510r  [Cantio] de incarnacione Christi ex re 

   [Canciones] de beata virgine in adventu 

f. 511r–516r  [Canciones] in adventu ex mi 

   [Canciones] de beata virgine in adventu 

 

Výběr adventních zpěvů zařazených do graduálu z roku 1560 (sign. CS KL 1) se od 

repertoáru latinského graduálu liší. Latinský graduál obsahuje velké množství písní, český 

neobsahuje žádné (Brabec 1946, s. 137). Pro oba graduály platí, že se neshodují v počtu 

zaznamenaných částí mešního officia. Srovnáme-li adventní repertoár obou klatovských 

graduálů, rozpoznáme tendenci ke vzájemnému doplňování: pokud je v jednom rukopise např. 

malý počet Pros, v druhém je jich více a naopak.  

Adventní repertoár graduálu CS KL 1 (1560) 

f. 11r–11v  Trofy na Kyrie fons bonitatis o vtělení Pána Krista 

f. 22r–23v  O vtělení Pána Krista 

f. 23v–25r  Jiné takové 

f. 27v–28v  O vtělení Pána Krista v advent 

f. 52r–54v  Antifony v Advent před Rorate 

   Veršíky 

f. 55r–63v   Officium o vtělení Pána Krista v advent  

f. 189r – 198v  Prosy o vtělení Pána Krista 

 

V  graduálu CS KL 1 se nachází celkem osm antifon před Rorate. Antifona Řekl Anděl: 

Neboj se Maria je textovou variantou antifony v RK 84, se stejným incipitem, melodie je 

totožná, pouze v RK 84 je text delší, protože obsahuje textové tropy (viz kapitolu 1.3). Tři další 

antifony jsou mj. uvedeny v rakovnickém graduálu, zbylé antifony se ve zkoumaných 
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pramenech nepodařilo dohledat. Zásadním rozdílem oproti klatovským rorátníkům je 

přítomnost tzv. veršíků.  

Graduál podává též jedno svědectví o způsobu zpěvu adventního Kyrie: „Píseň Jezu 

Kriste, my zajisté. 1. verš po každém Kyrie tak zpívaj až do konce“ (f. 11r). Jiné Kyrie o vtělení 

Pána Krista začíná známým incipitem Dnes počátek našeho spasení (f. 22r) a nijak výrazně se 

neodlišuje od repertoáru rorátního nedělního Kyrie, jak je zapsáno i v jiných rukopisech. Texty 

Kyrie s přívlastkem Jiné takové odpovídají chorálům z pondělního rorátního Kyrie jiných 

rukopisů. Další Kyrie o vtělení Pána Krista (f. 27) začíná incipitem Od početí Křtitele božího 

poslán anděl měsíce šestého. Toto Kyrie se v jiných klatovských pramenech nevyskytuje, není 

zahrnuto ani do jiných rorátníků (Hr-11, RAK), zato se ale první tři zvolání z části Kyrie textově 

shodují s adventním Kyrie z Malostranského graduálu (Fojtíková 1984, s. 239). Oddíl pro 

officia obsahuje celkem čtyři adventní Introity, čtyři Graduale a sedm Alleluja, z nichž ne 

všechny se vyskytují v klatovských rorátnících. Už v tomto graduálu je zapsáno sedm 

adventních Pros. K většině všech textů je připojena zkratka tóniny, v níž se daný zpěv má 

zpívat.  

I u českého graduálu si lze položit tutéž otázku jako u latinského: jaké množství 

zaznamenaného adventního repertoáru lze považovat za rorátní? Rukopis nerozlišuje mezi 

adventním a rorátním textem, výjimky tvoří antifony a veršíky. Ostatní zpěvy jsou označeny „v 

advent“, nebo jen jako „o vtělení Pána Krista“. Porovnáním textů z českého graduálu 

s rorátními texty zkoumaných rukopisů se ukázalo následující: dvě ze čtyř adventních Kyrie 

z CS KL 1 se shodují s rorátními Kyrie; všechny čtyři Introity z CS KL 1 se vyskytují také 

v rorátních officiích, stejně jako všechna čtyři Graduale; ze sedmi zpěvů Alleluja z českého 

graduálu se čtyři objevují v rorátnících, jedno Kyrie se nachází v rakovnickém (!) graduálu a 

dvě se nepodařilo dohledat; tři ze sedmi Pros z CS KL 1 lze najít v rorátních officiích, jako 

jedna z Pros je v CS KL 1 zaznamenáno české kontrafaktum Prosy Mittit ad virginem; s Prosou 

Světlo najtajnější jsem se doposud setkala jen v Hr-1156 a v Pospíšilově tisku rorátů 1823, 

v českém graduálu je tato Prosa uvedena jako třetí v pořadí, dvě Prosy se v jiných zkoumaných 

pramenech nepodařilo dohledat. 

3.5.1.2. Hlasové knihy 

Dalším podnětným materiálem pro tuto diplomovou práci se ukázaly být dvě hlasové 

knihy, jejichž popis přináší Repertorium (Repertorium II, č. 1643/72; 1644/73). Některé 

                                                 
56 Prosa Světlo nejtajnější je v Hr-11 připsána dodatečně v 16. století, není tedy původně součástí konkrétního 

officia. 
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skladby jsou v těchto knihách v latině, některé v češtině. Jedna je určená pro tenor (RK 103) a 

druhá pro bas (RK 102). Hlasová kniha RK 102 byla vytvořena mezi lety 1584–1601, kniha 

RK 103 vznikala téměř současně v letech 1585–1605. Obě obsahují mešní zpěvy k různým 

příležitostem, mezi jiným také roráty. Tyto knihy jsou cenné zvláště pro záznam dvou 

latinských adventních rorátních officií interpolovaných písněmi (viz Přílohu 8). 

Latinská officia bývají v bohemikálních rukopisech 16. století většinou zaznamenávána 

po oddílech, tj. např. v dílu Kyrie jsou obsažena všechna Kyrie k různým příležitostem. Stejně 

tak se ve starších graduálech nachází oddíly pro Introity, Graduale, Prosy apod. (SČHK, s. 240). 

Pro písně byl určen zvláštní oddíl. Výběr písní pro interpolaci chorálních částí se dál ad hoc a 

zpěváci pravděpodobně listovali z oddílů chorálních do oddílů písňových. Předpokládá se, že 

tento výběr se postupem času ustaloval. To vedlo k myšlence zaznamenat celá officia již 

s interpolovanými písněmi (Orel 1921, s. 3–4; Slavický 2018, s. 253). 

Takovou písařskou praxi ovšem dokládají teprve české rorátníky a některé mladší české 

graduály. Mezi latinskými oddíly graduálů a českými interpolovanými roráty chybí jeden 

vývojový článek, který by mohly dokládat právě rukopisy RK 102 a RK 103, protože 

zaznamenávají celkem dvě rorátní officia v latině, ale „pevně“ interpolované písněmi. Hudební 

stránku těchto officií zkomponoval Pavel Spongopaeus Jistebnický. Rozdíl Spongopaeových 

officií oproti českým rorátům spočívá v tom, že obě zmíněná latinská rorátní officia byla 

vícehlasá, komponovaná pro šest hlasů, zatímco český rorátní zpěv byl zřejmě pouze 

jednohlasý.57 První latinské rorátní officium je datováno do roku 1585, druhé do roku 1596.  

Dochované rukopisy klatovské provenience dokládají, že zpěv rorátů měl v Klatovech 

dlouhou tradici a že se vyznačoval širokým spektrem podob. Latinský graduál z roku 1537 

obsahuje latinská rorátní officia (chorální) a ve zvláštním oddíle latinské adventní písně. Český 

graduál z roku 1560 obsahuje různý počet českých mešních částí pro adventní officia bez oddílu 

písní (v rukopise neodlišeno od rorátních). V letech 1585 a 1596 byla zapsána do hlasových 

knih dvě latinská rorátní officia včetně interpolovaných písní. Datace těchto latinských officií 

přibližně koresponduje s datací „velkých“ klatovských rorátníků RK 83 a RK 84. Je možné, že 

české jednohlasé roráty i Spongopaeova latinská vícehlasá rorátní officia byla zpívána v téže 

době.58 

                                                 
57 Výjimky tvoří dvouhlasé Patrem a Sanctus nedělních rorátů v Hr-11. 
58 Pro srovnání uveďme, že královéhradecký rorátník vznikal v letech 1585–1586 a rakovnický graduál byl sepsán 

v letech 1594–1596. Tyto rukopisy, na něž bývá při diskusích o rorátech často upozorňováno, tedy vznikaly 

paralelně s tvorbou latinských interpolovaných rorátních officií Pavla S. Jistebnického. 
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3.5.2. Rukopisy jiné než klatovské provenience 

Jak již bylo výše naznačeno, při zkoumání byly zohledněny také rukopisy jiné než 

klatovské provenience. Jedná se především o královéhradecký rorátník Hr-11 a třetí díl 

rakovnického graduálu s inventárním číslem B 98. Královéhradecký rukopis byl vybrán pro 

svoji „kanonickou“ pozici (viz níže) a rakovnický graduál pro příbuznost s klatovským 

rukopisem RK 83 II. Oba rukopisy navíc zastupují dvě ze tří rorátních redakcí navržených 

D. Orlem.  

3.5.2.1. Královéhradecký rorátník Hr-11 (1585–1586) 

Rorátník Hr-11 z Hradce Králové patří mezi nejslavnější rorátníky vůbec. Je to z toho 

důvodu, že na rorátní tradici v Hradci Králové bylo již dlouhodobě poukazováno, zvláště v 19. 

století (Škarpová 2017a, 2017b), a místní rukopisy dokonce sloužily jako předloha pro 

Pospíšilův tisk rorátů z roku 1823 i Pešinovo tištěné vydání z konce 30. let 19. století, které 

získaly do jisté míry kanonickou pozici (Škarpová 2017a, s. 64).59 Také Dobroslav Orel se na 

tento rorátník a další rukopisné prameny v Hradci Králové odvolává (Orel 1940, s. 5–6), na 

základě těchto rukopisů vymezuje jednu ze tří základních úprav rorátů (královéhradeckou 

redakci). Chystaná první novodobá kritická edice rorátních zpěvů proto zvolila za výchozí 

rukopis Hr-11.60 

Databáze Manuscriptorium poskytuje digitalizovanou podobu Hr-11 včetně 

kodikologického popisu. Základní popis se nachází také v publikaci Repertorium I (Linda a kol. 

2003). Obsah rukopisu tvoří rorátní antifony a verše zpívané po antifonách, na něž navazuje 

sedm rorátních officií od neděle do soboty. Dodatečně zapsaná Prosa Světlo nejtajnější je 

rozdělena na ff. 112v–113v a pak dále až na ff. 310r–316r. V rukopisu se též nachází soubor 

adventních písní V. Nicolaidesa Vodňanského v českém překladu (Černý 1966) a zvláštní 

officium na Štědrý den. Rukopis je datován rokem 1585, Prosa Světlo nejtajnější byla zapsána 

ještě v 16. století, Rorate na Štědrý den je datované do roku 1763 (f. 13; Repertorium, č. 

1023/126). Všechna officia jsou opatřena notovým zápisem. 

3.5.2.2. Rakovnický graduál inv. č. B 98 (1694–1596) 

Pro analýzu klatovských rorátníků se ukázal jako zásadní třetí díl rukopisného graduálu 

z Rakovníka, s jehož repertoárem se částečně shodují klatovská rorátní officia (RK 83 II). O 

tomto rukopise detailněji pojednala Zuzana Bahnová (Bahnová 1997, s. 33–34). V její 

diplomové práci se nachází stručný popis pramene a v příloze též repertoár rorátních officií. 

                                                 
59 O vztahu mezi rukopisem Hr-11 a Pospíšilovým tiskem viz kapitola 1. 
60 Tímto děkuji paní dr. Marii Škarpové za laskavé nahlédnutí do připravované edice.  



 

46 

 

Kromě Bahnové se tímto rukopisem zabývala také Ema Součková v disertační práci Graduály 

z dílny Jana Táborského z Klokotské Hory, obhájené na Ústavu dějin křesťanského umění KTF 

UK r. 2016. V této práci se nachází i soupis další bibliografie. 

Rukopis B 98 byl součástí třídílného graduálu. Do dnešní doby se dochoval druhý a třetí 

díl – první díl se pravděpodobně ztratil. Druhý díl obsahuje zpěvy na letní část roku,61 jako třetí 

díl je označen právě rukopis B 98. Mezi první a třetím dílem však existuje jistá spojitost, o čemž 

svědčí odkazy v rorátních officiích do jiného dílu graduálu (Bahnová 1997, s. 33; Příloha 10). 

Díky těmto odkazům je jisté, že oba díly musely být používány souběžně, protože mnohé texty, 

zvláště chorální, byly zpívány z nezvěstného prvního dílu. Například druhé středeční rorátní 

officium (začátek na f. 70r) odkazuje na chorální části Kyrie do prvního dílu, ale písně jsou 

zaznamenané v dochované části. U písní je napsáno, po jakém verši se mají zpívat, a díky tomu 

lze přibližně rekonstruovat, jak daná část officia vypadala; v případě zmíněného druhého 

středečního officia se jedná o verše, které tradičně tvoří nedělní Kyrie (Dnes počátek našeho 

spasení). Rakovnický graduál je notovaný, jeho foliace je původní. Vzhledem k zaměření práce 

se budu soustředit pouze na rorátní část tohoto rukopisu. 

Rorátní část onoho třetího dílu graduálu obsahuje celkem 21 antifon, z nichž jedna je 

zapsána až po druhém středečním officiu. Některé z nich se shodují s antifonami uvedenými 

v Hr-11, některé naopak s antifonami v RK 84. U některých antifon, které jsou zapsané v RAK 

a v jiném prameni, variuje textová složka. RAK zahrnuje do svého repertoáru též skupinu tzv. 

veršíků (přehled rakovnických antifon a veršíků ve srovnání s ostatními rukopisy viz Přílohu 

6). Rorátní repertoár rakovnického graduálu je velmi bohatý. Základ tvoří sedm officií od 

neděle do soboty a dále ještě jiná dvě officia pro středu a pátek. Mnohá z officií uvádí ještě 

alternativní texty a nápěvy k určité části, např. jiný Introit nebo jinou Prosu.  

 

 

                                                 
61 Letní díl graduálu je spolu se zimním také popsán v databázi LIMUP. 



 

47 

 

4. Textová analýza českých rorátů 

4.1. Teoretická východiska 

Snaha charakterizovat texty klatovských rorátníků a usouvztažnit je s dosavadním 

věděním o rorátech s sebou přinesla potřebu porovnat je mezi sebou. Přitom se ukázalo, že 

velká část textů různými způsoby variuje. Přítomnost velkého množství variant vedla 

ke konceptu tzv. nové filologie, která tvoří teoretické a metodologické východisko pro textovou 

analýzu českých rorátů. Druhý zdrojem teoretických úvah je stať Kateřiny Smyčkové 

Rukopisné publikování od vynálezu knihtisku do konce 18. století (Smyčková 2017). Smyčková 

sice také využívá pojmů nové filologie, ale poté se soustředí spíše na fenomén rukopisného 

publikování, zvláště v 17. a 18. století.   

Nejprve bude stručně pojednáno o nové filologii. Nová filologie (new philology nebo 

také material philology) vznikala v sepjetí s problematikou vydávání literárních děl středověku. 

Tato disciplína má východiska jak v americkém, tak v evropském kontextu. První velká diskuse 

o tomto přístupu k literárním památkám doby středověké proběhla v 90. letech 20. století a 

podnícena byla především úvahami francouzského literárního vědce Bernarda Cerquigliniho.62 

Varianta, přesněji řečeno variantnost především středověkých textů byla dříve vnímána 

jako nežádoucí, teprve zejména nová filologie přehodnotila pojetí varianty a označila ji za 

konstitutivní prvek díla. Pojetí variantnosti jako legitimního znaku slovesných děl se stává 

prvním východiskem rovněž pro analýzu rorátních textů. Variantnost má dalekosáhlé důsledky. 

