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Lokální redakce českých rorátů představují mezioborově zajímavé téma, které se dotýká jak 

významných pramenů naší knižní kultury, tak i dlouhodobých literárních a hudebních tradic. Ačkoliv 

povědomí o lokáních odlišnostech dlouhodobě tradovaných textů měly již první generace hymnologů, 

doposud se nikdo neodvážil podniknout důkladnější průzkumnou sondu do jednoho konkrétního místa 

a jeho dochovaného rorátního repertoáru. Klatovská tradice může být považována za reprezentativní a 

dobře doloženou různými typy pramenů. Klatovy představovaly přirozené centrum celkem širokého 

regionu, jehož dlouhodobé kulturní vyzařování posilovala v raném novověku přítomnost společensky 

aktivních institucí (poměrně dobře doložená činnost literátského bratrstva, později jezuitské koleje). 

V bohemikálním kontextu jsou Klatovy zajímavé je také tím, že dlouho představovaly kontaktní území 

mezi českou a německou jazykovou kulturou. 

Úkol zmapovat a dobře interpretovat jakoukoliv místní tradici rorátů na základě dochovaných 

pramenů není snadný. Vstupní povinností je vyrovnat se s doposud neprovedeným shromážděním, 

popisem a kritickým posouzením relevantních pramenů. Již to je úkol svrchovaně mezioborový, 

uvážíme-li, že jde téměř výhradně o notované rukopisy, a je přitom nezbytné vzít v potaz prameny 

psané v češtině i latině. Při jejich interpretaci pak badatel doposud nemá k ruce žádné ucelené 

zpracování dějin českých rorátů, natož pak vzor pro vyhodnocení jejich variant. Nenajde žádnou 

oporu, která by mu pomohla vyřešit otázku, do jaké míry je zdokumentovaný soubor textů obecný či 

zvláštní, reprezentativní nebo marginální, obvyklý či z jakéhokoliv důvodu vývojově zajímavý. Řadu 

principiálních otázek si tedy musí sám položit i zodpovědět, a to natolik přesvědčivě a srozumitelně, 

aby dobře vedl další badatele, kteří se třeba vydají v jeho stopách dále.  

Autorka se tohoto úkolu ujala s invencí i pracovitostí. Tato práce se mimo jiné stává určitým 

zátěžovým testem, který prokazuje, že pro komplikovanou problematiku českých rorátů je možné 

s úspěchem použít metodologická východiska nové filologie, jakož i nejnověji vypracovaný 

literárněhistorický přístup k interpretaci repertoáru českých rukopisných kancionálů, který pracuje 

s pojmy dlouhotrvajících tradic, textových komunit a živého textu. Ukazuje se, že právě tudy může 

vést schůdná cesta z bezradnosti generací badatelů, kteří neměli odvahu se lokálními tradicemi 

zabývat, a marně čekali na zpracování tradice rorátů jako celku, které by pak umožnilo materiál 

systematicky zařadit do obecnějších vývojových linií. Východiska nové filologie, která se nesnaží o 

normativní klasifikaci textových i jiných verzí, dávají zjevně badateli značnou míru svobody, s níž 

autorka zachází uvážlivě.  

Již úvodní komentář k variantnosti tradic je výsledkem původní komparační práce, ve které 

nebylo pokračováno od základního výzkumu podniknutého a jen velmi stručně shrnutého 

Dobroslavem Orlem (1921). V přehledových kapitolách si zaslouží ocenění dobrý způsob odkazů a 

citací, jakož i vyrovnaný a přehledný způsob shrnutí dosavadního bádání, který navazuje na 

dlouhodobou diskusi v rozmanité a kvalitativně nevyrovnané literatuře. Přehledně a stručně je 

nastíněná poměrně komplikovaná definice a vývoj českých rorátů. Rozhodně není zbytečností popis 

struktury rorátů a inventura terminologie, která byla v různých oborech nejednotná. Chvályhodné je 

rozšíření metodologického záběru o práce muzikologů (Fojtíková, Žůrek), kteří se zabývali obecně 

zákonitostmi utrakvistické redakce českého chorálu (nejen tedy rorátů), a (ať již z nouze či 

prozíravosti) vnesli systém do popisu různých praxí textových úprav. I s ohledem na další diskusi nad 
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podobným materiálem je přínosem důkladná retrospektiva, vysvětlení a vymezení pojmů jako 

interpolace, tropování a textace. 

