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1. Úvod
Soubor notovaných rukopisů ženského benediktinského kláštera sv. Jiří v Praze,
zaznamenávajících zpívanou liturgii, je pozoruhodný mimořádně vysokým počtem
dochovaných pramenů. Tato široká kolekce rukopisů, pocházejících z jedné instituce,
není obvyklá ani v evropském měřítku. Rukopisy nicméně kladou dodnes řadu
nezodpovězených otázek, týkajících se především provenience a datace kodexů.
23 zpracovávaných rukopisů1 spadá do období od II. poloviny 13. stol. do I.
čtvrtiny 15. stol. Počet pramenů však nemůžeme považovat za konečný. Rukopisy na
první pohled vykazují rozmanitost notačních typů a písařských rukou, což klade otázky
směřující k působení skriptoria sv. Jiří a původnosti kodexů vůbec. Zajímavostí
rukopisů je převažující métsko–gotická notace, na rozdíl od pramenů pražské diecéze,
kde se vyskytuje notace rhombická. Zdrojem výše uvedených pramenů mi byla Národní
knihovna České republiky (v jednom případě Knihovna Národního muzea).
Tématem chorální notace v pramenech kláštera sv. Jiří se dosud uceleně nikdo
nezabýval. Názvy notačních typů jednotlivých svatojiřských rukopisů můžeme sledovat
v publikaci Catalogus codicum notis musicis instructorum Václava Plocka2, který však
v typologii notací vychází z dnes již nevyhovujícího systému Josefa Huttera3.
Cílem této práce je na základě studií příbuzných středoevropských notačních
systémů vypracovat typologii chorální notace rukopisů kláštera sv. Jiří a spolu
s paleografy určit pomocí analýzy textu stáří notovaných zápisů, zvláště pak
rhombických přípisků, pořízených později. Závěrečná analýza jednotlivých rukou a
notačních typů může přispět k identifikaci stejných písařů či písařských okruhů a
pomoci tak určit, které rukopisy nebo jejich složky spadají do stejné časové vrstvy.
Vytyčení charakteristických znaků jednotlivých notačních typů a časového období
jejich výskytu v svatojiřských rukopisech může přispět k budoucímu celkovému
vyhodnocení vývoje chorální notace v pražských pramenech.
První část práce je rozdělena do pěti kapitol. V kapitole Základní terminologie
neumové notace řeším především dělení a pojmenování jednotlivých neum, z kterého
1

Praha, Národní knihovna České republiky (dále jen: Praha, NK): XII E 16, VI G 10a, VI G 10b, VI G
15, XIII C 4, XIII C 7, XIV C 20, XII C 3, VI G 3b, VI G 5, VII G 16, VII H 1, XII D 9, XII E 15a, XII E
15b, XII E 15c, XIII E 14d, XIII H 3c, XIV B 13; Praha, Knihovna Národního muzea (dále jen: Praha,
NM) XVI A 18; Praha, NK: VI G 3a, XIV G 46, XIV D 21;
2
Plocek V. 1973.
3
Hutter, J. 1930.
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terminologie chorální notace vychází. Další kapitola Středověká evropská notace a její
vývoj, popisující všechny důležité adiastematické a diastematické notační typy
jednotlivých zemí od 9. do 15. stol., je nezbytná pro ujasnění vzniku samotných
chorálních systémů. Chorální notace ve střední Evropě pojednává o středověkých
chorálních notacích v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a v Německu. Pro úplnost zde
zohledňuji i notaci adiastematickou. V kapitole Chorální notace v Čechách věnuji
relativně velký prostor studii Česká notace – nota choralis Josefa Huttera4, jehož
typologie chorálních notačních systémů není už dnes platná a vyžaduje vysvětlení, proč
pozbývá své aktuálnosti. Kapitola Historie kláštera sv. Jiří se zabývá dějinami kláštera
od jeho založení po rok 1782 a vede k pochopení rukopisů v širším kulturně –
historickém kontextu. Kapitolou Svatojiřské rukopisy s chorální notací, objasňující
současný stav bádání svatojiřských notovaných rukopisů, začíná druhá část této
diplomové práce, zabývající se pouze svatojiřskými notovanými rukopisy. Dále zde
vysvětluji postup objasňující počet mnou vybraných rukopisů, ve kterých se vyskytují
notované zápisy. V Popisu pramenů se snažím o vnější popis 23 notovaných rukopisů,
kde za pomoci PhDr. Renáty Modrákové z Oddělení rukopisů a starých tisků Národní
knihovny ČR upřesňujeme dataci jednotlivých složek a písařských rukou. V kapitole
Chorální notace pramenů sv. Jiří rozdělené na dvě podkapitoly – Kolace a analýza
jednotlivých písařů a notačních typů a Vyhodnocení rukopisů – analyzuji notové písmo
všech písařů nebo případně podobnosti písařských okruhů, seřazených do skupin podle
užití notace métské, métsko–gotické a rhombické. Po analýze následuje vyhodnocení
rukopisů. V příloze jsou faksimile ze všech 23 kodexů. Práce je doplněna o tabulky
zaznamenávající notační znaky jednotlivých rukou svatojiřských pramenů.

4

Hutter J. 1930.
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2. Základní terminologie neumové notace
Tématem neumové notace a klasifikací neum se zabývali především Peter
Wagner5, Grègoire Marie Suñol6, Willi Apel7, Eugen Cardine8 a David Hiley9. Každý
z autorů užívá k utřídění neum odlišný klasifikační systém.
Neumy jsou notační znaky užívané od poloviny 9. stol. k zápisu gregoriánského
chorálu. Název neuma pochází ze stejnojmenného řeckého slova a označuje buď „pokyn
vůdce“, nebo „znak“. Původně byly neumy grafickým překladem pohybu rukou určující
vzestupný a sestupný chod melodie a zaznamenávaly se nad textem. Díky rozsáhlému
rozšíření neumové notace ve Francii, Itálii, Německu a jiných zemích rozlišujeme
mnoho různých notačních neumových systémů lišících se kaligraficky a užíváním
zvláštních znaků.
Eugen Cardine dělí neumové znaky do tří skupin10.

1) Neumy určující melodický průběh (Graphies indiquant le mouvement
mélodique):
Z jedné noty se skládá:

punctum
virga
tractulus

Ze dvou not se skládají:

podatus (pes)
clivis (flexa)

Ze tří not se skládají:

scandicus
climacus
torculus
porrectus

5

Wagner P. 1970.
Suñol G. M. 1935.
7
Apel W. 1958.
8
Cardine E. 1968.
9
Hiley D. 1993.
10
Cardine E. 1968.
6

7

Ze čtyř not se skládají:

porrectus flexus
pes subbipunctis
scandicus flexus
torculus resupinus

2) Neumy opakující stejný tón (Graphies comportant un unisson):
apostopha
distropha
tristropha
trigon
bivirga a trivirga

3) Neumy určující směrové tendence (Graphies comportant un signe de
conduction):
pressus
virga strata
oriscus
salicus
pes quassus
quilisma
pes stratus

Likvescentní neumy jsou varianty základních znaků a v praxi se užívají většinou
pro zvýraznění

artikulace některých souhlásek. Pro likvescentní

neumy je

charakteristický obloukovitý tvar. Nejčastěji se v kodexech vyskytují likvescence u
virgy, puncta, podatu a clivis.