V první řadě ukazuje na jistou nestabilitu a zároveň procesualitu díla. Dílo je neustále v pohybu, 

je živým textem, protože je podrobováno recepci i produkci zároveň. Produkční zásahy nejsou 

sice tak rozsáhlé (tzn. vždy něco z původní verze zachovají), ale právě díky nim vznikají 

varianty (Sichálek 2018, s. 257). Protože těch, kteří do díla nějakým způsobem zasáhnou, může 

být velmi mnoho, mění se také pojem autorství. Od konce 19. století chápe literární věda autora 

jako původce jedné, tj. konečné verze textu (Cerquiglini 2014, s. 166). To však neplatí o 

mnohých literárních památkách středověku. Verzí textů je několik a autor zůstává v anonymitě, 

takže je nutné předpokládat „autorství“ několika osob. 

                                                 
62 Z jeho pera byla do češtiny přeložena stať Autorské varianty a písařské variace (vyšlo v časopise Slovo a smysl 

r. 2014). V českém prostředí nachází tato disciplína odezvu až v poslední době, ale sekundární literatura v češtině 

je až na výjimky nedostupná. Mnohé úvahy nové filologie zprostředkoval pro české prostředí Jakub Sichálek. To 

však neznamená, že by se na české půdě podobný směr uvažování neobjevil dříve. Již Jiří Daňhelka uvažoval o 

vydávání středověkých děl způsobem, který je blízký nové filologii přinejmenším v tom ohledu, že pojímá variantu 

jako konstitutivní rys středověkého literárního díla (Sichálek 2013, s. 255).  
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Předchozí přístupy se snažily najít v množství variantních textů jednu, „pravou“ či 

„zlatou“ variantu (Cerquiglini 2014, s. 169–170). Buďto badatelé postupovali metodou 

rekonstrukce, tj. z dochovaného materiálu usuzovali na podobu, která podle tehdejšího 

smýšlení musela být původní, a teprve vlivem zásahů se rozvinula do několika rozdílných 

podob. Taková metoda hledala archetyp, text, jehož existenci nelze na základě rekonstrukční 

metody dokázat. Jiný přístup se rekonstrukci vyhýbá, zohledňuje různé varianty a mezi nimi 

hledá tu „pravou“ či „zlatou“. Kladná stránka tohoto přístupu spočívá v tom, že se opírá pouze 

o existující rukopisy, její nedostatek tkví v zavržení ostatních variant. Nová filologie tyto úvahy 

posunula jiným směrem, totiž zrovnoprávnila všechny varianty (Cerquiglini 2014, tamtéž). 

Zprostředkovat novou filologii do českého prostředí se snaží Jakub Sichálek. I on 

uvažuje nad tím, jak uchopit literární dílo, které má několik podob. Na příkladu staročeského 

Života Jozefova předestírá tři možnosti, jak (editorsky) s textově variantní literární památkou 

naložit (Sichálek 2018, s. 255–256). První možností je pojímat každý rukopis jako samostatné 

dílo, to znamená, že Život Jozefóv by jako dílo existoval celkem třikrát. Druhá možnost je 

z dochovaných rukopisů vybrat pouze to, co mají všechny společné, a redukovat je na 

tzv. invariant. Pak by byly ale všechny varianty s celým jejich významovým potenciálem 

zneviditelněny. Třetí možností je pojímat dílo jako soubor množin, v nichž stejné prvky tvoří 

průniky, a varianty stále zůstávají součástí celku.  

Z toho, co bylo doposud připomenuto v souvislosti s novou filologií, je pro rorátní texty 

důležitý především pojem varianty. České roráty textově variují ve velkém rozsahu a různými 

způsoby. Mnoho textových změn je možné odhalit při konfrontaci dvou rukopisů (tj. dvou 

záznamů jednoho textu v různých pramenech), některé jsou však obsaženy v jednom prameni: 

buďto je zaznamenal již první písař (znal dvě možné varianty a obě zapsal), nebo se jedná o 

pozdější úpravy. To vše dosvědčuje tezi o živém textu. Anonymita původce, tj. autora platí o 

rorátech jen částečně. U některých rorátníků je s jistotou známa pouze provenience, popř. místo 

vzniku, u některých se dochovaly údaje navíc. Tak například rakovnický graduál pochází 

z dílny Jana Táborského, ale u rorátních officií je nadto zaznamenáno jméno člověka, jenž 

roráty „s pomocí Boží skládal“ – Jan Starší z Gryllova (f. 132r). Kromě toho D. Orel 

upozorňuje také na několik dalších dochovaných jmen písařů, iluminátorů, donátorů apod. 

(Orel 1921, s. 5–7). Kdo všechno měl ale v případech konkrétních rukopisů vliv na výslednou 

podobu rorátů a jak silný ten vliv byl, nelze prozatím jednoznačně určit. Nová filologie se 

orientuje na středověké literární památky a jejím konečným cílem je edice díla. Cíle a materiál 

této diplomové práce jsou však jiné. Materiál pochází z mladšího období – z raného novověku. 
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Místo edice klatovských rorátníků je podán základní soupis repertoáru v podobě katalogů 

(Přílohy 1–3). 

Stať Kateřiny Smyčkové Rukopisné publikování od vynálezu knihtisku do konce 18. 

století (2017) se ukázala být velmi podnětnou, a to vzhledem k tomu, že její výchozí materiál 

se podobá materiálu této diplomové práce. V obou případech jde o rukopisné hudební prameny 

raného novověku, z hlediska tématiky se jedná vždy o náboženské zpívané texty. (Chorální 

části rorátů samozřejmě nemohou být označeny jako písňové, ale i přesto je polovina rorátů 

složena z písní.) 

K úvahám nad rukopisným materiálem jako specifickým médiem přivedla Kateřinu 

Smyčkovou skutečnost, že v době, kdy byl tisk běžným způsobem publikování, stále vznikaly 

mnohé rukopisy (Smyčková 2017, s. 16). I přes všechny výhody tisku tedy stále přetrvával 

zájem o rukopis. Rukopisné médium se podle Smyčkové nachází na přechodu mezi orální 

slovesností a tištěnou produkcí. S orální tradicí má rukopis společné to, že je stále otevřený 

proměnám již napsaného textu a k připojování dalších textů (srov. prázdné stránky na konci 

některých oddílů zařazených doprostřed rukopisů). Oproti tomu tisk je od okamžiku vydání 

uzavřenou jednotkou, která se změnami nepočítá (v některých případech chce změnám dokonce 

zabránit za účelem sjednocení textu, resp. zpěvu apod.).  

Rukopis má ještě řadu dalších výhod oproti tisku. Lze ho přizpůsobit přáním a 

požadavkům zadavatele či adresáta, popř. zvykům kraje, pro nějž rukopis vzniká. Tím se také 

zužuje kontakt mezi autorem a recipientem. Pokud rukopis nevznikal ve velkém nákladu, bylo 

jeho vyhotovení levnější záležitostí než tisk. Zaznamenat notaci bylo zajisté snazší pro písaře 

než pro tiskaře. V neposlední řadě představuje rukopis jistý stupeň prestiže, vyznačuje se 

jedinečností a dokládá zámožnost svého vlastníka. Tím, že rukopis vznikal pro menší okruh 

recipientů a pro lokální potřeby daného společenství, nebylo nutné do něj zařazovat poznámky 

např. o konkrétní realizaci písní nebo jiné pokyny, které dané společenství pokládalo za 

samozřejmé (Smyčková 2017, s. 11–21).63 Úvahami o rukopisech a jejich lokální vázaností se 

Smyčková dostává k pojmu textová komunita (Smyčková 2017, s. 12). Ten je založen na 

předpokladu, že rukopis vzniká pro určité lokálně omezené publikum. Tímto způsobem se 

vytvářejí také mnohé varianty jedinečné pro danou oblast. Pojem textové komunity se na 

problematiku českých rorátů dá vztáhnout celkem dobře. Napovídají tomu už i tři Orlovy 

redakce, které z hlediska zeměpisného zasahují velkou část Čech (severozápadní oblast se 

projevuje v rakovnické redakci, severovýchodní v královéhradecké a jihočeská v táborské 

                                                 
63 Takové poznámky by ovšem současnému badateli v mnohém ujasnily, za jakých okolností se ten či onen zpěv 

(text) zpíval. 
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redakci). Analýza klatovských (jihozápadních) rorátníků ukazuje, že v některých případech 

tvoří právě tyto rukopisy vlastní variantu, kterou by koncept textové komunity dobře vysvětlil 

(podrobněji viz níže). 

K. Smyčková otevírá také otázku vztahu mezi rukopisnou a orální kulturou. Její úvahy 

se zakládají na hypotéze, že se v moravských rukopisech projevují rysy specifické orality 

(Smyčková 2017, s. 39). Specifickou oralitu definuje podle konceptu W. A. Grahama jako 

orální dimenzi psaných textů. Text může být zapsán, ale o jeho orálním charakteru rozhoduje 

způsob sdílení, resp. jeho realizace, tj. recitování či zpěv (podle Smyčkové 2017, s. 38). Takové 

hledisko umožňuje, aby Smyčková moravské rukopisy interpretovala z pohledu specifické 

orality. Tento postup je podpořen také volbou výchozích textů, předmětem bádání W. A. 

Grahama i K. Smyčkové jsou náboženské texty.  

 Materiál moravských kancionálů nese několikero znaků specifické orality. Záznamy 

s prvky nářečí jsou důkazem, že text byl s největší pravděpodobností zapsán přímo z ústního 

podání. Na kolektivní paměť příznačnou pro ústní tradici ukazují chybějící nápěvy. Stejně tak 

zápis pouhého melodického incipitu a nápěvové odkazy mají za úkol pouze připomenout něco, 

co stále žije v kolektivním povědomí (Smyčková 2017, s. 39–40).  

Důležitým argumentem pro oralitu písňových textů je jejich variabilita. Té se Smyčková 

věnuje důkladně. Varianty rozděluje na drobné odchylky, týkající se gramatických změn, 

kolísání koncovek a záměn slov bez významového posunu. Závažnější změny spojuje např. 

s rozdíly mezi počtem slok týchž písní. Pro lepší uchopení variantnosti využívá model změn 

v lidové písni Cecilie Havlíkové. Buďto text obsahuje variační změny v užším slova smyslu, tj. 

krácení, rozšiřování, nahrazování či přesouvání textu, nebo kombinuje dva a více textových 

celků – kontaminační změny (Havlíková 1967, s. 285). Smyčková rozpracovává tento model 

do osmi bodů, z nichž jsou pro tuto diplomovou práci podnětné jen některé. Využít lze určitě 

jedno z prvních kritérií pro rozlišení variant, kterým je identita nápěvu. Písně, které se liší pouze 

textem, nikoli nápěvem, představují první stupeň variantnosti, písně, jež se odlišují jak textem, 

tak nápěvem, zařazuje Smyčková do druhého stupně (Smyčková 2017, s. 42). Další tři body 

jsou založeny na konfrontaci s tištěnou hymnografickou produkcí a mnohem víc pracují 

s nápěvy. Důkladné seznámení se s tištěnou rorátní produkcí a její srovnání s rukopisnou tradicí 

přesahuje rámec této práce, proto body 3–5 zůstávají mimo pozornost. Zbylé tři body 

předpokládají širokou obeznámenost s předchozím, souběžným i pozdějším tradováním textů a 

překračují hranice prostého srovnání k otázkám mediální povahy rukopisů (Smyčková 2017, s. 

42). Proto nejsou ani tyto tři poslední body aplikovány na materiál rorátů. 
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Osmistupňový systém variantnosti se zdá být pro tuto diplomovou práci obtížně 

uchopitelný, naproti tomu původní koncept Havlíkové, byť vytvořený pro katalogizaci lidových 

písní, je ve své jednoduchosti užitečnější. Variační změny v užším slova smyslu se v rorátech 

vyskytují poměrně hojně a jsou rozděleny do dvou skupin podle toho, zda se projeví (krácení, 

rozšiřování) či neprojeví (nahrazování) v délce textu. Ostatní pojmy, tj. přesouvání textu a 

kontaminační změny, Havlíková nevysvětluje podrobněji a jejich aplikace na materiál rorátů 

by byla značně problematická. 

4.2. Textová variantnost českých rorátních zpěvů 

Cílem analýzy je ukázat, jak variují texty českých rorátů. Prvotní impulzy k analýze 

poskytla nová filologie, klasifikace variant v následující kapitole vychází jednak z pojetí 

C. Havlíkové a jednak (v menší míře) z konceptu K. Smyčkové.  

K analýze bylo použito celkem pět rukopisů: tři klatovské rorátníky, královéhradecký 

rorátník Hr-11 a rakovnický graduál. Dva posledně jmenované rukopisy byly vybrány z toho 

důvodu, že zastupují dvě ze tří redakcí rorátů, jak je nastiňuje Dobroslav Orel. Výchozím 

podnětem ke srovnávání textů byla podobnost mezi některými texty rukopisu RK 83 II a 

rakovnického graduálu. Přítomnost rakovnické větve v RK 83 II ukazuje, že rorátní texty nejsou 

vázány na jedno město, popř. oblast, ale že na jednom místě mohou koexistovat dvě redakce 

(příbuznost obou zmiňovaných rukopisů dokládá Příloha 5). 

Při samotné analýze nebyly vzaty v úvahu změny na rovině hláskoslovné 

(např. vzdávejme – vzdávajme) ani morfologické (např. přiveď k ctnostem – přiveď k ctnosti). 

Reflektovány nebyly ani slovotvorné aspekty variant (např. řízení – zřízení). Nebyly 

zohledněny též časté změny ve slovosledu, vyjma několika případů, kdy změna slovosledu 

vyvolá další, jinou změnu (viz níže). Zkoumané jevy bylo třeba omezit, neboť komplexní 

rozbor by překročil možnosti této práce. Nejmenší jednotkou, na niž je brán zřetel, je lexém 

(slovo), největší jednotkou je chorální či písňový celek. Během analýzy se ukázalo, že velkou 

roli hraje rozsah variant, tj. to, zda se týká jednotlivých slov, či celých veršů, popř. slok. 

Varianty jako takové lze rozdělit do dvou skupin. První skupina má charakter tropů, při nichž 

narůstá objem textu: text chorálních částí je rozšířen, ve strofických útvarech to znamená, že je 

přidána sloka, popř. více slok v písni. Druhá skupina variant nepostihuje rozsah textu a dala by 

se nazvat „výměnou“: jedna píseň je nahrazena jinou, jeden verš je nahrazen jiným atd., ale 

délka textu zůstává vždy táž. Tyto dvě skupiny se prolínají, i v jednom textu se mohou 

vyskytovat obě.  
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Někdy je velmi těžké rozeznat, kdy se ještě jedná o variantu jednoho textu a kdy už jde 

o novou píseň. Pomocným kritériem by mohla být hudební složka, které používá také 

K. Smyčková (viz výše). Až na výjimečné situace zůstaly nápěvy stranou pozornosti. Cílem 

práce není stanovit hranice, popř. stupně variantnosti, nýbrž na variantnost rorátů jako takovou 

a na její různé podoby upozornit. 

4.2.1. Významové vztahy mezi chorální a písňovou částí 

Chorální a písňové části fungují sice jako relativně samostatné jednotky, ale přesto spolu 

určitým způsobem souvisejí. Tato souvislost v některých případech spoluvytváří variantnost 

textů, neboť změna v chorální části může vyvolat změnu v písňové části (konkrétní příklady 

viz níže). Protože se významové vztahy mezi oběma částmi zpěvu týkají rorátů jako celku, 

předchází tato kapitola vlastní analýze. 

V hudební složce směřuje vzájemný vztah chorálních a písňových částí k tomu, aby byly 

oba druhy zpěvu provedeny ve stejné tónině. Tomu napomáhala i označení tónin na okraji 

stránky (ut, mi, re aj.), jako to dokládá např. klatovský graduál z roku 1560. Vztah mezi oběma 

druhy zpěvů může být dán i sémanticky. Chorální verš a píseň tvoří tedy hudební i významovou 

jednotku. Na základě zkoumaného materiálu se ukázaly čtyři základní možnosti sémantického 

propojení chorálních a písňových částí.  

1. Chorální verš a píseň spolu významově téměř nesouvisí 

Model uvedený jako první zahrnuje případy, kdy chorální část i píseň pojednávají o 

něčem jiném, nemají ani společné motivy, popř. v nich lze najít pouze vzdálené spojitosti. V 

první dvojici zpěvů pro nedělní Kyrie propojuje oba texty kauzalita dějů: (chorál:) lidstvo je 

spaseno, (píseň:) a proto se křesťané mají radovat. 
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Tab. 2: Schéma č. 1, chorální verš a píseň spolu významově téměř nesouvisí 

RK 83 I, ne, Kyrie (p. 4) 

Dnes počátek našeho spasení (Již se stalo naše vykoupení), kdež bylo zavedení pro jablka okušení, Bože, 

smiluj se nad námi. 