Ačkoliv je práce zaměřena primárně bohemisticky, autorka se nezalekla ani latinských 

notovaných pramenů. Díky tomu se svědectví dosti nesourodých pramenů začínají spojovat. Obecnější 

výpověď přinesl například zájem o klatovské fragmenty hlasových knih Pavla Spongopaea 

Jistebnického, které obsahují kompletní a přehledně zapsané latinské oficium a odpověděly a 

dlouhodobě otevřenou otázku, zda bylo tropování liturgických textů písněmi používáno v latině tímtéž 

způsobem jako v češtině. Doposud bylo možné argumentovat maximálně tím, že není pravděpodobné, 

aby neměla přirozenou kontinuitu tatáž struktura, která je doložena v 15. století v latinských 

roraminech a posléze v poslední čtvrtině 16. století v českých rorátních officiích, a nepřímo jí dokládá 

velké množství podobného repertoáru, ovšem bez podrobnějších prováděcích rubrik.  

Objevná je zejména poslední kapitola zabývající se na základě nově definovaných 

filologických principů textovou variantností. Otevírá celou řadu otázek, které se projevují 

v sledovaném vzorku pramenů, a jejich úplně zodpovězení možná přinese až další výzkum 

rozprostřený do větší do šířky a podrobnosti. Zde se již projevují výzvy pro budoucí důkladnější 

analýzy, například podezření na celkem volné kombinování písňových textů přebíraných z 

utrakvistických nebo bratských kancionálů (s. 78),   

Za přesvědčivě obhájený považuji dílčí závěr, že české roráty neměly jednotné normativní 

znění, ale paralelně existovaly jednotlivé redakce, které se vyvíjely v neustálé interakci mezi obecnými 

směry vývoje a sertvačností lokálních tradic. Geneze českých rorátů stále ještě představuje 

nepřehlednou a málo probádanou oblast. Za zcela obhajitelnou proto považuji rezignaci na stematický 

popis variant rorátů, na rozlišování předlohy a úprav, případně na chronologické hledisko (s. 19). Na 

podobné úvahy je příliš brzy, uvážíme-li navíc, že mnohé varianty velmi dlouho přežívaly paralelně 

vedle sebe, jak dokládají prameny z 18. a 19. století, včetně dokladů recepce poměrně starých útvarů, 

které jdou někdy až do století dvacátého. Autorka provedla základní popis a komparaci zdůvodněného 

souboru pramenů, charakterizovala několik redakcí rorátních officií a nastínila některé jejich redakční 

principy. Bylo by možné zabíhat dále do detailů, ale to by již práci nemuselo zkvalitnit, spíše 

znepřehlednit a dekoncentrovat.  

Přesto si dovolím několik poznámek, které nejsou výčtem chyb, ale spíše námětem pro další 

žádoucí pokračování v naznačeném směru výzkumu.  

Paralelní existence literátského kůru českého (jednohlasého) a latinského (figurálního, 

vícehlasého), v Klatovech, která je navíc doložená poměrně reprezentativními hudebními prameny, je 

okolností celkem důležitou a snad i mimořádnou. V budoucnu by možná mohla přinést nějakou formu 

svědectví o postupném přechodu z latinského repertoáru roramin na český. Klatovský graduál je navíc 

jedním z posledních latinských utrakvistických graduálů psaných v dílně Jana Táborského, ještě před 

jeho definitivní specializací na českou redakci chorálu. Jeho porovnání s pozdějšími lokálním prameny 

v češtině by mohlo pomoci při interpretaci rorátníků, obsahujících repertoár latinský i český, 

jednohlasý i vícehlasý (např. Albajulský kodex, obsahující jednohlasé české roráty a přídavek 

vícehlasých latinských kantilén).  