V neumové notaci mají důležité postavení také písmenné zkratky slov určujících
melodické nebo rytmické změny.
Písmena s melodickým označením jsou:
a (altius): výše
l (levare): vzhůru
s (sursum): vzhůru
d (deprimatur): klesnout
8

i (iusum nebo inferius): níže
e (equaliter): na stejné výšce
Písmena s rytmickým označením jsou:
t (tenere): držet (prodloužit)
x (expectare): počkat
m (mediocriter): středně
c (cito nebo celeriter): rychle

11

Tabulka sanktgallenských neum podle Eugene Cardina

11

Witkowska–Zaremba E. 1999, s. 184.
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3. Středověká evropská notace a její vývoj
Z množství literatury zabývající se tématem středověké notace nám vystupují do
popředí specializované publikace Neumenkunde Petera Wagnera12 a Schriftbild der
einstimmigen Musik Bruno Stäbleina s četnými pramennými ukázkami13. Z hudebních
slovníků se vývojem středověké notace nejuceleněji zabývá The New Grove Dictionary
of Music and Musicians, ve kterém se na zpracování hesla „History of Western Music“
podíleli David Hiley a Janka Szendrei14.
Středověkou notaci si můžeme chronologicky roztřídit do tří historických fází:
notace adiastematická (10. -11. stol.)
počátky diastematické notace (11. – 12. stol.)
chorální notace (13. – 15. stol.)
Nejstarším adiastematickým notačním systémem je paleofranská notace,
užívající se od poloviny 9. stol. do počátku 12. stol. v severní Francii (Soissons, Corbie,
St. Amand) a v západním Německu (klášter Korvey).
Bretaňská notace je dalším notačním typem, který se vyskytoval na území
severo – západní Francie (Le Mans, Angers, pobřeží Normandie) a jižní Anglie od 10.
stol. do poloviny 12. stol., avšak výskyt této notace je doložen i prameny ze severní
Itálie (Pavia) mezi 10. stol. a 11. stol.
Métská notace byla užívána v severovýchodní Francii (Reims, Laon, Metz,
Cambrai, St. Amand) a v severní Itálii (v blízkosti Lago di Como) od poloviny 10. stol.
Ve 12. stol. převezme métská notace diastematickou podobu a užívá se tak až do konce
středověku ve svém původním regionu a také na území východní Evropy a Čech
(rhombická notace). Základním notačním znakem je zde malý háček, tzv. uncínus, ze
kterého jsou tvořeny jednotlivé neumy. Pro métskou notaci je typická nota clivis, ve
tvaru číslice 7.
Akvitánská notace, charakteristická svými znaky v podobě malých teček a
čárek, se od 10. stol. vyskytovala na území jižní Francie (Albi, Angoulême, Apt, Arles,
Avignon, Clermont – Ferrand, Limoges, Marseille, Narbonne, Saint – Yrieix, Toulouse,
Valance) a později i Španělska (Coimbra, Huesca, Ripoll, San Salvador de Celanova).

12

Wagner P. 1970.
Stäblein B. 1975.
14
Hiley D. a Szendrei J. 2001, s. 84 – 119.
13
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Koncem 11. stol. začíná většina rukopisů s akvitánskou notací užívat jednu linku a stává
se tak nejstarší diastematickou notací.
Francouzská notace se zřetelně vertikálními a štíhlými neumami byla
v adiastematické podobě užívána mezi 10. – 12. stol. v přilehlých oblastech měst
Lyonu, Rouenu, Tours a Sens, tj. v klášterech St. Denis, Corbie, Cluny a Nevers. Stejný
typ této notace se vyskytoval také v Anglii, především ve Winchesteru. Později
francouzský notační systém vykrystalizuje v notaci kvadratickou.
Španělskou notaci si můžeme geograficky rozdělit na dva typy vyskytující se
v severním a jižním Španělsku. Zatímco notace v severním Španělsku má svými
vertikálními znaky velmi blízko k notaci francouzské, notace v jižním Španělsku
(Toledo), ovlivněná arabskou tradicí, má ležatý ductus směřující doprava.
Notace v oblasti Itálie má díky protáhlé dlouhé rozloze země mnoho rozličných
notačních typů, které můžeme geograficky utřídit do severní, střední a jižní Itálie, avšak
není zde žádná jednotná tradice. V notaci kláštera Novalesa na severozápadě Itálie
můžeme identifikovat podobnost s francouzským notačním typem. V klášterech Monza
a Bobbio se vyskytovala notace příbuzná s německou a se sanktgallenskou. V severní
Itálii dále dominovaly notace v okruhu center Nonantola a Bologna. Notaci střední
Itálie s centry Lucca, Pistoia a Perugia můžeme charakterizovat pravoúhlými tvary
neum. V jižní Itálii se od 11. – 12. stol. užívala především notace beneventská
(Benevento, Monte Cassino, Bari) s pravoúhlými tvary, třemi linkami a s širokou škálou
likvescencí.
Sanktgallenská notace (někdy německá bezlinková notace) vznikla koncem 9.
stol. a rukopisy s tímto notačním typem pocházejí z klášterů Sankt Gallen, Einsiedeln,
Reichenau a Bamberg (jižní Německo). V jižním Německu dominuje německá
bezlinková notace ještě v průběhu celého 12. stol. a v některých konzervativních
centrech se drží až do 14. stol. Německé neumy se do 14. stol. vyskytují také v
pramenech ve střední Evropě. Později byla sanktgallenská notace vytlačena notací
métskou. Charakteristickými znaky sanktgallenské notace jsou: virga se sklonem
vpravo, punctum ve tvaru tečky a tractulus. Pes, clivis a torculus mají obloukovitý tvar.
Scandicus se skládá z punct a virgy nakloněných doprava a climacus tvoří virga
s ductem vpravo s puncty tvořící tvar střechy.
Historickým zlomem ve vývoji notace byla notační reforma Guida z Arezza
(roku 1030), založená na užití notové osnovy, s klíči určujícími výšku noty f (linka
v červené barvě), výšku noty c (linka ve žluté barvě) a custodu na konci řádku.
11

Guidonský notační systém přijala jako první střední a severní Itálie včetně Říma v druhé
polovině 11. stol., střední Francie v 11. stol., Anglie, Skandinávie a Sicílie ve 12. stol.
V oblastech užívajících akvitánskou a beneventskou notaci s diastematickými prvky se
linková notace prosadila mnohem později (13. stol.). V Německu, kde se poměrně
dlouho udržovaly adiastematické neumy, byl reformní notační typ adoptován ke konci
13. stol. V Maďarsku se notace na linkách uchytila v poslední třetině 12. stol.,
v Čechách a v Polsku pak v průběhu 13. stol.
Smíšeným typem métského a gotického notového písma, vyskytujícím se na
území východního Německa, jižního Německa a střední Evropy (Čechy, Slovensko,
Maďarsko, Polsko) od 13. stol., je métsko–gotická notace. Její základní znaky jsou:
gotické vedení pera, zavedení linkového systému, notová osnova s čtyřmi až pěti
linkami. Tvar virgy zde vychází z gotické notace. Často se zde vyskytuje punctum. Pes
je tvořen z puncta a virgy (gotický podatus), nebo dvěma puncty spojených virgou
(métský podatus). Clivis může mít podobu jako v gotické notaci (obloukovitý tvar),
nebo je tvořena virgou a protáhlým punctem směřujícím vlevo. Scandicus se skládá ze
vzestupných punct a virgy, nebo z puncta a métského podatu. Climacus začíná virgou a
po ní následují puncta směřující vpravo. Torculus je složen z puncta a gotické clivis.
Porrectus se obvykle skládá z métské clivis (časté jsou však i podoby clivis gotického
tvaru) a virgy s rhombickou hlavou na pravé straně. Z francouzských neum
vykrystalizovala v průběhu 12. stol. notace kvadratická, která vrcholí ve 13. stol. také
v západní a jižní Evropě, ve Skandinávii a později také v Německu a střední Evropě.
Charakteristickým znakem kvadratické notace je čtverec, ze kterého se skládají ostatní
znaky. Notová osnova má čtyři linky a custos většinou není přítomen. Kvadratickou
notaci šířili po Evropě především františkáni. Gotická notace vznikla ve 13. stol. ze
staršího německého bezlinkového notového písma. Jako charakteristický znak má
vertikálně postavenou a často používanou virgu, která se vyskytuje samostatně.
Punctum má tvar kosočtverce, obloukovitá clivis se podobá podkově a scandicus
s climacem jsou tvořeny z punct a virgy. Typické pro tuto notaci je gotické vedení pera.
V 15. stol. se z tohoto systému vytvořila tzv. „Hufnagelschrift“ – „hřebíčkové notové
písmo“. Gotická notace se užívala především v Německu a v oblastech německého
kulturního vlivu (střední, východní a jihovýchodní Evropa).