Všickni věrní křesťané  

Bohu chválu vzdejme,  

chvály, písničky zvučné  

na čest mu zpívejme. 

 

V modlitbách ve dne v noci  

ustavičně trvejme,  

jeho svaté pomoci  

od něho žádejme. 

 

Marie, Panny čisté,  

v ctnostech následujme,  

v víře, v lásce, v pokoře  

ustavičně stůjme. 

 

K kteréž s hůry jsa poslán,  

pozdravil Gabriel,  

a že se z ní narodí  

pravý Emanuel. 

 

2. Píseň rozpracovává téma chorálního verše 

Druhý model se spolu s třetím modelem uplatňují nejčastěji. Částečná souvislost 

chorální a písňové části se projevuje např. shodou motivů, ale je omezená na první sloku písně, 

protože v dalších slokách je téma rozpracováváno. Tato skupina má svoje opodstatnění v prosté 

skutečnosti, že zpěv vždy začíná chorální částí, a tudíž píseň navazuje na chorální verš. V níže 

uvedeném příkladu lze najít souvislost a rozpracování v prvním chorálním verši a písni, ale 

vzájemná textová návaznost nadto přesahuje z druhé sloky první písně do chorální části Neboj 

se, Panno Maria (poslední sloka první písně uvozuje andělovu řeč). 
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Tab. 3: Schéma č. 2, píseň rozpracovává téma chorálního verše 

RK 83 I, ne, Kyrie (p. 6–7) 

Panna myslila, tejnost božskou neznala, z toho se jest velmi zarmoutila. 

Panna Maria pokorná  

tejnost božskou neznala,  

ty řeči na péči měla,  

přemyšlujíc pozdravení  

s podivením přijala. 

 

Studem se velmi zarděla,  

z toho se zarmoutila,  

jsouc v myšlení se divila,  

Anjel ji obveselil  

promluviv k ní tato slova: 

Neboj se, Panno Maria, milosť Božís nalezla, požehnanás ty sama mezi všemi ženami. 

Neboj se, nestrachuj se,  

ctná Panno Maria, 

mezi všemi ženami 

ty jsi požehnaná. 

 

Slavná i zvelebená 

nade všecky ženy, 

vyvejšená, zvolená 

budeš nad národy. 

 

Krásnou Pannou v čistotě 

na věky zůstaneš, 

neb ten plod znamenitý 

zhůry v sebe přijmeš. 

 

3. Píseň, která následuje po chorálním verši, je jeho variací  

Třetí skupina se té předchozí v mnohém podobá – píseň se nějak textově vztahuje 

k předešlému chorálnímu verši, tj. nějak ho textově variuje. K rozlišení obou skupin by mohlo 

přispět kritérium sloky, jak už je výše naznačeno. Třetí skupina se vyznačuje tím, že se 

k chorální části vrací všechny sloky písně, nikoliv pouze první sloka (srov. skupinu 2). V písni 

Bůh své slávy nižádnému je variace ve všech slokách umožněná tím, že se právě chorální část 

skládá ze tří samostatnějších celků (chorálních veršů), každý z nich je pak „využit“ pro vlastní 

sloku. 
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Tab. 4: Schéma č. 3, píseň, která následuje po chorálním verši, je jeho variací 

RK 83 I, pá, Prosa (p. 142–143) 

Bůh své slávy nedá jinému, ale všecku čest dal Synu svému, jako sobě rovnému. 

Aby každý ctil Krista Pána, jakž ctí Boha Otce, tak ctil Syna, jimž sluší čest, poklona. 

Sám Bůh má moc hříchy shladiti, Kristus mohl a můž hříchův sprostiti, znejmež jej Bohem býti. 

Bůh své slávy nižádnému 

z lidí ve světě smrtedlnému 

nedá než Synu milému, 

jakožto sobě rovnému. 

 

A chce tomu, aby každý 

ze všech nás smrtedlných lidí, 

ctil, velebil Krista Pána, 

jakž ctí, slaví Otce Boha. 

 

Bůh má moc hříchy shladiti, 

Kristus můž hříchův zprostiti, 

z toho znajíc Bohem býti, 

hleďmež k němu zření míti. 

 

4. Chorální verš textově navazuje na předešlou píseň  

Čtvrté schéma se uplatňuje až v průběhu dané části officia či k jejímu konci. Protože 

každá část officia (ať se jedná o Kyrie či Prosu či jiné části) začíná vždy chorálním veršem, je 

základním schématem návaznost písně na chorální verš. Tento vztah se ovšem může především 

v delších částech officia obrátit. Píseň, která předznamenává chorální verš, se nachází 

např. v středečním Kyrie. Její sloky začínají spojením Syn Boží (Boha) a podávají zprávu (byť 

stručnou) o tom, co Kristus na zemi učinil, chorální část pak „pouze“ doplní, jaký byl účel 

veškerého Kristova působení, totiž aby byl prostředníkem mezi Bohem a člověkem (podrobněji 

k třetí sloce této písně v RK 79 viz 4.2.3.2). 

Tab. 5: Schéma č. 4, chorální verš textově navazuje na předešlou píseň (nečetné lexikální varianty v RK 83 I a RK 84 

nejsou zohledněny pro přehlednost textu) 

RK 79, st, Kyrie (f. 45r) RK 83 I, st, Kyrie (p. 72) 

RK 84, tamtéž (f. 36v)  

Hr-11, tamtéž (f. 122v) 

Syn Boha nejvyššího do místa nejnižšího pro nás 

sstoupil a obloupil ďábla nejpyšnějšího. 

 

Syn Boží, Král přeslavný, v životě čisté Panny tělo jest 

vzal, aby smazal ortel na nás napsaný. 

 

Syn Boží byl člověkem, aby byl prostředníkem mezi 

Bohem a člověkem, oběť za nás učiněn. 

Syn Boha nejvyššího do místa nejnižšího pro nás 

sstoupil a obloupil ďábla nejpyšnějšího. 

 

Syn Boží, Král přeslavný, v životě čisté Panny tělo 

jest vzal, aby smazal ortel na nás napsaný. 

Syn Boží byl v světě člověkem, aby byl on sám 

prostředníkem mezi Bohem a člověkem, přijal na se 

člověčenství k vítězství, byť je za člověka spůsobil, 

jehožto byl ďábel zabil, ó nejmilejší Bože náš jediný, 

budiž z toho chválený, na věky velebený, ó, smiluj se 

nad námi. 

Syn Boží byl v světě člověkem, aby byl on sám 

prostředníkem mezi Bohem a člověkem, přijal 

z Panny člověčenství k vítězství, byť je za člověka 

spůsobil, jehožto byl ďábel zabil, ó nejmilostivější 

Bože náš jediný, budiž z toho chválený, na věky 

požehnaný, ó, smiluj se nad námi. 
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Tento přehled nevystihuje plně pestrost sémantických vztahů mezi chorálními a 

písňovými částmi, protože skutečných „čistých“ příkladů k jednotlivým skupinám lze najít jen 

málo. Je těžké definovat hranici, pokud se vztah obou částí pohybuje na hranici dvou modelů. 

Přesto byly ony čtyři skupiny nastíněny, aby jasněji vystoupila variantnost některých (níže 

pojednaných) textů. 

4.2.2. Variantnost textů v rámci jednoho pramene RK 83 

Nejdříve budou ukázány rozdíly textů v rámci jednoho rukopisu. Rorátník RK 83 

obsahuje sedm officií pro neděli až sobotu, a nadto další čtyři officia pro neděli až středu. Díky 

tomu se některé texty v rukopise vyskytují dvakrát a je možné je porovnat. Z těch textů, jež se 

opakují, se některé objevují v totožném znění a některé se liší. Ze všech chorálních i písňových 

textů, které se nacházejí jak v RK 83 I, tak v RK 83 II, se jich 21 shoduje a 24 variuje. Poměr 

mezi shodnými a variujícími částmi je tedy přibližně půl na půl. To však platí o všech čtyřech 

alternativních officiích pouze jako o celku. Každé officium v RK 83 II obsahuje jiný poměr 

shodných a variantních textů. Nedělní officium v RK 83 II se skládá celkem z 50 chorálních a 

písňových částí, z toho se jich 20 opakuje v RK 83 I ve variované podobě a pouze osm zpěvů 

se zde vyskytuje ve stejném znění jako v RK 83 I. Officium v pondělí (RK 83 II) obsahuje 

rovněž celkem 50 položek, z nichž se jen osm váže k textům v RK 83 I, pět z těchto osmi se 

shoduje s  RK 83 I, zatímco tři variují. Úterní officium v RK 83 II je kratší, chorálních a 

písňových částí obsahuje 42, jen sedm z nich se ve stejném znění objevuje i v RK 83 I. Středeční 

officium sestává z 50 textů, z nichž se pouze dva vyskytují v RK 83 I – u jednoho z nich je 

podoba táž, u druhého se mění.  

Poměr shodných a lišících se textů je zajisté podmíněn výběrem a skladbou celého 

officia. Nedělní officium v RK 83 II je přibližně z poloviny stejné jako v RK 83 I, v dalších 

třech alternativních officiích však podíl textů příbuzných k RK 83 I klesá, jinak řečeno roste 

podíl rakovnické redakce. Do analýzy v této části kapitoly budou zahrnuty pouze ty texty, jež 

jsou zastoupeny jak v RK 83 I, tak v RK 83 II. Na otázku, proč některé z nich byly přejaty do 

RK 83 II beze změn a některé prošly změnami, nelze v současnosti dát uspokojivou odpověď. 

Ještě složitěji se jeví otázka, proč je podíl variantních a totožných textů v některých officích 

větší a jinde menší. 

4.2.2.1. Proměny chorálních částí 

První skupina variant se neodráží v délce zpěvu. Jedná se o výměny slov či delších 

slovních spojení a větných úseků. Introit k nedělnímu officiu v RK 83 II Prolom, Pane, nebesa 

se shoduje s Introitem k pondělku v RK 83 I. Rozdíl mezi nimi je pouze v tom, že RK 83 II 
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nahradil slovo hříšní adjektivem živi. Změny nejsou rozsáhlé a většinou nijak zásadně nemění 

smysl výpovědi.64  

Tab. 6: Chorální část Prolom, Pane, nebesa 

RK 83 I, po, Introit (p. 22) RK 83 II, ne, Introit (p. 171) 

Prolom, Pane, nebesa a sstupiž na zemi, v život Marie 

přečisté Panny. Otcové svatí jsouc v temnostech volali 

vzdy bez přestání a my živi zde na zemi volejme, ať v 

srdce naše vstoupí, svou milostí v nás přebývati ráčí. 

Prolom, Pane, nebesa a sstupiž na zemi, v život 

přečisté Marie Panny. Otcové svatí jsouc v temnostech 

volali vzdy bez přestání a my hříšní zde na zemi 

volejme, ať v srdce naše vstoupí, v nás svou milostí 

přebývati ráčí. 

 

Podobným příkladem je druhý nedělní chorální zpěv z Kyrie Neboj se, Panno Maria. Jeho první 

polovina je textově identická a druhá polovina se v RK 83 II liší tím, že slova ty sama mezi 

vyměnila za slova od Pána nad. 

Tab. 7: Variantnost v Kyrie 

RK 83 I (p. 6) RK 83 II (p. 179) 

Neboj se, Panno Maria, milost Božís nalezla, 

požehnanás ty sama mezi všemi ženami. 

Neboj se, Panno Maria, milost Božís nalezla, 

požehnanás od Pána nade všecky ženy sama. 

 

Také první dva chorální verše v nedělních Prosách obou rukopisných částí mění text stejným 

způsobem: první část je totožná, ale v druhé se liší. 

Tab. 8: Variantnost v druhé části textu 

RK 83 I (p. 14) RK 83 II (p. 189) 

Pán Bůh všemohúcí z veliké milosti poslal posla 

svého, Anděla mocného, k Panně Marii k tomu 

zvolené. 

Jemužto Gabriel, jméno Silný Anjel, z nebeského 

dvoru, z nejvyššího kůru, patř na to myslí, člověče, 

vzhůru. 

Pán Bůh všemohúcí z veliké milosti poslal posla 

svého, měsíce šestého ku Panně do města 

Galilejského. 

Jemužto Gabriel, jméno Silný Anjel, posel nejvyššího 

Krále andělského, maje moc danou i sílu od něho. 

 

Chorální část Dnes počátek našeho spasení uvozuje nedělní Kyrie a je součástí i všech 

dalších rukopisů zahrnutých do analýzy. Navzdory svému stabilnímu místu (vždy v nedělním 

officiu) tento text téměř celý variuje. To se týká za prvé incipitu Dnes počátek našeho spasení 

a jeho variace Již se stalo naše vykoupení, kterou zaznamenává právě RK 83 I. Za druhé se text 

proměňuje ke konci, kde se buď obrací na Boha prosbou o smilování (čímž zachovává původní 

text Kyrie eleison, tj. Pane, smiluj se, viz kapitolu 1.3), nebo zůstává u motivu prvotního hříchu 

a na Adama a Evu explicitně poukazuje.  

Tab. 9: Variantnost v Kyrie 

RK 83 I (p. 4) RK 83 II (p. 174) 

Dnes počátek našeho spasení (Již se stalo naše 

vykoupení), kdež bylo zavedení pro jablka okušení, 

Bože, smiluj se nad námi. 

Dnes počátek našeho spasení, když přišlo zavedení 

lidského pokolení skrz naše rodiče první. 

                                                 
64 Význam textu se nemění na makrorovině. To se týká mnohých dalších příkladů. Je evidentní, že spojení my živí 

a my hříšní nejsou sémanticky totožná, naopak se pokaždé zdůrazňuje jiný aspekt lidského života. Takové 

významové rozdíly by mohly sehrát důležitou roli v teologické interpretaci rorátů. 
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Variantnost textů velice často propojuje oba výše popsané postupy, tj. tropování a 

„výměnu“ slov. Tropování viditelně mění délku textu, čímž se odlišuje od první skupiny 

variant. Druhý chorální verš z pondělního Introitu RK 83 I a jeho varianta v RK 83 II ukazuje, 

že některá slova či slovní spojení byla nahrazena slovy jinými. Pouhý pohled na Tab. 10 

ukazuje, že text v RK 83 II objemově narostl: např. původní ukazovací zájmeno k tomu (RK 83 

I) bylo rozvedeno na ke všem dobrým věcem. 

Tab. 10: Chorální část Rosa milosti Boží rač s nebe sstoupiti 

RK 79, po, Introit (f. 16v) 

RK 83 I, tamtéž (p. 23) 

RK 84, tamtéž (f. 10v) 

Hr-11, tamtéž (f. 56r),  

RAK, čt, Introit (f. 82r) – navíc slova k nám 

RK 83 II, po, Introit (p. 198) 

RAK, út, Introit (f. 40v) 

Rosa milosti Boží rač k nám z nebe sstoupiti a nás, 

zemský lid, k tomu příhodné učiniti, ať můžem 

božská dobrodiní vděčně přijíti. 

Rosa milosti Boží rač k nám z nebe sstoupiti a nás, 

hříšné lidi, ke všem dobrým věcem příhodné 

způsobiti, dej nám, Pane Bože, ať můžem tě hodně 

vzdycky chváliti. 

 

4.2.2.2. Proměny písňových částí 

Přestože se některé druhy variant, např. záměny slov, týkají všech textů bez ohledu na 

to, zda se jedná o chorální či písňovou část, jsou varianty obou druhů zpěvů pojednány zvlášť. 

Píseň Anjel k Panně Marii/Anjel Gabriel poslán se vyznačuje změnami v rozsahu celého textu. 

Změn není mnoho a týkají se převážně jednotlivých slov, nanejvýš poloviny verše. Tato píseň, 

resp. tyto písně mají stejný nápěv i stejnou tematiku a textově se z velké části shodují. To, co 

se zásadně mění, je slovosled. Verze z RK 83 I má nadto o jednu sloku navíc, a tak ji lze 

demonstrovat i jako příklad změn zasahujících do délky písně. 