I přes nutnou stručnost a potřebu nesetrvávat u marginálií by některé informace potřebovaly 

lépe doložit, třeba jen odkazem na zdroj. Jde například o vztahy mezi klatovským literátskýcm kůrem 

a skladatelem Pavlem Spongopeem Jistebnickým (s. 20).  
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Přínosný je rozbor a komparace konkordujícího pramene RK 83 II. Další zájem o rakovnické 

rorátníky, které obsahují odkaz na jiné rukopisy včetně paginace (s. 36) by snad mohl osvětlit jistotu 

Orlova tvrzení (na první pohled obecného až svévolného, ale zjevně podloženého znalostí pramenů), 

že literáti byli zvyklí vyhledávat zpěvy v různých rukopisech a podle potřeby je kombinovali. Snad by 

se dalo uvažovat i o tom, že některá rorátní officia v klatovských pramenech by mohla být určena pro 

nějaké nám zatím neznámé mimořádné funkce vedle „řádných“ rorátních officií, která byla zapsána 

v jiných pramenech či složkách rukopisů.  

Důležitou výpověď k další recepci má potvrzení o dodatečných úpravách prováděných 

paralelně ve dvou různých rorátnících. Mohly by zpětně potvrzovat jak společnou provenienci, tak i 

další úpravy a redukce téže redakce rorátů. Podobný případ můžeme doložit například v rukopisných 

rorátnících v Hradci Králové.  

Je dobře, že byl do komparace zahrnut také repertoár latinského klatovského graduálu. Možná 

by si zasloužil vysvětlení, že obsahuje snad nejobsáhlejší repertoár latinských roramin z dochovaných 

pramenů svého druhu, včetně přídavných cantiones. Takovéto tvrzení by si však vyžádalo alespoň 

orientační komparaci s jinými, jen o málo štíhlejšími pozdními utrakvistickými latinskými graduály, a 

ty by již mohly povážlivě vychýlit těžiště práce směrem do latinské fáze vývoje rorátů. To by pak 

znamenalo věnovat se tématu, které se již vzdaluje od literárněhistorického oboru kamsi na pomezí 

muzikologie, liturgiky a srovnávací filologie.  

Za objevný považuji úvod do otázky návaznosti mezi texty chorálů a písní. Základní 

posouzení otevírá nové obzory, které ovšem již není možné dále sledovat, pokud se má práce držet 

vytčeného tématu. Zde se již začíná projevovat gravitace (zatím jen tušené) závislosti českých redakcí 

rorátů na latinských předlohách, které snad byly v rámci určitého „generačního smíru“ vyměněny za 

nová česká kontrafakta při zachování jejich melodií a zvykových míst ve struktuře rorátů. Největší 

zjištěné nesrovnalosti a nelogičnosti se totiž týkají kantilén, jejichž nápěvy měly pravděpodobně svá 

zvyková umístění, a nové české texty byly převzaty z již ustálených přebásnění. Týká se to především 

„otevírací“ písně Všichni věrní křesťané. Ta obsahuje zřetelnou úvodní apostrofu, stejně jako starší 

latinský pretext (Singuli catholici), ale o jejich funkci na začátku zpívaných rorátů jsme bezpečně 

zpraveni až z pozdějších českých rorátních officií. Podobný je i případ sousední písně Věkové když 

přeběhli jsú (Cuncti nunc assurgentes). Tyto, a možná i jiné tendence se možná projeví výrazněji, až 

budou prověřeny na větším vzorku pramenů. Posledně uvedený příklad budiž zmíněn jako výraz 

naděje, že nastoupená cesta není slepá, ale její pokračování už je úkolem pro další badatele a obory.  

 Je slušností vytknout práci alespoň jeden překlep: jméno Jana Táborského z Kutné Hory (s. 

85) má být správně z Klokotské Hory.  

 I přesto, že práce ponechává řadu otázek přiznaně otevřenou, považuji ji za více než zdařilé 

pojednání vytčeného tématu a zároveň i za solidní základ, na který může navázat další a podrobnější 

výzkum českých rorátů. Práci považuji obsahově i formálně za odpovídající nárokům kladeným na 

magisterskou diplomovou práci, hodnotím ji jako výbornou a doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze dne 15. 1. 2020 

Tomáš Slavický. 