12

4. Chorální notace ve střední Evropě
Tématem středověké notace ve střední Evropě se kromě jednotlivých kapitol
v souhrnných publikacích Schriftbild der einstimmigen Musik15 a New Grove
Dictionary of Music and Musicians16, doplněných řadou příkladů, uceleně zabývá
Janka Szendrei v článcích The Introduction of Staff Notation into Middle Europe17 a
Choralnotationen in Mitteleuropa18. Při porovnávání notačních systémů jednotlivých
středoevropských zemí nám vystupuje do popředí publikace ElŜbiety Witkowskiej–
Zaremby19, kde se německou bezlinkovou a chorální notací zabývali Nino Albarosa a
Janka Szendrei. O notaci na Slovensku se dozvídáme především z disertační práce20 a
publikace Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen
von Bratislava II21 Evy Veselovské. O notaci na území Maďarska nám pojednávají
studie Janky Szendrei Középkori hangjegyírások Magyarorzágon22 (v závěru publikace
je shrnutí v němčině) a Die Geschichte der Graner Choralnotation23. Ke středověké
chorální notaci v Německu je kromě dílčí kapitoly v publikaci Neumenkunde24
přínosný článek Roberta Klugsedera Neue Zeugnisse der frühen Liniennnotationen
aus den Klöstern St. Ulrich & Afra Augsburg und Aldersbach25.

15

Stäblein B. 1975.
Hiley D. a Szendrei J 2001, s. 107 – 109.
17
Szendrei J. 1986, s. 303 – 319.
18
Szendrei J. 1988, s. 437 – 446.
19
Witkowska–Zaremba, E. (ed.) 1999.
20
Veselovská E. 2004.
21
Veselovská E. 2006.
22
Szendrei J. 1999.
23
Szendrei J. 1988, s. 5 – 234.
24
Wagner P. 1970, s. 324 – 343.
25
Klugseder R. 2007, s. 127-144.
16
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4. 1. Notace v Polsku
V Polsku byly v období středověku zastoupeny následující notační typy:
1) Německá bezlinková notace
2) Cisterciácká notace
3) Kvadratická notace
4) Gotická notace
5) Métsko-gotická notace
6) Slezská notace
7) Týněcká notace

Nejstarší rukopisy s německou bezlinkovou notací v Polsku pocházejí z 11. stol.
a ještě ve 13. stol. můžeme v mnoha fragmentech misálů, breviářů a graduálů
identifikovat tento notační typ. Cisterciácká notace je jedna z nejčastěji se
vyskytujících linkových notací na území Polska, pocházející z 12. století. Poslední
zápisy tohoto notačního systému jsou ze začátku 14. století. Cisterciácká notace vznikla
ve Francii a skládá se především z burgundských neum. Jako nejstarší polský pramen
s kvadratickou notací byl zatím identifikován fragment graduálu z poloviny 13. stol.
Poslední zápisy s touto notací pocházejí z 15. stol. Kvadratická notace je v Polsku
nejvíce zastoupena františkánskými kodexy. Počátky gotické notace na území Polska
nejsou přesně identifikovatelné. Nejznámější pramen datující gotickou notaci je graduál
z 13. stol., kde se však mísí vlivy notace métské. Tento notační typ vrcholí na území
Polska v podobě monumentální gotiky v 15. stol. Métsko–gotická notace se v Polsku
vyskytuje od poloviny 13. stol. do konce 16. stol. a je nejvíce zastoupena prameny
pocházejícími ze skriptorií krakovské diecéze. Slezská notace, vyskytující se na území
Slezska, vychází z métských neum. Janka Szendrei nazývá tuto notaci „métsko–
německým smíšeným systémem26“. Doba vzniku linkové notace ve Slezsku není jasná.
Jako nejstarší dochovaný pramen je znám rukopis ze 14. stol., ale počátky tohoto
notačního typu spadají nejméně do 13. stol. Poslední rukopisy se slezskou notací
pocházejí z I. poloviny 16. stol. Tento notační typ má obdobu české rhombické notace.
Formy métské, rhombické i kvadratické notace mísí rukopisy z benediktinského
opatství v Týncu z 14. a 15. stol. Janka Szendrei označuje tuto notaci jako týněckou.
26

Witkowska–Zaremba E. (ed.) 1999, s. 225.
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4. 2. Notace na Slovensku
Na Slovensku byly v období středověku zastoupeny následující notační typy:
1) Německá bezlinková notace
2) Métsko–gotická notace
3) Ostřihomská notace
4) Kvadratická notace
5) Rhombická notace
6) Gotická notace

Nejstarším notačním systémem na území Slovenska je německá bezlinková
notace vyskytující se v několika fragmentech z 11. - 13. stol. Nejpočetnější zastoupení
na Slovensku má métsko–gotická notace v pramenech z 13. – 16. stol. Na konci 15.
stol. sloužil tento notační typ jako písmo velkých reprezentativních kodexů.
Ostřihomská notace se vyskytuje ve středověkých rukopisech z 14. – 16. stol. na
celém území Slovenska. Kvadratická notace se na konci 13. století prostřednictvím
působení františkánů, dominikánů a kartuziánů rozšířila také na Slovensku. Po métsko–
gotické notaci má kvadratická notace druhé nejpočetnější zastoupení. Dochovala se až
do 16. stol. Rhombická notace je doložena především prameny z 14. – 16. stol. v celé
oblasti Slovenska. Gotická notace není ve slovenských rukopisech příliš přítomna,
jedná se spíše o nepočetné fragmenty z 14. a 15. stol.
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4. 3. Notace v Maďarsku
V Maďarsku byly v období středověku zastoupeny následující notační typy:
1) Německá bezlinková notace
2) Ostřihomská notace
3) Métsko–gotická notace
4) Gotická notace

V poslední třetině 11. stol. byla na území Maďarska zavedena německá
bezlinková notace. Na přelomu 11. a 12. stol. se zintenzivňovala písařská praxe a
sjednocovala se znaková škála německých neum. Od začátku 12. stol. začal do
Maďarska díky zájmu o zahraniční politiku pronikat také vliv francouzské a italské
notace. V notačním systému můžeme v této době zaznamenat snahu o organizaci znaků
v prostoru a o vyjádření vztahů výšek jednotlivých tónů. Současně se zavedením linek
vlivem Guida z Arezza se v notaci začínají uplatňovat nové notové znaky (odvozené
částečně z métské a částečně z notace z oblasti Itálie) adaptované na německé neumy.
Ve druhé polovině 12. stol. se ve vývoji notace v Maďarsku odehrál zásadní přelom
vytvořením nového linkového znakového systému, dnes nazývaného ostřihomskou
notací, s jednoznačně určitelnou tónovou výškou. Toto notové písmo bylo ovlivněno
métskou a severoitalskou notací s německým písařským stylem. Na nový notační
systém však dále působil vliv německé bezlinkové notace a oproti písařské praxi ve
Francii a v Itálii bylo vedení pera hladší, plynulejší a vázanější. Za ustanovením této
notace a linkového systému nestál žádný spontánní vývoj, ale vědomé rozhodnutí
během krátkého času. Díky reformě notového písma ostřihomskou notaci užívaly
církevní instituce na celém území Maďarska. Rozkvět ostřihomské notace a kultury
vůbec můžeme zasadit do doby vlády krále Gézy II. a Bély III. (1141 – 1194). Během
12. stol. se užívání linkového systému rozšířilo po celém území Maďarska a německá
bezlinková notace se přestala poměrně rychle užívat. Prostřednictvím práce maďarských
skriptorií zaniklo jisté formální a technické notační sjednocení a na začátku 14. stol. se
notace v Maďarsku diferencuje do různých kaligrafických řešení. Charakteristickými
znaky ostřihomské notace jsou především ve všech intervalech spojený scandicus a
vertikální sklon climacu. Custos obvykle nebyl užíván. V průběhu 14. stol. začíná
gotizování notačních znaků a v některých písařských dílnách byla zavedena métsko–
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gotická notace, která se svou kurzivní technikou ovlivnila praktické notační písmo.
V 15. stol. byly činěny pokusy o zavedení gotického monumentálního písma pozdně
středověkých

reprezentativních

kodexů,

avšak

tento

cíl

se

úplně

nezdařil.