Tab. 11: Píseň Anjel k Panně Marii/Anjel Gabriel poslán 

RK 83 I, ne, Prosa (p. 15) RK 83 II, ne, Prosa (p. 189) 

Anjel k Panně Marii Kristův poslán byl jest, 

Pána svého vtělení jí vypravoval jest, 

Panna když pozdravení hlasu uslyšela, 

tak té věci předivné sobě rozjímala 

 

Aj, on vece, Duch svatý tě plodnou učiní 

a tobě Pán nejvyšší svou mocí zastíní 

a porodíš nás Syna, jejž lid bude ctíti, 

jemuž Otec věčnosti chce království dáti. 

 

Protože vítěziteli, Synu Boha Otce, 

toto naše spívání, náš věrný přímluvce, 

račiž mile slyšeti a hněv ukrotiti, 

Boha Otce věčného potom milost dáti. 

Anjel Gabriel poslán ku Panně Marii, 

Pána svého vtělení vypravoval jest jí, 

Panna když pozdravení k sobě uslyšela, 

ty řeči tak předivné pilně přemejšlela. 

 

On vece: Ej, Duch svatý tě plodnú učiní 

a tobě Pán nejvyšší svou mocí zastíní, 

počnouc Syna Božího, máš ho poroditi, 

jemuž Otec království věčnosti chce dáti. 
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Píseň Zstup dolův, Mesiáši dokládá variantnost, která se taktéž týká celého textu, ale je 

mnohem rozsáhlejší. Druhá sloka a polovina třetí strofy nevykazují téměř žádné shody, každá 

se významově poněkud liší, ale zároveň je možné v nich najít společné motivy, popř. společnou 

látku: zmiňuje se doba před příchodem Krista, poté Kristovo vtělení a jeho účel, tj. spasení lidí. 

Stejně tak se i v druhé polovině třetí sloky přes všechny odchylky v textu připomíná Kristova 

smrt a spása člověka. Je patrné, že smysl textu na makrorovině zůstává nezměněn, přestože se 

text výrazně obměňuje a přestože jednotlivé varianty zdůrazňují různé aspekty dané látky (liší 

se např. pojetí Boha Otce rozhněvaného a milosrdného). Zdá se, že zachovat přesně jazykovou 

podobu textu není tak důležité. 

Tab. 12: Píseň Zstup dolův, Mesiáši 

RK 83 I, ne, Introit (p. 1) RK 83 II, st, Introit (p. 245) 

Zstup dolův, Mesiáši, tak svatí volali, 

ukaž svou tvář nejkrašší, ó náš Spasiteli, 

ó, rač člověčenství přijíti,  

nás zde vězně zajaté  

z temnosti již vyníti. 

 

Oni za to prosili, aby z nebe stoupil, 

my pak jsme dočekali, že jest nás vykoupil, 

Když se počal z Ducha svatého, 

vtěliv se v život Panny 

shladil hřích lidu svého. 

 

Z nejvyššího nebe k nám ráčil jest stoupiti, 

zmařiv samého se sám, tak nás vykoupiti 

Jsa Pán věčné slávy se snížil 

a nás v hněvu Otce svého 

postavené smířil. 

 

Protož jsouc vděčni toho vždycky jej milujme, 

vážíce lásku jeho takto mu děkujme, 

Kriste, tobě buď čest a chvála, 

císařství, moc i sláva, 

vzdy na věky věkoma. 

Zstup dolův, Mesiáši, tak svatí volali, 

ukaž svú tvář nejkrašší, ó náš Spasiteli. 

Pospěš k našemu vykoupení  

a vysvoboď nás z toho  

ďábelského vězení. 

 

Již jest všecka proroctví Bůh Otec vyplnil, 

s námi milosrdenství veliké učinil. 

Když jest poslal k nám Syna svého, 

vždycky sobě rovného,  

pro dobré lidu všeho. 

 

Tenť jest od Otce z nebe ráčil k nám zstoupiti, 

zmařil samého sebe, chtě nás vykoupiti, 

v tom své lásky dokázal jest nám, 

neb i smrt podstoupil Pán,  

tak k spasení pomohl nám. 

 

Jiný případ textové variace ukazuje píseň Panna od Anděla vyslyševši slova. V první 

sloce je sice spojení báznivě a vážně nahrazeno spojením pokorně se měla, to však nemá zásadní 

dopad na proměnu významu celé sloky. Druhá sloka se v první polovině sice více odchyluje od 

verze v RK 83 I, ale význam celku zachovává, v druhé polovině téže sloky každá varianta 

akcentuje jiný motiv: zatímco v RK 83 I text syntakticky i významově pokračuje jako nepřímá 

řeč anděla o tom, co je předurčeno a má se stát, v RK 83 II se zmiňuje, že už se tak děje (hned 

Panna [...] svolila). V písni variantnost postupně narůstá, čím blížeji ke konci, tím víc se text 

liší. Kromě toho nabízí druhá sloka ještě jeden pozoruhodný případ variace. Slova z RK 83 I 

Již Anděl posilniv jsou v RK 83 II nahrazena slovy K níž Anděl promluvil. Tyto dvě varianty 

jsou si zvukově blízké. Podoba vztažného zájmena souzní závěrečnými hláskami -iž (-íž) a 
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sloveso opakuje hlásky p-o-l-i-v, a to v podobném pořadí: p-o jsou využity v první slabice, -l- 

ve druhé slabice a zbývající -i-v zakončuje první variantu, v druhé variantě pouze vymění 

pořadí -v-i. Po tomto verši text plyne shodně v obou záznamech, je tedy možné se domnívat, že 

vznik varianty byl podmíněn zvukovou podobou obou veršů, která sice zachovala mnohé 

hlásky, ale využila sloveso s jiným významem a jeho vazbě přizpůsobila tvar vztažného 

zájmena v RK 83 II. 

Tab. 13: Píseň Panna od Anjela 

RK 83 I, ne, Prosa (p. 17) 

Hr-11, tamtéž (f. 40r) 

RK 83 II, ne, Prosa (p. 191) 

Panna od Anjela vyslyševši slova, 

báznivě a vážně jakožto ctná Panna, 

sama v sobě myslila, sobě rozjímala, 

jaké to pozdravení, božské uložení, 

tomu se divila. 

 

Již Anjel posilniv, řekl by se nebála, 

Bůh že ji vyvolil k tomu, by věděla, 

před věky na výsosti že jest předzvěděna 

z lidského pokolení, světu na spasení  

by Krista počala. 

Panna od Anjela vyslyševši slova, 

pokorně se měla jakožto ctná Panna, 

sama v sobě myslila, sobě rozjímala, 

jaké to pozdravení, božské uložení, 

tomu se divila. 

 

K níž Anjel promluvil, řekl by se nebála, 

Bůh že ji vyvolil k tomu, by věřila, 

hned Panna k jeho řeči pokorně svolila, 

aby Syna počala, v životě nosila, 

na svět porodila. 

 

Častým druhem proměny textu je jeho zkrácení, resp. prodloužení. Prodlužování 

chorálního textu bylo popsáno za pomoci pojmu tropus, popř. textace. Tento pojem nejde 

vztáhnout na strofickou píseň, ačkoli i tu lze prodloužit, a to připojením sloky či více slok. 

Některé výše uvedené ukázky písní tuto praxi potvrzují, ale to není jejich jedinou 

charakteristikou. Existují i případy, kdy se mění délka textu, aniž by došlo k jiným změnám. 

Jedna píseň zastupující tento druh proměny se nachází ve čtvrtečním Kyrie v RK 83 I. Zde jsou 

předepsány dvě sloky, ale táž píseň se znovu objevuje v RK 83 II v nedělním Alleluja, ovšem 

již se třemi slokami navíc. 
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Tab. 14: Objemové narůstání textu, píseň Kriste, nejmilostivější Králi 

RK 83 I, čt, Kyrie (p. 99) RK 83 II, ne, Alleluja (p. 188) 

Kriste, nejmilostivější Králi,  

zaslíbený nám z nebeské slávy 

skrze proroky jisté, 

narodils se z Panny čisté, 

člověk pravý a Bůh věčný. 

 

Ráčils v těle práci podstoupiti, 

a taks nám chtěl cestu připraviti, 

mnohús bídu trpěl pro nás, 

taks velmi miloval nás, 

že si svou duši dal za nás. 

Kriste, nejmilostivější Králi,  

zaslíbený nám z nebeské slávy 

skrze proroky jisté, 

narozen z Panny čisté, 

člověk pravý a Bůh věčný. 

 

Ráčils v těle práci podstoupiti, 

a taks nám chtěl cestu připraviti, 

bídu trpěl jsi pro nás, 

taks velmi miloval nás, 

že si svou duši dal za nás. 

 

Ty jsi sám, Kriste, cesta i dveře, 

žádný v nebe jinudy nemůže 

kromě tebe samého, 

jména tvého svatého 

zvěstování veselého. 

 

Protož my věrní Krista se držme, 

a jiné nečisté pryč odvržme, 

důmysly ty omylné 

jiným lidem smyšlené, 

nám k spasení nepotřebné. 

 

Budiž z toho Syn Boží pochválen, 

neboť jest on ten předrahý kámen 

od nevěrných zavržen, 

všem věrným buď oznámen, 

rcemež všickni spolu amen. 

 

Píseň Nebesa vypravují, světle ohlašují se nachází v nedělním officiu RK 83 I. Podobný 

písňový incipit je uveden v RK 83 II na témž místě v neděli a zní Nebesa vypravují čest a chválu 

Boží. První dvě slova jsou naprosto totožná, pak se ale text rozchází a společný je už jen motiv 

Boha, jehož má oslavovat celé stvoření. Písně se liší jak počtem slok, tak i melodií. Incipit písně 

se však shoduje s chorálem, který písni předchází, Nebesa vypravují čest a slávu Boží. Jistou 

souvislost s verzí v RK 83 I lze spatřovat právě v návaznosti verše Nebesa vypravují a písně 

Nebesa vypravují. Teprve v RK 83 II však byl využit celý významový potenciál chorální 

předlohy. Shodná podoba textového incipitu by se také dala nahlížet jako ustálená slovní 

spojení (další příklady viz níže).  
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Tab. 15: Písně Nebesa vypravují a chorální verš Nebesa vypravují. Na třetí sloku v RK 83 I přímo navazuje doxologie, je 

tedy pro úplnost též uvedena. 

RK 83 I, ne, Introit (p. 3) RK 83 II, ne, Introit (p. 173) chorál 

RK 83 I/II, ne, Introit 

(p. 2/173) 

Nebesa vypravují, 

světlo vyhlašují 

slávu, moc i velebnost 

Krále velikého, 

Boha nebeského. 

 

I měšťané nebeští, 

kůrové andělští, 

hvězdové krásné nebe, 

námi k spatření divné, 

rozumu nestihlé, 

 

jeho velebnost božskou 

bez přestání chválí. 

Nuž, my také radostně 

zvolejme, srdečně, 

takto řkouc společně: 

Nebesa vypravují 

čest a chválu Boží, 

tak Boha vychvalují  

a jemu vždy slouží 

hvězdy a nebeští měšťané, 

ano i všecko stvoření  

jiné nerozumné. 

 

Nadto my víc ctěm chvalme  

Pána Boha svého 

nebo od něho máme,  

všecko což dobrého 

neb jest poslal nám Syna svého, 

kterýž v Panně se vtělil  

pro člověka hříšného. 

 

Nebesa vypravují čest a slávu 

Boží, všickni měšťané nebeští 

Bohu pilně slouží, k témuž nás i 

nerozumné stvoření nabízí. 

Sláva Otci i Synu i Duchu 

svatému... 

  

 

Zvláštní případ variant se týká dvou písní v RK 83 II, které se opakují v jiných dnech 

téhož rukopisu. Jedná se o jednu nedělní píseň z části Kyrie, jejíž dvě sloky zazní opět v úterní 

Prose (ale s jiným nápěvem). Rovněž v úterý v Prose se opakují dvě sloky písně z pondělní 

Prosy, tentokrát na stejný nápěv. Přejímání oněch opakujících se slok se ovšem neobešlo bez 

jistých proměn – k dvěma převzatým slokám přibyla v obou případech jedna nová, pokaždé 

jiná sloka. 
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Tab. 16: Opakování částí jednoho textu v rámci rukopisu RK 83 II. Uvedeny jsou také chorální verše, které písním 

předcházejí a poté na ně navazují. 

ne, Kyrie (p. 179) út, Prosa (p. 240–241) 

Neboj se, Panno Maria, milost Božís nalezla, 

požehnanás od Pána nade všecky ženy sama. 

Když Panna uslyšela od Anjela ty řeči, s pokorou 

k němu počala tato slova říci, nepoznávám muže, ó 

ctný Gabrieli, však přijmu to, což Bůh velí.  

Anjel promluvil ku Panně řka: Neboj se toho, neb 

Pán Bůh působí divně, maje darův mnoho, nechtěj 

v tom Stvořiteli odporna býti, věř, že to můž učiniti. 

 

 

 

 

 

Neboj se, řekl Anjel k ní, 

jmenovav ji Marii, 

ej, budiž s tím darem veselá, 

neb jsi milost Boží nalezla. 

 

Počneš a porodíš Syna, 

jménem Ježíše Pána, 

onť věčně kralovati bude, 

jemuž nikda konce nebude. 

 

Dále promluvil Anjel k ní  

řka: Těšitel Duch svatý, 

sám on ředitel toho bude, 

všecko se to skoná při tobě. 

Panna slyševši ty řeči,  

ihned je vzala na péči, 

rozjímajíc v svém myšlení,  

jaké jest to pozdravení. 

 

Neboj se, řekl jest Anjel k ní,  

pojmenovav ji Marii, 

ej, buď tím darem veselá, 

milost Boží jsi nalezla. 

 

Počneš syna a porodíš,  

jehožto jméno Pán Ježíš, 

on sám kralovati bude,  

království konce nebude. 

Krista porodíš, všecken svět obveselíš, otcův svatých 

v temnostech potěšíš. 

Řekl Anjel k ní: Nuž, Panno ctná, přivoliž, ať se to 

skoná, hned jakž tomu Panna přivolila, v životě svém 

Krista počala. 

  
po, Prosa (p. 218) út, Prosa (p. 241) 

Vzhlédl na rodiny lidské, v čas, jejž uložil, laskavě se 

všemu světu zjevil. 

[K]terýž z lásky své veliké pro nás se vtělil, trpěl i na 

kříži svou krev vylil. 

písni Slovo tělem předivně učiněno předchází výše 

uvedený chorální verš Řekl Anjel k ní 

Chvála věčná buď Bohu na výsosti,  

žeť nám poslal Syna z své milosti, 

byť se Duchem svatým v Panně vtělil, 

v hříchu počatých sebou posvětil. 

 

Slovo tělo předivně učiněno, 

Duchem svatým v Panně spůsobeno, 

byť bylo útrpné i smrtedlné, 

však svátosti vší a pravdy plné. 

 

 

 

 

 

 

V němž plnost všecka Božího umění 

složena jest k našemu spasení 

i plnost oběti, spravedlnosti, 

též za hřích ve vší dostatečnosti. 

 

 

 

 

 

Slovo tělem předivně učiněno  

Duchem svatým v Panně způsobeno 

byť bylo útrpné i smrtedlné, 

však svátosti vší a pravdy plné. 

 

Jehož duše nad jiné obdařená,  

slitování i milosti plná, 

tak předivně nový člověk stvořen, 

jemuž žádný nikda nebyl roven. 

 

V němž plnost všecka Božího umění 

složena jest k našemu spasení 

i plnost oběti, spravedlnosti, 

též za hřích ve vší dostatečnosti. 

Ježíši Králi, nad krály hodens chvály, nebs přišel na 

svět pro lid padlý, abys hledal ovce, kteréž byly 

zahynuly. 

Nuž, my hříšní, buďmež vděční jeho práce užitečný, 

kterouž snášel pro naše bídnosti, děkujmež vzdy jeho 

milosti. 
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4.2.3. Variantnost textů zaznamenaných v různých pramenech 

V této části diplomové práce bude variantnost textové složky rorátů ukázána na vícero 

pramenech, aby vynikla pestrost a různorodost proměn rorátních textů. Jedná se o výše 

popisované klatovské rorátníky, dále královéhradecký rorátník Hr-11 a rakovnický graduál. 

Srovnání těchto rukopisů podnítila snaha zjistit, zda a jak spolu souvisí klatovské rorátníky 

(jestli např. jeden není opisem druhého apod.). Některé dodatečné opravy v RK 83 a RK 84 

dokládají, že se oba rorátníky používaly společně, důkazem toho jsou zvláště mohutné škrty 

(viz kapitolu 3).65 Toto tvrzení však narazilo na argumenty opačného charakteru, protože na 

některých místech se oba prameny v záznamu textů rozcházejí. Hypotézu o společném zdroji 

textů pro oba rorátníky také vyvrací přítomnost čtyř dalších officií v RK 83 II.  

Při textové analýze jsem byla neustále konfrontována se dvěma typy záznamu: 

původním a pozdějším (pozdější úpravy mají charakter oprav či doplnění). Problém těchto dvou 

typů záznamu tkví v tom, že novější úpravy částečně relativizují příslušnost rorátníku k nějaké 

redakci. Je-li např. původní verze bližší královéhradecké redakci, může tento vztah oprava 

narušit a texty od rorátů královéhradecké redakce oddálit, nebo naopak. Stejný princip funguje 

i mezi klatovskými rukopisy (mezi dvojicí rukopisů RK 83 a RK 84 na jedné straně a rukopisem 

RK 79 na straně druhé). Pro analýzu byly vybrány verze upravené (konečné), protože 

v některých případech nebyla původní varianta k přečtení. 

4.2.3.1. Proměny chorálních částí 

Již několikrát byly diskutovány příklady se záměnou slova (záměnami slov) v textu. 

Příkladem varianty – záměny mezi několika rukopisy je chorální verš ze sobotního Alleluja. 

Jeho délka zůstává téměř nedotčená. V jednotlivých rukopisech se mění slovosled, kromě něho 

však i lexikum, a to nejčastěji v rozsahu jednotlivých slov. V poslední části ale změna textu 

zasáhla i do syntaxe: zatímco RK 84 a RK 83 I končí chorální verš větou jednoduchou, Hr-11 

text strukturuje jako souvětí.  

                                                 
65 Jiným druhem úprav vedoucích k sjednocení rukopisů RK 83 a RK 84 je oprava jednotlivých slov: např. v písni 

na p. 100 (RK 83) je slovo miloval dodatečně opraveno na zamiloval, aby se tvar přiblížil podobě v RK 84 

(zamilován). 
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Tab. 17: Proměny textu v chorální části Zdráva Maria, milosti plná 

RK 83 I, so, Alleluja (p. 162) 

RK 84, tamtéž (f. 78v) 

Hr-11, so, Alleluja (f. 226r) 

Zdráva Maria, milosti plná, ej, počneš a porodíš na 

svět Syna a nazůveš Ježíš/Jezus jméno jeho, tenť 

bude veliký a slavně slouti bude Syn Boha 

nejvyššího.  

A dáť jemu Pán Bůh stolici Davida, Otce jeho, a 

kralovati bude navěky v domu Jakobovu a království 

jeho nebude jmíti konce žádného.  

I řekla jest Maria: Ej, já dívka Páně, staň mi se podle 

slova tvého. Takž ihned vtělil se jest Syn Boha 

živého pro člověka hříšného. 

Zdráva Maria, milosti plná, ej, počneš a porodíš 

divného Syna a nazůveš jméno jeho Ježíš, ten bude 

veliký a Syn Boha nejvyššího v pravdě slouti bude.  

A dáť jemu Pán Bůh Otec stolici Davida, Otce jeho, a 

kralovati bude v domu Jakobovu na věky a království 

jeho jako Boha pravého nebude konce.  

I řekla jest Maria: Ej, já dívka Páně, staniž se mi 

vedle slova tvého. A ihned vtělil se jest Syn Boží a 

přinesl nám rajské věčné zboží. 

 

Podobný příklad lze nalézt v úterním Introitu Vtělení přeradostného Syna Božího. Tento 

Introit ukazuje, jak těžké je vysvětlit variantnost textu, pokud jsou k dispozici čtyři podoby: 

všechny mají společný základ, některé sdílí společnou variantu a v něčem se rozcházejí. Jestliže 

byla novou filologií zavržena metoda hledající archetyp textu nebo „zlatou“, tu nejlepší 

variantu, je právě úterní Introit důkazem, jak by takový postup byl složitý, jestliže pět pramenů 

poskytne čtyři různé verze.  

Tab. 18: Čtyři verze chorálního verše Vtělení přeradostného Syna Božího 

RK 79, út, Introit 

(f. 26v) 

Hr-11, tamtéž (f. 82r) 

RK 83 I, út, Introit 

(p. 42) 

RK 84, tamtéž (f. 20r) 

RAK, út, jiný Introitus 

(f. 41v) 

RAK, st II, Introit 

(f. 70r) 

Vtělení přeradostného 

Syna Božího pamatuj, 

každá duše věrná, a 

pochval jeho, Pána 

svého, na tě velmi 

laskavého, kterýž proto 

ráčil sstoupiti s nebe, aby 

tě pojal k sobě, kdež 

kraluje v nebeské své 

slávě. 

Vtělení přeradostného 

Syna Božího veleb, duše 

křesťana věrného, cti a 

chval jeho, Pána svého, 

na tě velmi laskavého, 

neb jest pro tě ráčil 

stoupiti s nebe, aby tě 

pojal k sobě, kdež kraluje 

v nebeské své slávě. 

Přeradostné vtělení Syna 

Božího veleb, duše 

křesťana věrného, cti a 

chval jeho, Pána svého, 

na tě velmi laskavého, 

neb jest on pro tě ráčil 

stoupiti s nebe, aby tě 

pojal k sobě, kdež 

kraluje s Otcem svým 

u věčné slávě. 

Vtělení Božího Syna 

pamatuj duše věrná a 

pochval jeho, Pána 

svého, na tě tak 

laskavého, kterýž pro tě 

ráčil sstoupiti s nebe, aby 

tě pojal k sobě, kdež 

kraluje u věčné slávě 

 

Nikoliv ojediněle se varianty kumulují v druhé polovině textů (pokud nezasahují také 

do první poloviny). Variovaná druhá polovina textu může měnit význam, ale není tomu tak 

vždy. Chorální verš sobotní Prosy dokládá právě onen druhý případ, kdy se druhá polovina textu 

výrazně vzdálila od podoby téže části v jiném rukopise, společným prvkem zůstává už jen 

motiv svolení ze strany Panny Marie k početí Krista. Bez ohledu na rukopisy, v nichž se texty 

nachází, jsou dvě uvedené varianty této chorální části významově tak uspořádané, že pokud by 

se spojily, vytvořily by jednolitý popis události zvěstování: promluva anděla (v obou verzích) 

by pokračovala promluvou Marie (Hr-11) a zakončení by se převzalo z RK 84/83 I jako 

doplnění ze strany třetí instance („vypravěče“): 
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Tab. 19: Varianty v druhé části textu 

Hr-11 (f. 231r) RK 83 I (p. 167) 

RK 84 (f. 80r) 

Řekl jí Anděl: Nuž, Panno ctná, přivoliž, ať se to 

koná. 

Řekla: Ej, já dívka Pána mého, staň mi se vedle slova 

tvého. 

Řekl k ní Anděl: Nuž, Panno ctná, přivoliž, ať se to 

skoná. 

Hned jakž Panna tomu přivolila, v životě svém Krista 

počala. 

 

Jako velmi variantní se ukázal chorální verš Dnes počátek našeho spasení, zmíněný již 

výše. Pokud při srovnání vezmeme v potaz i další rukopisy, ukáže se, že každý záznam této 

chorální části se v úvodu nebo závěru liší. Tento chorální verš uvádí nedělní Kyrie ve všech 

zkoumaných rukopisech (včetně rakovnického graduálu, kterému je dán status vlastní redakce, 

a včetně RK 83 II). V tomto ohledu je textu chorálního verše velmi stabilní, navíc se 

nevyskytuje v žádném jiném dni, v žádném jiném adventním officiu (na rozdíl od jiných 

chorálních částí, např. Rosa milosti Boží, viz výše). Navzdory tomu ale výrazně variuje, ba co 

víc, některé rukopisy s variantami již dopředu počítají, jinými slovy dvě varianty jsou 

zaznamenány jedním písařem při tvorbě rukopisu (viz Příloha 9, Obr. 10).  

Tab. 20: Varianty nedělního chorálního verše Dnes počátek našeho spasení (část Kyrie) 

Varianty zanesené v rukopisech prvním písařem jsou zde v tabulce uvedeny v závorce a vyznačeny kurzívou. 

RK 83 I (p. 4) 

RK 84 (f. 2r) 

RK 83 II (p. 174) RK 79 (f. 3v) Hr-11 (f. 22r) RAK (14v) 

Dnes počátek 

našeho spasení (Již 

se stalo naše 

vykoupení), kdež 

bylo zavedení pro 

jablka okušení, 

Bože, smiluj se nad 

námi. 

Dnes počátek 

našeho spasení, 

když přišlo 

zavedení lidského 

pokolení skrz naše 

rodiče první. 

Dnes počátek 

našeho spasení, 

kdež bylo zavedení 

pro jabka okušení, 

Evy zapovědění. 

Dnes počátek 

našeho spasení, 

kdež bylo zavedení 

pro jablka okušení. 

Bože, smiluj se nad 

námi. 

Dnes (Jest) počátek 

našeho spasení, 

kdež bylo zavedení 

pro jablka okušení, 

Evy zapovědění. 

 

Srovnávání rukopisů proběhlo nejprve na základě incipitů, teprve v druhé fázi byly 

porovnány celé texty. Při tomto postupu jsem narazila na jev, který označuji prozatím jako 

„omyl incipitu“. Jedná se o případy, kdy se incipit dvou textů shoduje, avšak texty následující 

za incipitem nemají nic, nebo jen málo společného. Dokladem toho je chorální verš ze sobotní 

Prosy (v obou rukopisech na tomtéž místě – v pořadí čtvrtý chorální verš): 

Tab. 21: Sobotní chorální verš z Prosy dokládající „omyl incipitu“ 

Hr-11 (f. 232r) RK 84 (80v) RK 83 I (p. 168) 

I my hříšní buďmež vděčni toho 

Pána, jenž jest věčný, nebť má dosti 

na naší vděčnosti, vítej k nám, milý, 

drahý hosti. 

Nuž my hříšní buďmež vděční jeho 

práce jsouc oučastní, kterouž snášel 

pro naše bídnosti, děkujme vždy 

jeho milosti. 

Nuž my hříšní buďmež vděční 

jeho práce užitečný, kterouž 

snášel pro naše bídnosti, 

děkujme vždy jeho milosti. 

 

První slovo sice variuje, ale taková změna vypadá jako všechny podobné variace v rozsahu 

několika slov a na první pohled nesignalizuje, že by se větší část textu mohla zásadně lišit. 
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K textu klatovských rukopisů budiž podotknuto, že zaznamenávají téměř totožný text až na 

vnitřní variaci jsouc oučastní – užitečný. 

Další příklady se týkají tzv. tropování. Tento druh variant ve větší či menší míře mění 

délku textu. Tropování se uplatnilo např. úterním Alleluja. Tím, že klatovský rukopis RK 84 

vložil za úvodní zvolání Alleluja slova vzdejmež chválu, podložil melisma zachované ještě v Hr-

11. Přidaný text ale nepřináší žádnou novou informaci, neboť výraz Alleluja znamená chvalte 

Pána.  

Tab. 22: Tropování chorálního verše 

Hr-11 (f. 95r) RK 84 (f. 26r)  

Alleluja. Stvořiteli mocnému, Otci, Synu jeho 

moudrému, dobrotivému Duchu svatému buď chvála 

vzdycky věčná. Alleluja. 

Alleluja, vzdejmež chválu, tvořiteli mocnému, Otci, 

Synu jeho moudrému, dobrotivému Duchu svatému 

buď chvála vždycky věčná. Alleluja. 

 

Podobný případ tropování dokládá třetí chorální verš z pondělní Prosy. V incipitu se obě verze 

shodují, ale v druhé části textu byla klatovská verze prodloužena o šest slabik, která vyplňují 

zbylá melismata. Podložením melismat slabikami, tj. vložením textu se však změní i rytmické 

a zvukové kvality textu – aby rýmové shody zřetelně vystoupily, je tato chorální část v Tab. 23 

zaznamenána ve verších.  

Tab. 23: Tropování chorálního verše 

RK 79 (f. 24r) 

Hr-11 (f. 71v) 

RK 83 I (p. 38) 

RK 84 (f. 16v) 
A když se čas naplnil,  

Bůh Otec slib svůj splnil,  

poslal nám Spasitele.  

Syn Boží s nebe stoupil,  

práci těžkou podstoupil  

a přemohl nepřítele. 

A když se čas naplnil,  

Bůh Otec slib svůj splnil,  

poslav nám Syna svého z nebe.  

Ten se z Panny čisté narodil,  

práci těžkou podstoupil  

a přemohl mocné nepřítele. 

 

V souvislosti s výše citovaným Alleluja (Tab. 22) je pozoruhodné, že rorátník RK 84 se snaží 

o důsledné naplnění principu tropování, ale přesto ponechává incipit s dvěma krátkými 

melismaty nedotčený, jinými slovy podloží všechna melismata slabikami, jen ne v incipitu. 

Takový postup by mohl svědčit o jisté stabilitě incipitu, který zůstával „uchráněn“ všech 

zásahů. Tato myšlenka je však v zápětí vyvrácena příkladem antifony Ó Moudrosti Boží, kde 

tendence k sylabičnosti v incipitu vítězí: jednak připojila slovo nestihlá, a navíc vyměnila 

adjektivum Boží za věčná (viz Přílohu 7, antifona č. 6).  I mnohé jiné antifony jsou důkazem, 

že se tropování rorátů (již převedených do češtiny) vyvíjelo dlouhou dobu. Pouhé délky antifon 

v Příloze 7 ukazují, že nejkratší, tj. nejméně tropované antifony se nachází v královéhradeckém 

rorátníku, zatímco klatovské rukopisy a zvláště pak rakovnický graduál zaznamenávají již 

tropované verze. Z tohoto přehledu antifon by bylo možné usuzovat na jistou chronologii 
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v tropování antifon, jejichž starší podoba je zachycena v Hr-11 (datace 1585) a mladší v RAK 

(datace 1596), popř. v klatovských pramenech (přelom 16. a 17. století, začátek 17. století).66 

Materiál českých rorátů je však tak rozmanitý, že nastíněnou hypotézu o tendenci 

klatovských rukopisů k větší sylabičnosti chorálu může narušit jakýkoli jiný příklad. Chorální 

verš Rosa milosti Boží (viz výše Tab. 10) byl již citován jako příklad variantnosti v rámci 

rukopisu RK 83. Nahlédneme-li do dalších rukopisů, ukazuje se, že standardní podoba této 

chorální části je pro klatovské rorátníky táž jako pro Hr-11, výjimku tvoří záznam v RK 83 II. 

O něm by dalo říci, že má stejnou podobu tropu jako jiné chorální části, jenže tento tropus 

nevyplňuje ono melisma jako v předchozích případech. Mnohá (byť nepatrná) melismata 

zůstávají zachována, přestože text poměrně hodně naroste. Specifikem tohoto chorálního verše 

je i jeho výskyt v různých dnech: většinou je určen pro zpěv v pondělním officiu, rakovnický 

graduál ho ale uvádí pro úterý a čtvrtek. 

4.2.3.2. Proměny písňových částí 

První skupina variant u písňových textů se podobá záměnám slov jako u chorálních 

částí. Mezi písněmi se objevuje také další druh varianty zaměňující slova, který je vázán 

na rýmové, popř. veršové schéma. To znamená, že základní jednotkou není slovo, nýbrž verš. 

V písni Pane Ježíši Kriste jsou sloky tvořeny jako dvojverší. Pět veršů z této písně se objevuje 

také v rakovnickém graduálu v písni Ó Kriste, Mesiáši, přispěj nám v bídě naší, která ale 

původní dvojverší rozdělila. Text an sich zůstává nezměněn (na rozdíly v délce písně není v tuto 

chvíli brán zřetel). 