Representativní kodexy byly psány novým notačním systémem, který byl vyvinut
smíšením métsko–gotické a ostřihomské notace. Ostřihomská notace byla však užívána
v kurzivní podobě i neprofesionálními písaři až do 18. stol.
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4. 4. Notace v Německu
V Německu byly v období středověku zastoupeny následující notační typy:
1) Německá bezlinková notace
2) Jihoněmecká notace
3) Klosterneuburská notace
4) Notace kláštera Bamberg
5) Gotická notace
6) Goticko-métská a métsko-gotická notace
7) Kvadratická notace

Nejstarší rukopis s německou bezlinkovou notací pochází pravděpodobně z
kláštera Sankt Gallen z počátku 10. stol.27 Ve svém nejstarším stadiu prozrazují
německé neumy stopy bretaňské notace, avšak rozlišují se ductem a typem podatu.
Zatímco francouzské neumy upřednostňují tenký ductus a hranatou formu podatu,
německý ductus byl více horizontální a podatus měl dole zakulacený tvar. V některých
jihoněmeckých pramenech se sanktgallenská notace vyskytuje až do 14. stol.
Diastematická notace se začala rozšiřovat v jižním Německu okolo roku 1100. Ve 12.
stol. byly na území jižního Německa vytvořeny dva notační typy na linkách. I. notační
typ, jihoněmeckou notaci na linkách, nacházíme v pramenech klášterů Hirsau,
Prüfening, Zwiefalten, Regensburg, Ottobeuren a Admont, ve kterých můžeme
identifikovat sanktgallenské neumy na linkách. II. notační typ označený Jankou
Szendrei za klosterneuburskou notaci se nachází v klášterech Ottobeuren, St. Ulrich &
Afra (Augsburg), Wessobrunn a Klosterneuburg. Jedná se o smíšený systém métské a
jihoněmecké notace. Další notační diastematický typ z 12. stol. se nachází v pramenech
kláštera Bamberg. Charakteristickým znakem notace v klášteru Bamberg je doprava
nakloněná virga tvaru 1, protáhlý tvar tractulu a dva typy špičaté a pravoúhlé clivis. Ve
13. stol. vznikla z německého bezlinkového písma gotická notace. Tento notační typ se
rozšířil především v západním Německu a byl užíván do 15. stol. Gotická notace se od
métsko–gotické liší častým užíváním samostatné virgy a obloukovitým tvarem clivis.
Linková notace se také začala pravidelně objevovat v polovině 13. stol. na východ od
Mohuče a v jihoněmeckých diecézích. Pro tento notační typ goticko–métské notace je
27

SG, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 359.
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paleograficky charakteristická fúze německých a métských forem notového písma.
Jestliže v tomto notačním typu převládají métské elementy, jedná se o métsko–
gotickou notaci, typickou pro východní Německo a střední Evropu. Kvadratická
notace se v Německu vyskytuje výlučně v klášterech a řádových společenstvích, které
udržovaly zahraniční styky. Kvadratickou notaci šířili především cisterciáci a
dominikáni. Nejstarší rukopisy s kvadrátou pocházejí ze 13. stol. Klášter Sankt Gallen
přijal tento notační typ až v 16. stol.
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5. Chorální notace v Čechách
Téma středověké notace v Čechách není doposud příliš zmapované, a tak se při
popisu notačních systémů opíráme spíše o dílčí studie, zabývající se notací
z obecnějšího

hlediska.

Chronologicky

nejstarší,

ale

také

jedinou

publikací

pojednávající podrobně o české středověké chorální notaci je Česká notace – nota
choralis Josefa Huttera28. Jelikož Hutterova klasifikace chorálních systémů nebyla
dodnes zhodnocena, budeme se v této kapitole blíže věnovat jejímu rozboru. Autor zde
staví teorii českých středověkých notačních systémů na velmi malém počtu pramenů,
čímž tato kniha není pro dnešní muzikology vhodným východiskem k bádání. Zásadním
problémem, který v této knize shledáváme, je samotné pojmenovávání jednotlivých
notačních systémů a vytváření mezisoustav, či různých vývojových fází notace, které
často nemají své opodstatnění. Při rekonstrukci textu je si však třeba uvědomit, že byl
autor ve své době omezen nízkým počtem publikací, z kterých mohl čerpat (Hutter sám
v předmluvě z roku 1929 píše, že chorální notace byla spojována s notací neumovou,
tudíž měly tyto dva systémy společnou literaturu29). Byly to především: Handbuch der
Notationskunde Johanna Wolfa30, Neumenkunde Petra Wagnera31, Notenschrift Hugo
Riemanna32, Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách Zdeňka Nejedlého33 a středověké
teoretické traktáty.
Publikace je rozdělena do dvou částí. V první se autor zabývá teorií středověkého
notačního zápisu a základním rozdělením notačních typů na území západní a střední
Evropy, v druhé popisuje jednotlivé české notační systémy. V „Teorii noty choralis“,
jak Hutter nazval první část knihy, se dočítáme o středověké notové osnově, hudebních
klíčích, custodu a cesurách. Zde autor vychází z již zmíněné literatury a v zásadě se s ní
nerozchází. V kapitole „Notové znaky“ Hutter vysvětluje svou teorii třídění notačních
znaků do tří hlavních systémů, o kterou se dále opírá v analýzách notace v druhé části
knihy. Při rozlišení tří notačních typů autor vychází z jím pojmenované „noty simplex“,
což je nejjednodušší melodická jednotka v notovaném zápisu. Josef Hutter píše:
„Vycházíme-li z noty simplex a sledujeme-li vyvozování dalších znaků z ní, zjistíme, že
28

Hutter J. 1930.
Hutter J. 1930, s. 3.
30
Wolf, J.: Handbuch der Notationskunde, Leipzig 1913
31
Wagner, P.: Neumenkunde, in.: Einführung in die Gregorianischen Melodien, sv. II., Leipzig 1912
32
Riemann, H.: Notenschrift und Notendruck, Leipzig 1896
33
Nejedlý, Z.: Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách, Praha 1904
29
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v jedněch rukopisech je jako nota simplex psána virga, v druhých virga jacens, v třetích
punctum, a že vedle těchto jednoduchých případů je užíváno vzájemně jejich kombinací.
Proto materiál noty choralis rozvrhneme do kategorií podle toho, která nota simplex je
znakem hlavním, a která (které) znakem doplňujícím, nota currens či inclinata.“34
Na základě tohoto předpokladu Hutter dělí notaci na: A. „virgální“, B.
„jacentní“ a C. „punktální“. Při analýze těchto typů docházíme k výsledku, že notace
„virgální“ se týká notačních systémů, kde je základním znakem samostatná virga. Jsou
to notace gotická a métsko–gotická. Autor zdůrazňuje, že na konci vývoje „virgálního
systému“ je typická „gotická notace monumentální“35.
„Jacentní typ“ zahrnuje notaci métskou, kterou však Hutter opomíjí a nazývá ji
„mezisystémem rhombicko – virgálním“, který chápe jako syntézu mezi notací gotickou
a rhombickou36. Autor dokládá „jacentní systém“ pramenem Praha, Archiv Pražského
hradu, součást fondu Metropolitní kapituly pražské37 Cim 4 (svatovítský tropář z konce
12. stol.). Hlavním znakem („notu simplex“) lze v tomto rukopisu identifikovat protáhlý
uncínus se sklonem doleva.
„Punktální typ“ si v soudobé terminologii můžeme vyložit jako notaci
rhombickou a kvadratickou – hlavní znak je zde punctum (v rhombické rhomba).
„Punktální notace“ zde má ještě dva typy, které Hutter nazývá: „Ca“ (punctum je
hlavním znakem notace kvadratické) a „Cb“ (punctum je hlavním znakem notace
rhombické).
V těchto třech základních systémech autor spatřuje další podskupiny, dělené
Hutterem podle toho, která nota je znakem hlavním („nota simplex“) a která
doplňujícím („nota currens“). Znak „jacens“ musíme chápat v Hutterově terminologii
jako uncínus a „punctum inclinatum“ znamená punctum tvaru kosočtverce.:

Notace virgální:
A1: nota simplex = virga

currens = jacentní virga, punctum

A2: nota simplex = virga

currens = jacentní virga

A3: nota simplex = virga

currens = punctum

A4: nota simplex = virga

currens = -

34

Hutter J. 1930, s. 38.
Hutter J. 1930, s. 65.
36
Autor v této publikaci nepokládá métskou notaci na linkách za samostatný notační systém,
viz.: Hutter J. 1930, s. 138 – 139.
37
Dále jen: Praha, APh.
35
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Notace jacentní:
B1: nota simplex = jacentní virga

currens: = punctum

B2: nota simplex = jacens

currens = -

B3: nota simplex = jacens

pomocná = virga

Notace punktální:
C1: nota simplex = punctum

currens = -

C2: nota simplex = punctum

currens = punctum inclinatum

C3: nota simplex = punctum

pomocná = virga38

Hutter dále rozděluje chorální notaci na tři základní typy: „notace romana“,
„notace gotica“ a „notace rhombica“, kdy „romanu“ lokalizuje autor románskou oblastí
(především Francií), „goticu“ územím Německa a „rhombicu“ řadí jako samostatný typ
notace české39. Dva základní typy notace, ke kterým směřuje jejich historický vývoj,
jsou pro Huttera notace typu románského, postavené na „punktálním“ základě a notace
typu gotického, která má za základ virgu. V rhombice shledává Hutter zvláštní
postavení, pro její notační systém založený na jediné „notě simplex“ – rhombě, z které
se tvoří všechny ostatní notační tvary40.
V druhé části knihy „Typologie české noty choralis“ se autor zabývá jednotlivými
českými chorálními notacemi – „rhombicou“41, „goticou“, „mezisystémem rhombicko –
virgálním“, „romanou“, „mezisystémem quadraticko – jacentním“ a „quadratou“. Autor
zde užívá jiné názvy pro notace métsko–gotickou a métskou, které chápe jen jako
přechodný tvar42. Na začátku popisu každého notačního systému Hutter upozorňuje,
k jakému notačnímu typu daná notace náleží, a dále podrobně popisuje všechny její
znaky, odkazuje vždy na příslušný pramen. V každém systému autor rozeznává podle
tvaru notového písma několik vývojových stadií, avšak ke každému stadiu má Hutter

38

Hutter J. 1930, s. 38.
Hutter J. 1930, s. 38 – 39.
40
Hutter J. 1930, s. 49.
41
Hutter zde řadí rhombickou notaci do skupiny „jacentně – punktální“, viz.: Hutter J. 1930, s. 65.
42
Jak jsme již upozornili, métskou notaci a rannou rhombickou notaci zde autor pojmenovává
„mezisystémem rhombicko – virgálním“, který Hutter chápe jako „jacentní systém“ vzniklý z rhombiky,
který užívá pomocnou virgu pro vyšší tón. (Jako pramen pro porovnání zde autor uvádí Praha, NK XIV G
17, fol. 185), viz.: Hutter J.1930, str. 103; métsko-gotickou notaci pak autor řadí do vývojového stadia
notace gotické;
39
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pouze jeden pramen. V publikaci také občas nacházíme chybné zařazení rukopisů do
jednotlivých notačních systémů43.
V rhombické notaci Hutter rozlišuje pět vývojových stadií. Jako první pramen
zde autor uvádí Praha, APh Codex P/3 podle Huttera z roku 1294. Druhým rukopisem,
který představuje u autora další vývojovou fázi, je misál Praha, NM XIII B 17
z přelomu 13. a 14. stol. Podle Huttera předchází „vyspělé rhombice“ stadium
reprezentované pramenem Praha, NK III D 17 (fol. 15r – 19r) z 14. stol. Jako příklad
„vyspělé rhombické notace“ autorem pojmenované „kalligrafická forma rhomby“ zde
Hutter uvádí Antifonář Arnošta z Pardubic Praha, APh, P/6 (fol. 129v), k němuž píše:
„Kaligrafickou formou rhomby je uzavřen vývoj rhombiky a nastupuje její období
systematického rozkvětu44. V tomto pramenu je patrné důsledné užívání spojovacích čar
mezi rhombami, což je podle Huttera jeden ze základních prvků rhombické notace. Jak
jsme již napsali, Hutter rozeznává v rhombice tři fáze. Druhá vývojová linie, která podle
autora zanikne v 15. stol., je zde podložena pramenem Praha, NK I B 12 (14. stol., fol.
135v). V tomto rukopisu se však jedná o métskou notaci na linkách.
V gotické notaci Hutter rozlišuje pět vývojových stadií. První fáze je zde
podložena cisterciáckým Antifonářem sv. Koruny Praha, NK XII C 11 (fol. 18 r.) z 13.
stol. Další vývojové stadium gotické notace představuje u Huttera cisterciácký antifonář
Praha, NK XII C 7 (fol. 78v) z 14. stol. Jiná manus antifonáře Praha, NK XII C 11 (fol.
190v) reprezentuje podle Huttera třetí stadium před vyspělou „monumentální goticou“.
Charakteristickým znakem je zde pravoúhlý podatus. Ve všech třech předcházejících
pramenech však shledáváme métské elementy (často se vyskytuje dvojí tvar clivis45).
Čtvrtou vývojovou linii zde zastupuje antifonář Praha, NK I D 20 (fol. 94v) z 14. stol., o
kterém jsme však již poznamenali, že uvedený Hutterův příklad je psán notací
rhombickou. Autor tento notační systém nazývá „kursivní goticou“. Hutter upozorňuje
na vrcholnou fázi gotické notace – „monumentální gotica“, kterou zde reprezentuje
rukopis Fragmentum Strahoviense Praha, Knihovna Královské kanonie premonstrátů46
XX A 11 z 15. stol. Je zde typicky zastoupena virga tvaru hřebíčku, podkovová flexa a
pravoúhlý pes.
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Např. antifonář Praha, NK I. D. 20 nazývá Hutter „kursivní goticou“, avšak vzhledem k nepřítomnosti
virgy se jedná spíše o rhombickou notaci, která ale může být ovlivněna gotickým stylem notačního písma.
Podobný styl nacházíme v svatojiřském pramenu Praha, NK XIV B 13 (písař D).
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K „mezisystému rhombicko – virgálnímu“ uvádí Hutter čtyři prameny, přičemž
čtvrtý je fragment nejasného původu. Nebudeme se jím tedy zabývat. První pramen
Praha, NK XIV G 17 (fol. 185r) z 14. stol. nám reprezentuje typickou métskou notaci na
linkách. Druhý rukopis Praha, NK XII D 2 (fol. 16r) z přelomu 14. a 15. stol. a třetí
rukopis Praha, NK III D 10 (fol. 1r) z 15. stol. naopak představují notaci rhombickou,
kde se však rhomba podobá punctu v notaci métské. Třetí pramen se liší sklonem písma
a uspořádáním znaků v climacu a scandicu.
Dalšími notačními systémy, které autor popisuje, jsou „romana“, „mezisystém
quadraticko – jacentní“ a „quadrata“. Dnes bychom „romanu“ a systém „quadraticko –
jacentní“ pojmenovali notací kvadratickou. „Romanu“ zde podkládají prameny: Praha,
NK XII F 20 z 13. stol., Praha, NK XII C 11 (fol. 179r.) z 13. stol., antifonář rajhradský
Klášter v Rajhradě, sig. 600 z roku 1317, antifonář Praha, NK VIII C 15 (fol. 13r) z 15.
stol., antifonář Praha, NK III H 2 (fol. 1r) z roku 1504, a Praha, KKKP D A I 2 (fol.
80r) z roku 1587. Pro „mezisystém quadraticko – jacentní“ zde uvádí Hutter pramen
Praha, NK XI E 2 (fol. 153r) z 15. stol. Do „quadraty“ autor řadí Kancionál Jana Roha
»Písně chval božských«, vytištěný roku 1541 v Praze. Dále se však okruhem
kvadratické notace nebudeme zabývat, protože není předmětem našeho bádání.
Základním problémem Hutterovy studie je samotné pojmenovávání jednotlivých
notačních systémů a sledování jejich mezisoustav. Autor vytváří vývojové linie
z rukopisů různých proveniencí a jednotlivá „stadia“ vývoje dokládá většinou jen
jedním pramenem. Zásadním problémem je nerozpoznání métské notace na linkách,
kterou Hutter nazývá „mezisystémem rhombicko virgálním“.
Notační středověké chorální systémy v Čechách shrnuje Václav Plocek v úvodu
k publikaci Catalogus codicum notis musicis instructorum47, kde vychází z výše
uvedené studie Josefa Huttera. Základní informace s příklady české chorální notace nám
přináší Schriftbild der einstimmigen Musik48. Vznik a vývoj chorální notace v Čechách
v souvislostech s notačními typy ve střední Evropě popisuje Janka Szendrei v již
zmíněných článcích The Introduction of Staff Notation into Middle Europe49 a
Choralnotationen in Mitteleuropa50. Základní informace k středověké notaci
v Čechách nám podává The New Grove Dictionary of Music and Musicians51, kde
47
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autoři hesla „History of Western notation“, David Hiley a Janka Szendrei popisují
české notační systémy ve vztahu k třem vývojovým stadiím evropské notace.

V Čechách byly v období středověku zastoupeny následující notační typy:
1) Německá bezlinková notace
2) Métská notace na linkách
3) Rhombická notace
4) Métsko–gotická notace
5) Gotická notace
6) Kvadratická notace

Prozatím nemůžeme uceleně určit dobu výskytu středověkých notačních systémů
na našem území. Nevíme přesně, kdy skriptoria pražské diecéze začala užívat
německou bezlinkovou notaci, ale nejstarší fragmenty s tímto notačním typem
pocházejí z konce 11. stol. Německé neumy nacházíme v pražských rukopisech až do
počátku 14. stol. Sanktgallenskou notaci vytlačila notace métská na linkách. Podle
nejnovějšího badatelského výzkumu se za první pramen na našem území užívající
métskou notaci na čtyřech linkách označuje již zmíněné Tropárium děkana Víta Praha,
APh Cim 4 z konce 12. stol.52, jež bylo dříve datováno Josefem Hutterem do poloviny
13. stol.53 v souvislosti s reformou svatovítského děkana Víta. Métskou notaci si
osvojila pražská katedrála sv. Víta v 13. stol. V importu métského notačního typu do
Čech sehráli patrně důležitou roli premonstráti54. Z métských neum vykrystalizovala ve
14. stol. rhombická notace, kterou se psalo především v diecézních institucích.
Charakteristickým znakem této notace je absence samostatné virgy, stejně jako v notaci
métské. Pes má na pravé straně rhombický tvar hlavy. Clivis je métského tvaru 7.
Scandicus je složen z puncta a podatu. Climacus tvoří tři, nebo čtyři sestupná puncta
s náklonem vpravo. Torculus a porrectus mají obdobný tvar jako v gotické notaci. Od
13. stol. se začíná prosazovat métsko–gotická notace, slučující prvky obou notačních
systémů, s gotickým vedením pera. Gotická notace se v Čechách objevuje mezi 13. –
15. stol. Kvadratickou notaci k nám z Francie importovali patrně františkáni v 13. stol.
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6. Historie kláštera sv. Jiří
Nyní se pokusíme krátce nastínit dějiny svatojiřského kláštera, které úzce souvisí
i se vznikem notovaných rukopisů. První, ale také jediné ucelené zpracování historie
kláštera sv. Jiří pochází z roku 1715 od humanistického učence Johanna Floriana
Hammerschmidta55. Z architektonického hlediska se na bázi