                                                 
66 Chronologii v tropování Alleluja k svátku Nanebevzetí Panny Marie zkoumal J. Žůrek. Jedná se o oněch devět 

redakcí (viz kapitolu 1.3), v nichž lze sledovat tendenci k opouštění melismatického zpěvu chorálu (Žůrek 2010, 

s. 345). 
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Tab. 24: Píseň Pane Ježíši Kriste (drobné lexikální změny v klatovských rukopisech nejsou zohledněny, protože nyní nejsou 

předmětem zájmu) 

RK 83 I, ne, Alleluja (p. 13) 

RK 83 II, po, Alleluja (p.213) 

RK 84, ne, Alleluja (f. 6r) 

Hr-11, ne, Alleluja (f. 35v) 

RAK, čt, jiná Prosa (f. 97r) 

Pane Ježíši Kriste, tys Syn Boží zajisté,  

v tebeť srdcem věříme, s Otcem i s Duchem ctíme. 

 

Neb jsi ty slovo věčné, v srdci Božím složené,  

jímž vše učiněno jest, budiž tobě chvála, čest. 

 

Myť sme tebou stvořeni, obraz tvůj učiněni,  

k toběť se přiznáváme, tebe za Pána máme. 

 

Myť sme tvoji a ty náš, to svědectví sám dáváš  

skrze slovo své svaté, po všem světě rozsáté, 

 

jímž se k nám přihlašuješ, svú milostí daruješ,  

z tohoť nám potěšení jde, srdečné oufání, 

 

že se k nám jistě přiznáš, v den soudný za své 

vyznáš, dáš slávu v své radosti, kdežť chvála na 

výsosti. 

 

Ó Ježíši velebný, Pane a Králi slavný,  

dej se v slávě viděti, věčně s tebú bydleti. 

 

 

 

 

 

Ó Kriste, Mesiáši, přispěj nám v bídě naší,  

však jsme tebou stvořeni, obraz tvůj učiněni. 

 

K toběť se přiznáváme, tebeť za Pána máme, 

myť jsme tvoji a ty náš, to svědectví sám dáváš. 

 

Skrze slovo své svaté, po všem světě rozsáté, 

jímž se k nám přihlašuješ, svou milost nám daruješ. 

 

Variace se může týkat také rýmové dvojice. Prostá výměna dvou sloves stojících 

vzájemně v rýmové dvojici dokládá, že zachovat je třeba smysl textu bez ohledu na to, jak 

přesně je text reprodukován. Takový příklad byl nalezen v písni Bůh své slávy nižádnému: 

Tab. 25: Rýmová dvojice 

RK 83 I, pá, Prosa (p. 142) 

RK 84, tamtéž (f. 68r)  

Hr-11, tamtéž (f. 203v) 

RK 79, pá, Prosa (f. 77r) 

Bůh má moc hříchy shladiti, 

Kristus můž hříchův zprostiti [...] 

Bůh má moc hříchův sprostiti, 

Kristus můž hříchy shladiti [...]67 

 

Dva posledně uvedené příklady variant pochází z rukopisu RK 79, který je oproti ostatním 

pramenům podstatně mladší, podle menšího formátu byl určen zřejmě pro osobní potřebu a 

vykazuje velkou míru chybovosti (viz výše kapitolu 3.1). Na základě těchto charakteristik 

rukopisu RK 79 lze tvrzení o rýmové dvojici posuzovat jako chybu. I přesto je ale vidět, že 

takový druh „chyby“ nepoškozuje smysl výpovědi, a tudíž nebylo nutné text nijak korigovat. 

Podobný jev se může odehrát také na rovině celého verše. V písni Milý Pane, Duše svatý 

v nedělním Kyrie byl zaměněn sled veršů. Takovou záměnu umožňuje text, v němž není 

důležité zachovat posloupnost výpovědí. V citované písni se rozvíjí výpověď o podstatě třetí 

                                                 
67 Další část sloky v jednotlivých rukopisech variuje a pro přehlednost zde není otištěna. 
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božské osoby, Ducha svatého, každý verš přináší novou myšlenku, ale navzájem se 

nepodmiňují a jejich pořadí je tedy volné. Počet slabik všech veršů je týž, rým je ve třech verších 

stejný, pouze v třetím verši je místo rýmu užita asonance. Ani tyto skutečnosti nezabraňují 

přesunu veršů z hlediska melodie, nápěvu písně, naopak přesun umožňují.  

Tab. 26: Změna v pořadí veršů v písni Milý Pane, Duše svatý; zaměněné verše jsou podtržené. 

RK 83 I, pá, Kyrie (p. 127) 

RK 84, tamtéž (f. 62r) 

RK 79, pá, Kyrie (f. 71v) 

Hr-11, tamtéž (f. 189r) 

Milý Pane Duše svatý, 

s Otcem, s Synem jednobytný, 

jsi božské rovné podstaty, 

v dařích hojný a bohatý. 

 

Ty v počátku při stvoření 

byl jsi naše obdaření 

a po pádus navštěvoval 

i proroky naplňoval. 

 

Ty jsi Panny ctný posvětil, 

byť se v ní Syn Boží vtělil 

neslejchaně a předivně, 

vylil jsi tu darův hojně. 

Milý Pane Duše svatý,  

v dařích hojný a bohatý, 

s Otcem, s Synem jednobytný, 

jsi božské rovné podstaty.  

 

Ty v počátku při stvoření 

byl jsi naše obdaření 

a po pádus navštěvoval 

i prorokys naplňoval. 

 

Ty si Panny ctné posvětil, 

byť se v ní Syn Boží vtělil 

neslýchaně a předivně, 

vylil si tu darův hojně. 

 

Svázanost rýmové dvojice a slovosledu se objevuje v písni Bože náš, jenžs před věky. 

Pouhá změna slovosledu ve třetí sloce klatovských rukopisů způsobila také změnu rýmu. 

Taková variace stejně jako ostatní výše popisované změny podporují tvrzení o živém textu, 

který snadno a bez újmy na kvalitě reaguje i na drobné změny.  

Tab. 27: Píseň Bože náš, jenžs před věky 

RK 79, po, Prosa (f. 26r) RK 83 I, po, Prosa (p. 41) 

RK 84, tamtéž (f. 18r) 

Hr-11, po, Prosa (f. 75r) 

Bože náš jenž před věky,  

Pane Jezu Kriste,  

ty zůstáváš na věky,  

požehnaný jistě. 

 

Stoupils k nám na svět z nebe, 

z slávy Otce svého,  

žádaje sám od sebe  

spasení našeho. 

 

Dejž nám v tvé pravdě státi, 

jenž sám všeho máš moc,  

v ní šťastně dokonati,  

přispěj nám na pomoc. 

 

Dejž nám sebe chváliti  

věky věkův, amen,  

a v nebi přebývati,  

rcemež spolu: Amen. 

Bože náš jenžs před věky,  

Pane Jezu Kriste,  

ty zůstáváš na věky,  

neobsáhlý jistě. 

 

Zstoupils k nám z nebe na svět 

z lásky Otce svého,  

žádaje sám od sebe  

spasení našeho. 

 

Dejž nám v tvé pravdě státi,  

jenž sám všeho máš moc,  

v ní šťastně dokonati,  

budiž nám na pomoc. 

 

Dejž nám tebe chváliti  

věky věkův, amen,  

a v nebi přebývati,  

rcemež spolu: Amen. 

Bože náš, jenžs před věky,  

Pane Jezu Kriste,  

ty zůstáváš na věky  

neobsáhlý jistě. 

 

Sstoupils k nám na svět s nebe, 

z lásky Otce svého,  

žádaje sám od sebe  

spasení našeho. 

 

Dejž nám v tvé pravdě státi, 

jenž sám všeho moc máš, 

v ní šťastně dokonati,  

budiž pomocník náš. 

 

Dejž nám sebe chváliti  

věky věkův, amen,  

a v nebi přebývati,  

rcemež spolu: Amen.  

 

Proměny, které zasahují do délky písní, se poznají nejsnáze na počtu slok. Největší 

rozdíl v počtu slok jsem zaznamenala u písně Radujme se všickni věrní, uzavírající nedělní 
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Kyrie. Se čtyřmi slokami si vystačí rorátník Hr-11 a rovněž všechny tři klatovské rukopisy, 

rakovnický graduál na rozdíl od nich obsahuje třináct slok. Oněch devět slok navíc v RAK má 

svoje opodstatnění, protože jejich počáteční písmena vytváří akrostich Radujme se Jan 

Táborský (slovo Táborský je zakomponováno do poslední sloky). Většinou je ale rozdíl v počtu 

slok nižší než v případě této písně. Obecně mohou být sloky přidány na začátek i na konec 

písně, nebo také „dovnitř“, mezi dvě jakékoli sloky. Například píseň Patriarchové svatí, 

Abraham i jiní z pátečního Introitu dokumentuje, že je možné první dvě sloky úplně vynechat 

a na závěr přidat jednu jinou sloku.  Verze s vynechanými slokami se ale nachází na jiném místě 

rorátů, a sice v pondělním Introitu. 

Tab. 28: Píseň Patriarchové svatí, Abraham i jiní.  

RK 83 I, pá, Introit (p. 121) 

RK 84, tamtéž (f. 59r) 

Hr-11, tamtéž (f. 181v) 

RAK, tamtéž (f. 99r) 

RAK po, jiný Introit (f. 29r) 

Patriarchové svatí, Abraham i jiní 

ctnostmi, skutky dobrými na světě se stkvěli. 

 

A potom, když zemřeli, z toho světa sešli, 

do pekelních příbytkův všickni sou vodešli. 

 

V temnostech jsouc, volali, žádajíc pomoci, 

neb je napomínali tam svatí proroci. 

 

Řkouc, že konečně přijde jejich vykoupení, 

neb v světě živi jsouce, měli zaslíbení. 

 

To, že Mesiáš pravý z nebe má přijíti 

a je toho vězení konečně zprostiti. 

 

Volali řkouc, by aspoň nebesa prolomil 

a z tesklivého bydla spíš je vysvobodil. 

 

A Bůh Otec nemoha toho jich volání 

již déle přetrpěti, poslal slitování. 

 

 

 

 

 

 

V temnostech jsouc, žádali  Adam, Eva pomoci, 

neb je napomínali tam svatí proroci. 

 

Řkouc, že konečně přijde jejich vykoupení, 

neb živi jsouce v světě, měli zaslíbení. 

 

To, že Mesiáš pravý z nebe má přijíti 

a je toho vězení konečně zprostiti. 

 

Volali řkouc, by aspoň nebesa prolomil 

a z tesklivého bydla spíš je vysvobodil. 

 

A Bůh Votec nemoha toho jich volání 

již dýle přetrpěti, poslal slitování. 

 

A když již času toho naplnění přišlo, 

tehdy to drahé světlo v temnostech rozsvětlo. 

 

Na píseň Syn Boha nejvyššího (viz Tab. 5) bylo již upozorněno v kapitole 4.2.1. Ve 

srovnání s jinými rukopisy se však ukazuje, jak dynamicky se rorátní texty proměňují. 

V rorátníku RK 79 má píseň tři sloky, tzn. na rozdíl od RK 83, RK 84 a Hr-11 připojuje třetí 

sloku. Zvláštnost této sloky tkví v tom, že je variací chorálního zpěvu, který po ní následuje.  O 

významové návaznosti mezi písní a následujícím chorálním veršem lze mluvit v souvislosti se 

všemi zmíněnými rukopisy, ale pouze RK 79 poskytuje ve třetí sloce text z velké části shodný 

s chorální částí, čímž je vazba mezi oběma zpěvy mnohem silnější. 
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Píseň nedělního Kyrie Všickni věrní křesťané (Tab. 29) je dokladem toho, že spolu 

s přidáním (nové) sloky může dojít také k výrazné proměně stávajících slok, tzn. opět se 

setkáváme se dvěma typy změn v jednom textu. Podoba zmíněné písně v Hr-11, RK 83 I a RK 

84 má o jednu sloku navíc v porovnání s RK 79 a RAK. Kromě toho je třetí sloka ve všech 

rukopisech odlišná, společné je pouze první slovo, Maria, byť pokaždé v jiném pádě, a poté 

apel na křesťany. V první verzi jsou zdůrazňovány ctnosti, které mají věřící zachovávat, v druhé 

(kratší) verzi má zpěv podnítit k chvále Panny Marie a k rozjímání o Božím poselství.  

Tab. 29: Chorální verš Dnes počátek našeho spasení a následující písně 

Varianty zanesené v rukopisech původním písařem jsou v první části tabulky uvedeny v závorce a vyznačeny kurzívou. 

V druhé části tabulky jsou uvedeny varianty písní, které se zpívají po chorálním verši, Všickni věrní křesťané a Chvalmež Pána 

Boha. Podtržené verše mají upozornit na dvě varianty téže písně.  

RK 83 I (p. 4) 

RK 84 (f. 2r) 

RK 83 II (p. 174) RK 79 (f. 3v) Hr-11 (f. 22r) RAK (14v) 

Dnes počátek 

našeho spasení (Již 

se stalo naše 

vykoupení), kdež 

bylo zavedení pro 

jablka okušení, 

Bože, smiluj se nad 

námi. 

Dnes počátek 

našeho spasení, 

když přišlo 

zavedení lidského 

pokolení skrz naše 

rodiče první. 

Dnes počátek 

našeho spasení, 

kdež bylo zavedení 

pro jabka okušení, 

Evy zapovědění. 

Dnes počátek 

našeho spasení, 

kdež bylo zavedení 

pro jablka okušení. 

Bože, smiluj se nad 

námi. 

Dnes (Jest) počátek 

našeho spasení, 

kdež bylo zavedení 

pro jablka okušení, 

Evy zapovědění. 

RK 83 II (p. 175) RK 83 I (p. 4) 

RK 84 (f. 2r) 

Hr-11 (f. 22v) 

RK 79 (f. 4r) 

RAK (14v) 

Chvalmež Pána Boha 

z začátku spasení, 

ze všech sil jak moha,  

čiňmež mu zpívání, 

neb s námi učinil  

své milosrdenství,  

nás od zlého zbavil,  

v něž nás Adam uvedl,  

skrze neposlušenství. 

 

Ač se zdálo Evě  

velmi cos malého, 

vzít jablko na dřevě  

a okusiti ho, 

však je proto Bůh ráčil  

hrozně trestati  

a ven z ráje hodně  

na tento svět k bídě  

kázal je vyhnati. 

 

Protož přikázání božských  

pilně šetřme, více  

než smýšlení lidských  

sobě važme,  

ač chcem-li ujíti  

Božího trestání,  

kteréž má přijíti  

na ty potupníky  

Božích přikázání. 

Všickni věrní křesťané, Bohu 

chválu vzdejme, chvály, písničky 

zvučné na čest mu zpívejme. 

 

V modlitbách ve dne v noci 

ustavičně trvejme, jeho svaté 

pomoci od něho žádejme. 

 

Marie, Panny čisté, v ctnostech 

následujme, v víře, v lásce, 

v pokoře ustavičně stůjme. 

 

K kteréž s hůry jsa poslán, 

pozdravil Gabriel, a že se z ní 

narodí pravý Emanuel. 

Všickni věrní křesťané, Bohu 

chválu vzdejme, chvály, písničky 

zvučné na čest mu zpívejme. 

 

V modlitbách ve dne v noci 

ustavičně trvejme, jeho svaté 

pomoci od něho žádejme. 

 

Marii jeho Matku všickni 

příslušně chvalme, k ní od Boha 

poselství sobě rozjímejme. 
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Píseň Chvalmež Pána Boha je uvedena v téže tabulce jako píseň Všickni věrní křesťané 

(Tab. 29). Přítomnost této písně v RK 83 II dokazuje, že otázka tematického navazování písní 

a chorálních veršů je složitější než ve výše uvedených případech. Jedná se o proces, kdy změna 

na konci chorální části způsobí změnu v celé následující písni. Všechny varianty chorálního 

verše Dnes počátek našeho spasení mají přinejmenším dva motivy společné: prvotní hřích 

(jablka okusení) a vykoupení (počátek našeho spasení). Tři z pěti variant tematizují první 

rodiče, Adama a Evu, jako ty, kteří jsou odpovědni za ztrátu ráje. Většina rukopisů na tento 

chorální verš navazuje písní, která podněcuje křesťany k chvále Boha a následování Marie 

v jejích ctnostech, a tak se od tématu v chorální části odklání. Rorátník RK 83 II však volí jinou 

cestu a motivy prvotního hříchu a vykoupení rozpracovává také v písni. 