archeologických

vykopávek a staveb komplexu katedrály sv. Víta historií svatojiřského kláštera zabývali
Anežka Merhautová56 a Ivan Borkovský57. Zajímavou sondou do problematiky je studie
Zdeňky Hledíkové58, ve které autorka analyzuje a určuje dataci kalendářů v rukopisech
kláštera sv. Jiří. Hledíková zde vyslovuje také domněnku o gramotnosti a schopnosti
latinského čtení a psaní členek kláštera., přičemž důvodem je původ sester z výše
společensky postavených rodů. (S názorem vzdělanosti sester se rozchází Václav
Plocek59). V publikaci Melodie velikonočních slavností a her ze středověkých pramenů
v Čechách60 se autor Václav Plocek zabývá prvními liturgickými dramaty v Čechách a
věnuje zde kapitolu také svatojiřským slavnostem a hrám, které analyzuje a přepisuje.
Stručný přehled dějin a pohyb rukopisů po zrušení svatojiřského kláštera uvádí ve své
diplomové práci Ondřej Bastl61. Přehledný souhrn historie kláštera sv. Jiří, ze kterého
také nejvíce vycházím, je sepsán v rigorózní práci Renáty Sádlové–Modrákové, kde
autorka čerpá z dobových zápisů a z moderních historiografických studií.62.
Ženský benediktinský klášter sv. Jiří se suverénním postavením představené
abatyše, často pocházející z královského rodu, měl ve středověku díky své svázanosti
kláštera s panovnickým dvorem významné a odlišné postavení od ostatních církevních
institucí. O blízkém vztahu svatojiřského kláštera s hradem svědčí také pohřbívání
přemyslovců v klášteře. Abatyše mimo jiné disponovaly značným majetkem, což se
projevilo i vlastnictvím reprezentativních rukopisů.
Původní kostel, z něhož se v objektu Pražského hradu zachovaly pouze základy,
byl založen roku 921 českým knížetem Vratislavem. Roku 925 byla v kostele pohřbena
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Ludmila, babička knížete Václava, a při této příležitosti proběhlo jeho vysvěcení.
Patronem budoucího kláštera se stal sv. Jiří. Někdy v této době byl patrně ustanoven
sbor kněží – kanovníků, kteří se stali jakýmsi jádrem církevního života. Mezi léty 974 –
976 odjela sestra Boleslava II., Mlada (v Římě vysvěcena na abatyši přijala řádové
jméno Marie), na diplomatickou cestu do Říma. Cílem cesty mělo být obdržení
povolení papeže Jana XII. k založení biskupství v Praze. Mlada s sebou při návratu do
vlasti přivezla vedle papežových souhlasů k založení pražského biskupství a prvního
benediktinského ženského kláštera v Čechách také sbor panen, které měly tvořit základ
klášterního konventu (dodnes je nevyřešené složení tohoto původního sboru). Roku 976
byl založen samotný ženský klášter sv. Jiří v čele s abatyší Mladou a s nově
ustanoveným sborem benediktinek, přičemž kanovníci, nyní se statutem kněží, zde
zůstali a měli za úkol zajišťovat duchovní správu kostela. K historii kláštera v 11. stol.
nemáme mnoho informací. Druhá polovina 11. stol. je charakteristická zvýšeným
zájmem a prosazováním svatoludmilského kultu, o čemž vypovídají svědectví o četných
zázracích. Roku 1142 vyhořely při konfliktu mezi Vladislavem II. a Konrádem
Znojemským také prostory kláštera63. V letech 1145 – 1151 klášter vedla patrně abatyše
Berta, která se zasloužila o rekonstrukci vypálené baziliky. V průběhu 12. stol. sílí
propagace kultu sv. Ludmily. Od konce 12. stol. se v klášteru začaly provozovat
velikonoční dramatické hry, v kterých ženské postavy nehráli převlečení muži, ale
abatyše se sestrami. Mužské role pak představovali kněží, jáhni a podjáhni64. První
třetina 13. stol. je svázána s působením abatyše Anežky (1200 – 1228), dcery
Vladislava II. Zajímavostí z této doby je dodnes nevyřešené vybudování chodby, která
měla spojovat baziliku s chrámem sv. Víta. Tato chodba by tak patřila ke
komunikačnímu systému, spojujícímu chrám sv. Víta, klášter sv. Jiří a románský kostel,
z něhož se zachovaly pouze základy (třetí nádvoří Pražského hradu). Po Anežce se stala
abatyší Markéta (cca 1228 – 1253), avšak o době jejího úřadování příliš nevíme. Kdy
nastoupila po Markétě abatyše Judita není známo, ale její svěcení je připomínáno roku
126065. V této době se do svatojiřského kláštera nejspíše uchýlily sestry z kláštera
Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Teplicích před rozsáhlým požárem. Není známo,
jak dlouho se zde zdržely, ale podle Sádlové-Modrákové s sebou patrně přivezly také
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valnou část klášterního majetku včetně vzácných rukopisů66. Druhá polovina 80. let 13.
stol. je svázána s úřadováním abatyše Žofie a se vznikem svatojiřského skriptoria.
V této souvislosti píše Zdeňka Hledíková a shodně s ní Renáta Sádlová–Modráková o
konstituování sboru kanovníků na konci 13. stol., kterým za jednotlivé úkony
v duchovní správě kláštera měly být vypláceny příslušné dávky, přičemž samotní
kanovníci byli pověřováni také zakázkami na sepsání liturgických kodexů67. V této
době nejspíše vzniklo svatojiřské skriptorium. Hledíková také konstatuje, že některé
svatojiřské rukopisy vznikly pravděpodobně již v II. polovině 12. stol68. Provenienční
různost rukopisů si Zdeňka Hledíková vysvětluje šlechtickým původem jeptišek, které
s sebou jako součást věna přinášely různé typy modlitebních knih69. Renáta Sádlová–
Modráková dává nejednotnost některých rukopisů z 80. let 13. stol. také do souvislosti
s již zmíněným příchodem sester z vyhořelého kláštera v Teplicích70. Žofie abdikovala
roku 1302 v prospěch abatyše Kunhuty, dcery Přemysla Otakara II., za jejíhož působení
(1302 – 1321) dosáhl klášter velikého rozkvětu. Za vlády abatyše Kunhuty je prokázaná
rozsáhlá činnost svatojiřského skriptoria (mimo jiné vznik Pasionálu abatyše Kunhuty).
Podle Zdeňky Hledíkové mohla Kunhuta díky rozsáhlému majetku dávat zakázky na
sepsání liturgických knih také písařům mimo skriptorium71. Kunhutinou nástupkyní
byla Žofie z Pětichvost, která byla představenou kláštera mezi léty 1328 – 1345. Za
jejího působení probíhaly značné přestavby kláštera. Na přelomu poloviny 14. stol.
úřaduje v čele kláštera Anežka z Vřesťova. V době abatyše Anežky byl založen další
ženský benediktinský klášter sv. Ducha a Milosrdenství Božího v Praze, na který měl
podle Sádlové-Modrákové značný vliv klášter sv. Jiří72. Anežka byla také první abatyší,
které byl Karlem IV. udělen v tzv. Zlaté bule Karlově titul kněžny. Anežku vystřídala
abatyše Markéta, po které nastoupila Alžběta, sestra sadského děkana Hostislava.
V době úřadování těchto dvou abatyší vznikl letitý spor mezi svatojiřským klášterem a
pražským arcibiskupem. Druhá polovina 14. stol. je charakteristická reformami
arcibiskupa Arnošta z Pardubic, který chtěl patrně přetvořit klášter v diecézní instituci a
snažil se o nápravu morálky kláštera sv. Jiří. Spor vyvrcholil za nástupkyně Alžběty,
Kateřiny z Lipoltic, která byla nucena abdikovat. Kateřinu vystřídala Kunhuta
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z Kolovrat. Zlomovým bodem v historii kláštera sv. Jiří byly husitské války, kdy byl
klášter popleněn a po odmítnutí Kunhuty podepsat kompaktáta také rozpuštěn konvent.
Rozsáhlý klášterní majetek byl rozprodáván. V 16. stol. byla snaha o obnovu kláštera, a
to především po ničivém požáru roku 1541. Počátek 17. stol. je vázán s úřadem abatyše
Žofie Albinky z Helfenburka, která nechala revidovat klášterní knihovnu, kdy většina
starších textů byla opatřena novou barokní převazbou73. Klášter byl zrušen císařským
dekretem roku 1782. Velmi záhy byly rukopisy svatojiřského kláštera za dozoru
bibliotékáře Ungara uloženy do Universitní knihovny v Praze74.
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7. Svatojiřské rukopisy s chorální notací
První publikovaný katalog svatojiřských rukopisů sepsal Josef Truhlář75.
Některými prameny sv. Jiří se v souvislosti se zpěvem církevních hodinek zabýval
Dobroslav Orel76, který ve své studii cituje notovaný pramen Praha, NK XXIII D 156
(Lobk. 264) z II. poloviny 14. stol. opatřený neumovými přípisy. Historikové se při
analýze svatojiřských rukopisů často notovaným pramenům vyhýbali. Stručný popis
námi zpracovávaných kodexů Praha, NK: VI G 15, XII D 9, XII E 15a a VI G 3a
nacházíme v publikaci Emmy Urbánkové77, která se snaží zasadit rukopisy do
historického kontextu kláštera, avšak bez zmínky o notaci. Notovanými rukopisy
kláštera sv. Jiří se zabýval především Václav Plocek. Popisy jednotlivých pramenů,
včetně uvedených názvů příslušných notačních typů, které však vycházejí z dnes již
neužívaného notačního systému Josefa Huttera, nacházíme v publikaci Catalogus
Codicum Notis Musicis Instructorum78. Stěžejní Plockovou studií je pro nás Zwei
Studien Zur Ältesten Geistlichen Musik in Böhmen79, ve které autor analyzuje a
transkribuje latinské tropy k Benedicamus a cantiones svatojiřských pramenů. Přínosné
jsou zde kapitoly vztahující se k historii, pramenům, skriptoriu a notačním typům
kláštera. Métsko–gotickou notaci zde Plocek nazývá virgálním systémem a přisuzuje
mu dominantní úlohu ve většině pramenů80. Autor zde upozorňuje na značnou diferenci
notačních systémů jednotlivých rukopisů, přičemž kontinuitu spatřuje ve vývoji
virgálního systému, který si klášter drží navzdory tlakům notačních systémů domácích i
cizích institucí81. Autor zařazuje užívání rhombické notace skriptoriem kláštera sv. Jiří
do 14. stol.: „Vlivům sousední diecézní notace rhombické podléhá svatojiřský virgální
systém teprve v některých klášterních rukopisech 14. stol., tedy v době, kdy rhombika
dosáhla v českém notopisu již dávno vedoucího postavení. Vliv na tuto změnu notačního
postoje mělo jistě i působení svatojiřských kanovníků.“82 Podle Václava Plocka mohly
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do vývoje svatojiřské notace zasáhnout také notace severoitalské83. Zdeňka Hledíková
v již zmíněných studiích84 analyzuje také s touto prací související rukopisy Praha, NK:
XII D 9, XII E 15c, XIII E 14d a Praha, NM XVI A 18, ve kterých se však notace
nachází pouze zlomkovitě (kromě Praha, NM XVI A 18). V Plockově publikaci
Melodie velikonočních slavností a her ze středověkých pramenů v Čechách85 autor
věnoval kapitolu také svatojiřským rukopisům. Nacházíme zde podrobnější analýzy
velikonočních slavností a her pramenů Praha, NK: VI G 5, VI G 10b, XIII C 7, XIV D
21, VI G 3b, VI G 10a, VII G 16, XII E 15a a XIII H 3c užívajících chorální notaci.
V rigorózní práci Renáty Sádlové–Modrákové86 se popis jednotlivých svatojiřských
rukopisů, vztahující se k rozboru nekrologických přípisků, týká také pramenů Praha,
NK: XII D 9, XIII E 14d a Praha, NM XVI A 18. Studie Janky Szendrei Prager
Quellen zum Hirsauer Choral87 nám přináší sondu do historického kontextu kláštera
sv. Jiří a hirsauské tradice. Autorka zde popisuje důvody, proč se domnívá, že klášter
sv. Jiří podléhal silně vlivu tradice Hirsau88. Jedním důležitým spojovacím prvkem
těchto tradic je notace. Dozvídáme se, že notové zápisy sv. Jiří pocházející z konce 12.
století byly německé adiastematické a od 13. století se ve svatojiřských pramenech
vyskytuje německé – gotické notové písmo, s poněkud reformním znakovým systémem,
které je ještě v 15. stol. (rukopis Praha, NK XIV D 21) odlišné od notového písma
rukopisů pražské diecéze. Podobné tvary not se dají vysledovat v německých
pramenech z 13. a 14. století, zvláště v klášterech hirsauského svazu (např. Blaubeuern).
Je zajímavé, že klášter sv. Jiří zůstal věrný této notové tradici v prostředí, ve kterém se
každá jiná důležitá pražská instituce přikláněla spíše k rhombické notaci. Tato odlišnost
kláštera sv. Jiří od pražského prostředí přetrvává podle Szendrei až do 15. století, což by
se dalo vysvětlit německým vlivem, kdyby se jednalo o německý klášter. Tato instituce
však byla pod silným českým vlivem (abatyše kláštera sv. Jiří pocházely často
z královského rodu). Tuto zvláštní kulturu notových zápisů si tedy Janka Szendrei
vysvětluje vlivem benediktinských observancí. Tento jev není příznačný jen pro Prahu,
ale pro celý hirsauský svaz. Podle Szendrei je pravděpodobné, že pražský klášter sv. Jiří
podléhal silně hirsauskému vlivu, ba dokonce náležel k hirsauské observanci. Kromě
83