4.2.3.3. Ustálená slovní spojení 

Při čtení rorátních textů jsem často narážela na okamžik, kdy se jistá část verše, která 

mi utkvěla v paměti, náhle nacházela na jiném místě. Podrobnější sonda třech vybraných 

případů vedla k vytvoření pomocného pojmu „cestování veršů“, popř. „cestování menších 

slovních celků“. Jednoduše řečeno se jedná o pevná slovní spojení, která jsou poměrně krátká 

(často v rozsahu verše), a v totožném nebo lehce pozměněném znění se vyskytují na několika 

místech. Tyto změny by se také daly postihnout termínem kontaminační změny, jak nastíněno 

výše. Proces kontaminace v rorátech však není jednosměrný. Nejde „jen“ o to, že se část 

jednoho textu objeví v druhém textu, spíše se část textu vyskytuje často v mnoha jiných textech 

a prostupuje víc částí rorátních textů. Vzhledem k nejasnému definování kontaminačních 

změn68 budu používat pojmu ustálení slovní spojení. 

V první ukázce se přemisťuje celá sloka. V kontextu rorátů se jedná o ojedinělý případ, 

protože častěji než sloky se přemisťují (opakují) mnohem menší celky, např. verše či části 

veršů. Sloka Ó, co tebou hnulo uvozuje píseň v rukopisech Hr-11 a RK 83 I, má devět veršů, a 

zařazena je do pondělního Kyrie. Prvních šest veršů téže sloky se s jiným nápěvem vyskytuje 

v RAK a RK 83 II v pondělní Prose. Zvláštní je, že ona šestice veršů se shoduje naprosto přesně 

(s výjimkou ponížil – snížil), a celý okolní text se liší. Tentýž příklad poslouží k demonstraci 

další variace podobného rázu – „přemístění“ dvou veršů zmíněné sloky. Úterní Prosa v RK 83 

II využívá jen dvou motivů, totiž úžasu nad božskými pohnutkami (Ó, co tebou hnulo) a nad 

ponížením Boha, který přichází na svět (aby se tak ponížil). Další části písně tvoří vlastní text. 

                                                 
68 Havlíková (1967) sice všechny typy variačních změn krátce vysvětluje, ale nenabízí dostatečné množství 

příkladů, aby možné tento koncept aplikovat i na složitější případy. 
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Tab. 30: Sloka a verš Ó, co tebou hnulo. Totožný text je podtržen. 

RK 83 I, po, Kyrie (p. 27) 

RK 84, tamtéž (f. 12r)  

Hr-11, tamtéž (f. 60r) 

RK 83 II, po, Prosa (p. 219) 

RAK, tamtéž (f. 38r) 

RK 83 II, út, Prosa (p. 242) 

 

 

 

 

 

 

 

Ó, co tebou hnulo,  

žes se tak ponížil,  

co k tomu nutilo,  

aby hříšným sloužil,  

než milost horlivá,  

ta spravedlnost tvá,  

chtěls ji vzdy činiti,  

naším otcem býti,  

Kriste, Králi náš. 

 

Navštívils nás hříšné 

 zde v tomto vězení  

z své lásky nesmírné  

nás všech k vyproštění,  

s nebeským bohatstvím 

přišels k nám chudičkým,  

aby nás daroval,  

sebou zbohacoval,  

Kriste, Králi náš. 

Ty jsa Král důstojný,  

z nebe vrchního,  

Pán a Bůh velebný,  

Syn nejvyššího,  

všaks sebe nevážil  

dát za hříšného. 

 

Ó, co tebou hnulo,  

žes se tak snížil,  

co k tomu nutilo,  

aby nám sloužil  

než milost horlivá,  

ta spravedlnost tvá. 

 

Přišel jsi hledati,  

což zahynulo,  

kázals zvěstovati  

své svaté slovo,  

chtěls by se tvé stádce 

 k tomu shrnulo. 

 

My v tvém svatém jménu  

jsme shromáždění,  

k tobě, Pánu svému,  

máme zření,  

přijmiž nestatečné  

od nás chválení. 

Ježíši milý,  

na nás přelaskavý,  

čímť my se odplatíme  

lásky tvé, kterouž z víry držíme.  

 

Ó, co tebou hnulo  

a na svět přivedlo,  

aby se tak ponížil  

a k nepřátelům svým se přiblížil. 

 

Předivná milost  

a spasení žádost  

našeho způsobila,  

aby osoba tvá k nám zstoupila. 

 

Divné snížení  

a tvé tak zmaření,  

jsa Bohem od věčnosti,  

přijals přirození služebnosti. 

 

Vícečetný výskyt slovního celku (verše) bude ukázán také na spojení Kriste, pro tvé 

vtělení. Samotné sousloví variuje (např. Pro tvé svaté vtělení), ale přesto některé části zůstávají 

pevné (pro tvé vtělení). Toto slovní spojení se objevuje jak v chorálních, tak v písňových 

textech různého obsahu. Společným prvkem všech textů a tohoto spojení je jednak motiv prosby 

o odpuštění hříchů, popř. prosby o věčný život a jednak pozice v textu: v chorálním verši se 

objevuje na začátku, píseň tento slovní celek klade pravidelně do incipitu v poslední sloce. 

S výjimkou písně v pondělní Prose v RK 83 II se všechny písně se spojením Kriste, pro tvé 

vtělení nacházejí až na konci dané části officia, tj. jako poslední píseň v Kyrie, Alleluja či Prose. 

Ona výjimka v RK 83 II posouvá pozici písně jen nepatrně – na předposlední místo.  
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Tab. 31: Verš Kriste, pro tvé vtělení v chorálech a písních. Příslušný verš je podtržen. 

chorály: 

RK 83 II, st, Prosa (p. 264) Hr-11, po, Prosa (f. 73v) 

Kriste, pro tvé vtělení odpusť naše provinění, dejž 

nám v své víře, lásce dobré skončení. 

Kriste, pro tvé vtělení, dej na hříchy želení, přiveď 

k věčné radosti.  

písně: 

RK 83 II, po, Prosa (p. 220) RK 83 II, st, Prosa (p. 264) 

Ó přenesmírná Boží k nám štědrosti, 

nepochybujemť o tvé milosti, 

že nechceš našeho zatracení, 

ale abychom přišli k spasení. 

 

Pane Jezu Kriste, pro tvé vtělení 

rač nám dáti vnitřní obnovení, 

aťbychom zde v dobrém pracovali, 

potom s tebou věčně kralovali. 

Milý Kriste, uslyš nás,  

v prosbách našich tento čas, 

rozmnož všecko dobré v nás. 

 

Pro tvé svaté vtělení, 

dejž v víře posilnění, 

dej v dobrém setrvání. 

Hr-11, út, Kyrie (f. 91v) RAK, čt, Introit (f. 82v) Hr-11, pá, Alleluja (f. 196r) 

Bože věčný, Duše svatý,  

jenžs věčné jedné podstaty  

s Bohem Otcem, s Synem jeho,  

pocházejíc od obého,  

rač nám dáti dary své,  

ať jsme vzdy živi k vůli tvé,  

a ne podle vůle své. 

 

Rač nám své požehnání dáti, 

aťbychom mohli poznati 

Boha Otce, Syna jeho  

i tebe, Ducha svatého,  

ať jest slavné tvé jméno  

po všem světě zvelebeno, 

věky požehnáno. 

 

Rač nám víry přispořiti,  

všecky bludy z světa sníti,  

pastýře dobré nám dáti  

a vlky z církve vyhnati,  

náš milý Spasiteli,  

dejž, ať sme vzdy po tvé vůli,  

bychom se líbili. 

 

Chválu Pánu Bohu vzdejme,  

jinému ji nedávejme,  

slovo Boží přijímejme,  

z srdce Boha vzdy vzývejme,  

Bůh slávy své jinému  

nechce dáti nižádnému,  

neodnímejž ji jemu. 

 

Ó Kriste, pro tvé vtělení  

dej nám hříchům odpuštění  

i také svou svatou milost  

a po smrti věčnou radost,  

ať na pravici stanem,  

ať nás nežže věčný plamen,  

zbav nás, Kriste. Amen. 

Budiž chvála, Bože náš  

mocný a veliký,  

jenž tomu chceš, sám dáváš  

spasení v nebesích na věky,  

tu, kdež tě vzdy chválí andělé, 

zpívajíce tobě vesele.  

 

Dajž bychom zde společně  

tě hodně chválili,  

upřímně a srdečně  

tvé cti, chvály vyhledávali,  

učiň s námi svou milost, Pane,  

ať tvou vůli v lásce konáme. 

 

Kriste, pro tvé vtělení,  

odpusť naše zlosti,  

dajž v dobrém rozhojnění  

zde, dokudž jest čas tvé milosti,  

ó, popřej nám ctného skonání,  

potom věčného potěšení.  

Amen.  

Poděkujmež Otci nebeskému  

i jeho Synu velmi milému  

i Duchu svatému,  

mistru tomu jedinému,  

Pánu Bohu našemu. 

 

Jenž jest ráčil člověka vykoupiti,  

Adamův pád tudy napraviti,  

potom těžce na kříži umříti. 

 

Pane Kriste, pro tvé slavné vtělení,  

rač nám dáti vnitřní obživení,  

aťbychom zde v dobrém pracovali,  

potom s tebou věčně přebývali. 
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U většiny rorátních textů by bylo zajisté možné pokračovat v analýze podobných 

slovních celků. Posledním příkladem bude spojení Kriste, Králi náš. Toto spojení také variuje 

jen v jednom případě, aby byla zachována syntaktická struktura sloky a její význam. V zásadě 

tedy zůstává pevné a uplatňuje se na způsob refrénu. Písně s tímto „refrénem“ jsou zapsány 

jednou v pondělním Kyrie (Hr-11), podruhé v úterním Alleluja (RK 83 a RK 84), textově se ale 

jinak liší a sjednocují se pouze v závěrečném Kriste, Králi náš. Mají však stejný nápěv. Tento 

příklad je rovněž názorným dokladem toho, jak je těžké stanovit hranice variant.  

Tab. 32: Opakující se verš Kriste, Králi náš 

RK 83 I, út, Alleluja (p. 54) 

RK 84, tamtéž (f. 26v) 

Hr-11, po, Kyrie (f. 60r) 

Již jsi to naplnil, 

kdyžs člověk učiněn, 

cožs byl zdávna slíbil,  

že budeš přítomen, 

člověku padlému,  

ďáblem v hřích jatému, 

aby jej vykoupil,  

hříchů, smrti zprostil, 

Kriste, králi náš. 

 

Ó dcerko sionská,  

ty křesťanský lide, 

jenžs byla žalostná,  

prozpěvujž vesele, 

na čest Krále svého,  

Pána milostného, 

jenž tebe navšívil,  

na věky vtělil, 

Pán Kristus Král náš. 

 

Povstaniž ochotně  

k němu, ó uctivosti, 

přijmiž jej milostně  

se vší poddaností, 

ej nuž duše každá,  

jsouc ve všem povolná,  

rciž, rač ke mně jíti  

a věčně spasiti, 

Kriste, Králi náš. 

Ó, co tebou hnulo,  

žes se tak ponížil,  

co k tomu nutilo,  

aby hříšným sloužil,  

než milost horlivá,  

ta spravedlnost tvá,  

chtěls ji vzdy činiti,  

naším otcem býti,  

Kriste, Králi náš. 

 

Navštívils nás hříšné 

 zde v tomto vězení  

z své lásky nesmírné  

nás všech k vyproštění,  

s nebeským bohatstvím 

přišels k nám chudičkým,  

aby nás daroval,  

sebou zbohacoval,  

Kriste, Králi náš. 

4.2.3.4. Varianty a textová komunita 

Srovnání tří klatovských rukopisů se dvěma dalšími ukazuje nejen množství a 

různorodost variant, ale také jisté společné rysy rukopisů. Zvláště RK 83 a RK 84 jsou si 

v mnohém podobné. Skladba textů v RK 83 I a RK 84 je s výjimkou několika odchylek táž. 

Některé texty (slova, verše) byly dodatečně upravovány tak, aby oba rukopisy fungovaly ve 

vzájemné shodě, a také rozsáhlé škrty v různých částech officií jsou dokladem, že jejich 

uživatelé brali ohled na oba prameny. Některé texty obsahují společné varianty, aniž by se 
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vzájemně později přizpůsobovaly (jsou stejné již z doby zapsání prvním písařem) a zároveň se 

těmito variantami liší např. od Hr-11. Jeden takový příklad poskytuje následující tabulka: 

Tab. 33: Příklad textové komunity (verze klatovských rukopisů a Hr-11) 

RK 83 I, so, Prosa (p. 165) 

RK 83 II, út, Prosa (p. 239)  

RK 84, so, Prosa (f. 79v) 

Hr-11, so, Prosa (f. 229v) 

Když Panna uslyšela od Anděla ty řeči, s pokorou k 

němu počala tato slova říci:  

Nepoznávám muže, ó ctný Gabrieli, však přijmu to, 

což Bůh velí. 

Anjel promluvil ku Panně, řka: Neboj se toho, neb Pán 

Bůh působí vše divně maje darů mnoho, nechtěj v tom 

Stvořiteli odporna býti, věř, že to můž učiniti. 

Když Panna uslyšela od Anděla ty řeči, ihned s bázní, 

s pokorou počala k němu řéci:  

Nemínímť poznati muže, Gabrieli, však učiním, což 

Bůh velí. 

Neb čtúc v Bibli, v svatých Písmích, dočtla sem se 

toho, žeť Pán Bůh divně působí, maje darův mnoho, 

nechciť já stvořiteli odporna býti, vím, že to můž 

učiniti. 

 

Vzhledem k těmto podobnostem by se dalo uvažovat o tom, že rukopisy RK 83 a RK 84 jsou 

základem pro rorátní textovou komunitu v Klatovech, která se skladbou většiny textů hlásí ke 

královéhradecké redakci, částečně obsahuje texty rakovnické redakce, a přesto si tvoří vlastní 

varianty a jejich užívání potvrzuje už jen tím, že je zaznamenává ve dvou rorátnících (shody 

v RK 83 a RK 84). Zjednodušený přehled textových shod a rozdílů mezi jednotlivými rukopisy 

je uveden v Příloze 4. 

Pojem textové komunity lze vztáhnout pouze na dva klatovské rukopisy, RK 79 zůstává 

stranou. Že se tento rorátník vymyká ostatním, bylo již zmíněno výše. Malá sonda do jeho 

textového uspořádání odhaluje, že se tento rukopis pohybuje mezi verzemi královéhradeckými 

a klatovskými. Některé texty byly nalezeny pouze v RK 79, např. píseň v nedělním Introitu 

Prorokové, otcové svatí jsou žádali. O kombinaci některých variant z obou zdrojových oblastí 

svědčí písně uvedené níže v tabulkách 33 a 34. 

Tab. 34: RK 79 jako rorátník mezi Klatovy a Hradcem Králové; shody s Hr-11 jsou podtrženy rovně, shody s klatovskými 

rukopisy jsou vyznačeny přerušovaně. 

RK 79, út, Introit (f. 27v) RK 83 I, út, Introit (p. 44) 

RK 84, tamtéž (f. 21r) 

Hr-11, út, Introit (f. 84r) 

Ježíš Kristus, Spasitel,  

všech kajících věrných vykupitel,  

ráčil se jest vtěliti,  

aby nás mohl od hříchův zprostiti. 

 

Jsouc vděčni my vtělení  

jeho a našeho vykoupení,  

Kristu z toho děkujme  

i Bohu Otci chválu vzdejme. 

 

Řkouc: Dej, Bože, zde v světě,  

ať sme živi ctnostně v svatě,  

vzdycky vzlášť při naší smrti,  

račiž s námi Pán Bůh býti. 

Ježíš Kristus, Spasitel,  

všech kajících věrných vykupitel,  

ráčil se jest vtěliti, 

z čisté Panny naroditi. 

 

Jsouc vděčni my vtělení  

jeho a našeho vykoupení,  

Kristu z toho děkujme  

i Bohu Otci chválu vzdejme. 

 

Řkouc: Dej, Bože, zde v světě,  

ať sme živi ctnostně vždycky 

svatě,  

zvláště při naší smrti  

račiž s námi Pán Bůh býti. 

Ježíš Kristus, Spasitel,  

všech kajících věrných vykupitel,  

ráčil se jest vtěliti,  

aby nás mohl od hříchův zprostiti. 

 

Jsouc vděčni my vtělení  

jeho a našeho vykoupení,  

Kristu z toho děkujme  

a Bohu Otci chválu vzdejme. 

 

Řkouc: Dej, Bože, zde v světě,  

ať sme živi ctnostně a svatě, 

potom při naší smrti  

račiž naším ochráncem býti. 
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Tab. 35: RK 79 jako rorátník mezi Klatovy a Hradcem Králové; shody s Hr-11 jsou podtrženy rovně, shody s klatovskými 

rukopisy jsou vyznačeny přerušovaně. 

RK 79, pá, Alleluja 

(f. 74r) 

RK 83 I, pá, Alleluja 

(p. 136) 

RK 84, pá, Alleluja 

(f. 65v) 

Hr-11, pá, Alleluja 

(f. 196r) 

Poděkujmež Otci 

nebeskému i jeho Synu 

velmi milému i Duchu 

Svatému, Mistru tomu 

jedinému, Pánu Bohu 

našemu. 

 

Jenž jest ráčil člověka 

vykoupiti, Adamův pád 

tudy napraviti, když se 

ráčil z Panny naroditi, 

potom těžce na kříži 

umříti. 

 

Pane Jezu Kriste, pro tvé 

vtělení rač nám dáti 

vnitřní obživení, 

aťbychom zde v dobrém 

pracovali, potom s tebou 

věčně přebývali. 

Poděkujmež Otci 

nebeskému i jeho Synu 

velmi milému i Duchu 

Svatému, Mistru tomu 

jedinému, Pánu Bohu 

našemu. 

 

Jenž jest ráčil člověka 

obživiti, Adamův pád 

tudy napraviti, když se 

ráčil z Panny naroditi, 

potom těžce na kříži 

umříti. 

 

Pane Jezu Kriste, pro tvé 

vtělení rač nám dáti 

vnitřní obživení, 

aťbychom se zde svých 

hříchův káli, potom 

s tebou věčně přebývali. 

Poděkujmež Otci 

nebeskému i jeho Synu 

velmi milému i Duchu 

Svatému, Mistru tomu 

jedinému, Pánu Bohu 

našemu. 

 

Jenž jest ráčil člověka 

obživiti, Adamův pád 

tudy napraviti, když se 

ráčil z Panny naroditi, 

potom těžce na kříži 

umříti. 

 

Pane Jezu Kriste, pro tvé 

vtělení rač nám dáti 

vnitřní obživení, 

aťbychom se zde svých 

hříchův káli, potom 

s tebou v nebi přebývali. 

Amen. 

Poděkujmež Otci 

nebeskému i jeho Synu 

velmi milému i Duchu 

Svatému, Mistru tomu 

jedinému, Pánu Bohu 

našemu. 

 

Jenž jest ráčil člověka 

vykoupiti, Adamův pád 

tudy napraviti, když se 

ráčil z Panny naroditi, 

potom těžce na kříži 

umříti. 

 

Pane Kriste, pro tvé 

slavné vtělení rač nám 

dáti vnitřní obživení, 

aťbychom zde v dobrém 

pracovali, potom s tebou 

věčně přebývali. 

 

Závěrem lze konstatovat, že textová složka českých rorátů byla na konci 16. století a 

v prvních letech 17. století velmi variantní a že tato variantnost nebyla vnímána jako nedostatek. 

To dosvědčují jednak dvě části rukopisu RK 83, které samy variují, a jednak mnohé změny 

jednoho textu v několika pramenech. Vývoj textových variant se nezastavil na začátku 17. 

století, jak dokládá RK 79 sepsaný na konci 18. století. To vše potvrzuje, jak živý byl text 

českých rorátů, že byl dlouhodobě recipován, a zároveň podléhal zásahům, tzn. alespoň 

minimální invenci ze strany produktora (písaře, objednavatele apod.). 
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Závěr 

Kriste, rač to dáti,  

s tebou věčně přebývati.  

Amen. 
(Prosa ve čtvrtek, závěr) 

 

V diplomové práci jsem si stanovila několik cílů. Prvním cílem bylo popsat tři rorátníky 

uchovávané ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech. O nich pojednává kapitola Popis 

pramenů a soupis repertoáru těchto tří rorátníků zaznamenávají tři katalogy s textovými incipity 

všech zpěvů (viz Přílohy 1–3). Rorátníky RK 83 a RK 84 původně vlastnilo s největší 

pravděpodobností literátské bratrstvo v Klatovech, rorátník RK 79 je chudenické provenience. 

O dlouhotrvající recepci rorátů v Klatovech však svědčí ještě jiné prameny klatovské 

provenience, a to latinský graduál z roku 1537 a český graduál z roku 1560. Právě český graduál 

obsahuje některá rorátní officia v češtině, byť rozdělená do oddílů podle jednotlivých částí mše. 

Nahlédnutí do dalších dvou hlasových knih literátského bratrstva v Klatovech prozradilo, že 

pro místní kůr byla složena také dvě latinská rorátní officia interpolovaná písněmi. Hudební 

skladatel Pavel Spongopeus Jistebnický, autor hudební složky těchto latinských officií, 

zakomponoval písně mezi chorální části. Tato praxe zaznamenávání rorátů byla zatím známá 

pro české verze, nikoliv pro latinské. Při textové analýze klatovských rorátníků bylo přihlíženo 

také k dalším dvěma raně novověkým rorátním pramenům, královéhradeckému rorátníku (sign. 

Hr-11) a rakovnickému graduálu (sign. B 98), a to jednak z toho důvodu, že jejich rorátní 

repertoár se s klatovskými rorátníky výrazně shoduje (viz níže), jednak proto, že tyto dva 

rukopisy byly dřívějším bádáním označeny za důležité prameny pro dvě textové redakce 

českých rorátů (Orel 1921, s. 9). 

Metodologickými východisky  pro analýzu textů všech rorátníků byla teorie varianty, 

jak ji vypracovala tzv. nová filologie, a úvahy Kateřiny Smyčkové o specifikách rukopisného 

publikování zpívaných textů v raném novověku (Smyčková 2017). 

Analýza textů ukázala, že české roráty jsou značně variujícím textem, textem živým. 

Variuje makrokompozice i mikrokompozice rorátů. Variace na úrovni makrokompozice se 

projevuje v (ne)přítomnosti některých mešních částí, chybí především Patrem a Sanctus, popř. 

v počtu zpěvů, tj. v rozdílné délce jednotlivých částí officia. Také mikrokompozice rorátů se 

vyznačuje vysokou variantností textů, počínaje jednotlivými chorálními verši a písněmi a konče 

hláskoslovnými odlišnostmi. Roráty nemají jednu původní, resp. „zlatou“ či nejlepší verzi a ani 

jediného autora (původce). Je možné, že každé místo, kde se roráty provozovaly, texty 
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přizpůsobovalo vlastním požadavkům. Jedinečná podoba (rukopisných) textů sdílená lidmi 

v určité oblasti je označována termínem textová komunita (Smyčková 2017, s. 12). Tento pojem 

lze dobře aplikovat přinejmenším na rukopisy RK 83 a RK 84. Variantnost a částečná 

anonymita autorů (písařů, objednavatelů rukopisu apod.) sbližují roráty se středověkými 

literárními památkami. To ale neznamená, že by se jednalo o středověký „přežitek“ 

v negativním slova smyslu, neboť roráty byly v raném novověku značně oblíbené a ani poté 

nezmizely úplně. 

Materiál zkoumaný v této diplomové práci zůstává i přes provedenou analýzu otevřený 

dalšímu studiu. K objasnění otázky, jak byly roráty v Klatovech realizovány, by mohla přispět 

identifikace všech dodatečných přípisků a poznámek v klatovských rorátnících. Při analýze 

jsem také nebrala v potaz slovosledné varianty a varianty týkající se jednotek menších, než je 

slovo. I tyto aspekty se tedy nabízí k dalšímu zkoumání. Také je nutné zdůraznit, že srovnávání 

textů v analytické části diplomové práce se pohybovalo na makrorovině a sémantické rozdíly 

variantních textů často zůstaly na okraji zájmu. Komplexnější interpretaci některých 

významových nuancí by mohl poskytnout obor teologie. Speciální pozornost by si zasloužilo 

také srovnání textů klatovských rorátníků a českého graduálu z roku 1560. Nahlédnutí do tohoto 

graduálu prozrazuje, že některé texty jsou totožné, jiné nikoliv. Je nasnadě otázka, zda se ony 

odlišné texty vyskytují ještě i v jiných rorátnících, popř. graduálech a zda mohly být zpívány 

při rorátní mši (při adventní matuře) či byly vyhrazeny pro ne-rorátní adventní mši.  

Studium rorátů by mohlo v dalších krocích zohlednit také prameny jiné než klatovské 

provenience. Dosavadní literatura nastiňuje již jeden směr, a to prameny v Jaroměři a 

v Dašicích, jež podle Dobroslava Orla obsahují víc než sedm officií (Orel 1921, s. 7). Podle 

několika zmínek ze studie Martiny Šárovcové se ukazuje, že vlastní, jinou skladbu rorátních 

textů má Unhošťský rorátník (Šárovcová 2010, s. 388 a 395).  

Jedním z nejnáročnějších úkolů v této diplomové práci bylo vyrovnat se s variantností 

textů. Některé typy variant se týkají chorálních i písňových částí, tj. obou forem rorátních 

zpěvů, některé se vyskytují jen u jedné formy. Variantnost se projevuje takříkajíc všude, kde 

může. Obtížné bylo najít hranici mezi malou a velkou mírou variantnosti nebo vysvětlit případy, 

kde hraje roli stránka jazyková a rytmicko-melodická apod. Jedno z možných řešení, jak 

varianty klasifikovat, poskytuje C. Havlíková, která se zabývala katalogizací lidových písní a 

přitom se potýkala s podobnými problémy textové variantnosti (Havlíková 1967). Proto její 

klasifikaci využívá také Kateřina Smyčková pro repertoár rukopisných kancionálů (Smyčková 

2017). Způsob práce s variantností lidových písní je rozvinutý a jistě by mohl nabídnout nový 

vhled i do problematiky rorátů. Souvislost s lidovými písněmi je opodstatněná přinejmenším 
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z několika důvodů: oba typy materiálů jsou velmi rozsáhlé, oba značně variují, lidové písně i 

roráty jsou zpěvy, tj. jsou vázané na hudební složku, a rovněž v obou případech musí badatel 

vzít v úvahu široké vrstvy recipientů na rozsáhlém území.  

Materiál dochovaný v RK 83 otevřel nové otázky k tradování a recepci rorátů a 

relativizoval dosavadní pojetí redakcí rorátů. Velká část čtyř alternativních officií (RK 83 II) se 

shoduje s texty rakovnického graduálu. Jejich přítomnost dokazuje, že klatovské literátské 

bratrstvo mělo k dispozici širší spektrum rorátních officií než jen sedm. Otázkou ale zůstává, 

jak vysvětlit vazby repertoáru klatovských pramenů k repertoárům rorátníků královéhradecké 

a rakovnické redakce. Ukazuje se, že redakce nejsou vázány na konkrétní místo, popř. region, 

protože se rakovnické roráty nedochovaly jen v Rakovníku, ale částečně též v Klatovech. 

Přezkoumání pojmu redakcí a klasifikace rorátů na jeho základě je jedním z úkolů budoucího 

bádání.   

Nelze přehlédnout, že mnoho analyzovaných rukopisů souvisí s dílnou Jana Táborského 

v Praze – v případě Klatov se jedná o dva nejstarší graduály. Mimo to se k jeho dílně váže i 

rakovnický graduál, dále též královéhradecký graduál vyhotovený ve dvou dílech a uložený 

pod signaturami Hr-13 a Hr-14, který také obsahuje české roráty (Součková 2016, s. 35). Tímto 

by Táborského činnost zasahovala do všech velkých středisek rorátní tradice a především do 

dvou redakcí, jak je nastiňuje Orel. Otázkou zůstává, jak velký vliv měla dílna Jana Táborského 

na rozšíření rorátů a jestli mohla ovlivnit také textovou podobu (tj. redakce), nebo i hudební 

podobu (např. na míru tropování chorálu, srov. Žůrek 2011, s. 20–25). Jeden z písařů Jana 

Táborského, Matěj Pecka Klatovský, pocházel – jak prozrazuje přízvisko – z Klatov (Ottův 

slovník naučný 1902, s. 382). Tím vzniká další souvislost mezi Klatovy a Táborského dílnou. 

O tom, že mnohé (jiné) notované rukopisy určené i pro venkovské kůry vznikaly v centrálních 

pražských písařských dílnách, se zmiňuje již Fojtíková (1984, s. 229). 

Na závěr je třeba podotknout, že roráty představují živý text i v současnosti a že je 

mnohé kostelní kůry znovu zařazují do svého repertoáru. Častěji se také objevují koncertní a 

jiná mimoliturgická provedení rorátů, kterých je možné se zúčastnit. Jak daná skupina lidí 

roráty zpívá, kolik textů vypouští či jestli je upravuje, jak je začleňuje do současné liturgie, 

závisí také na tom, jak jsou tito lidé s tradicí rorátů obeznámeni a jaký přístup k rorátům vůbec 

mají. Vzhledem k variantnosti a regionálním zvláštnostem rorátů se mj. nabízí využít v prvé 

řadě vlastní lokální prameny. Klatovské rorátníky, které obsahují v mnoha ohledech jedinečný 

rorátní repertoár, k takovému provedení přímo vyzývají.  
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Prameny 

BALBÍN, Bohuslav: Vita venerabilis Arnesti, (vulgo Ernesti) primi archiepiscopi Pragensis, 

Adamus Kastner, Praga 1664. 

[Graduál literátského bratrstva v Klatovech z r. 1560], Knihovna VMH Klatovy, sign. CS-KL 

1 (Repertorium II/1 1683/112) 

[Graduál literátského bratrstva v Klatovech z r. 1537], Knihovna VMH Klatovy, sign. CS-KL 

403 (Repertorium II/1 1684/113) 

KOREJS, Bohuslav: Rorate. České adventní zpěvy 16. století. Varhanní doprovod. Kostelní 

Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2014. 

[Latinsko-český graduál z l. 1584–1601 – 1. bas], Knihovna VMH Klatovy, sign. RK 102 

(Repertorium II/1  1643/72) 

[Latinsko-český graduál z l. 1585–1605 – 1. tenor], Knihovna VMH Klatovy, sign. RK 103 

(Repertorium II/1 1644/73) 

OREL, Dobroslav: Staročeské roráty. In: Český kancionál. Praha: Státní nakladatelství, 1921. 

PEŠINA, Václav: O Roráte, zvláště Králohradeckém. Předmluva k Roráte. Časopis katolického 

duchovenstva 18, č. 3 (1837), s. 518–528. 

POSPÍŠIL, Jan František (ed.): Roráte neboli Veselé a radostné zpěvy adventní o vtělení Pána 

a Spasitele našeho Ježíše Krysta v přečistý život Marye Panny. Hradec Králové: J. F. Pospíšil, 

1823. 

[Rakovnický graduál z l. 1594–1596], Muzeum T. G. M, Rakovník, inv. č. B 98. 

Rorate neb Weseli a Radostny Spěwowe Adwentni, ktere přepsal Joseff Padr, Mistr Ržemesla 

Kowařskeho, w Hradcy Kralowem, Roku 1785. Národní knihovna České republiky, sign. 

59.R.5130. Dostupný z: http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php#search [přístup 29. 

11. 2019]. 

[Roráty z konce 18. stol.], Knihovna VMH Klatovy, sign. RK 79 (Repertorium II/1 1629/58) 

[Roráty z poč. 17. stol.], Knihovna VMH Klatovy, sign. RK 83 (Repertorium II/1 1633/62) 

[Roráty z přel. 16. a 17. stol.], Knihovna VMH Klatovy, sign. RK 84 (Repertorium II/1 

1634/63) 

[Rorátník z l. 1585–1586], Knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové, sign. Hr-11 

(Repertorium I/2 1023/126) 

ŠMÍD, František (ed.): Rorate. České adventní zpěvy 16. století. Karmelitánské nakladatelství: 

Kostelní Vydří, 2003. 

ŠMÍD, František (ed.): Nedělní roráty. Praha: [Ondřej Šmíd], 2010. 
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