Plocek V. 1985. s. 230.
Hledíková Z. 1988, s. 35 – 78. Dodatek k dvěma kalendářům rukopisů Praha, NK: XII D 9 a VI G 16b
z první čtvrtiny 14. stol. je v: Hledíková Z. 1991, s. 61 – 68.
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Plocek V. 1989.
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Sádlová–Modráková R. 2004.
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Szendrei J. 1995, s. 555 – 571.
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Kláštery hirsauské observance: Hirsau, Prüfening, Zwiefalten, Regensburg, Ottobeuren, Admont atd.
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vlivu hirsauského chorálu poukazuje Janka Szendrei také na patrně francouzský původ
zápisu antiphony O Beata infantia, nacházející se v Liber Ordinarius a v procesionálech
sv. Jiří (Praha, NK: VII G 16: 31v a VI G 10b: 21v). V závěru Szendrei poukazuje na
to, že prameny sv. Jiří náležejí zcela určitě k jiné tradici než k pražské diecézi, avšak
přesný výsledek lze zjistit jen systematickým porovnáváním pramenů sv. Jiří a Hirsau.
Popis všech svatojiřských procesionálů, včetně určení notačních typů základních
písařů89, můžeme sledovat v mezinárodním soupisu hudebních pramenů Répertoire
International des Sources Musicales90. Vnější popis a digitální kopii většiny
svatojiřských rukopisů nalezneme také na internetových stránkách Národní knihovny
České republiky:
http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_cze.asp.

89
90

Názvy uvedených notačních typů uvádím pro porovnání v kapitole „Popis pramenů“;
Huglo M. 1999, s. 117 – 133.
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Svatojiřských rukopisů s notovanými zápisy je 3091. Všechny prameny
s výjimkou XVI A 18 jsou uloženy v Národní knihovně České republiky. Žaltář XVI A
18 se nachází v Knihovně Národního muzea. Všechny prameny patří mezi liturgické
knihy. V rukopisech se setkáváme s početným repertoárem officií a s podstatně menším
zastoupením mešních zpěvů92. Dosud není známý žádný graduál z provenience kláštera
sv. Jiří. V pramenech se často setkáváme s officii ke sv. Ludmile a sv. Václavovi.
Záznamy melodií jednotlivých rukopisů sv. Jiří jsou psány mnoha písaři a zatím mezi
nimi neshledáváme žádné výrazné paralely. Plocek dělí rukopisy do tří historických
etap: 1. období: do 13. stol, 2. období za vedení abatyše Kunhuty: 1302 – 1321, 3.
období: do 15. stol.93 Z prvního období máme dochován pouze zlomek pramenů.
S určitostí proto nemůžeme zjistit ani časový vznik skriptoria94. V pramenech Praha,
NK: VI E 4c, VI E 13, XII E 1695, XII F 5, XIII E 14b a XXIII D 156 jsou zápisy
91

Národní knihovna České republiky
VI E 4c (Breviarium), 12./13. stol., Plocek, katalogizační číslo 50
VI E 13 (Breviarium), 12./13. stol., Plocek, C 51
VI G 3a (Corpus officiorum), 14./15. stol., Plocek C 53
VI G 3b (Processionale), 14. stol., Plocek C 54
VI G 5 (Processionale), 13./14. stol., Plocek C 55
VI G 10a (Processionale), 13./14. stol., Plocek C 57
VI G 10b (Processionale), 13./14. stol., Plocek C 58
VI G 15 (Processionale), 13./14. stol., Plocek C 60
VII G 7 (Breviarium), 13./14. stol., Plocek C 74
VII G 16 (Processionale), 14. stol., Plocek C 75
VII H 1 (Corpus officiorum), 14. stol., Plocek C 81
XII C 3 (Antiphonarium), 13./14. stol., Plocek C 118
XII D 9 (Breviarium Cunigundis Abbatissae), 14. stol., Plocek C 126
XII E 15a (Processionale), 14. stol., Plocek C 128
XII E 15b (Corpus officiorum), 14. stol., Plocek C 129
XII E 15c (Hymnarius), 14. stol., Plocek C 130
XII E 16 (Lectionarium), 12./13. stol., Plocek C 132
XII F 5 (Breviarium), 12./13. stol, přípisky 13. stol., Plocek C 133
XIII C 4 (Antiphonarium), 13./14. stol., přípisky 14./15. stol., Plocek C 154
XIII C 7 (Antiphonarium), 13./14. stol., Plocek C 155
XIII E 14b (Psalterium), 12. stol., přípisky ze 17. stol., Plocek C 163
XIII E 14d (Liber Ordinarius), 14. stol., Plocek C 164
XIII H 3c (Processionale), 14. stol., Plocek C 168
XIV B 13 (Antiphonarium), 14. stol., Plocek C 188
XIV C 20 (Antiphonarium), 13./14. stol, Plocek C 199
XIV D 21 (Processionale), 14. stol., Plocek C 212
XIV F 24 (Antiphonarium), 18. stol., Plocek C 233
XIV G 46 (Corpus officiorum), 14./15. stol., Plocek C 236
XXIII D 156 (Lobk. 264) (Breviarium), II. pol. 14. stol., Orel, s. 65

Knihovna Národního muzea
XVI A 18 (Psalterium), 14. stol., Bartoš S 3648
92
Plocek V. 1985, s. 230.
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Plocek V. 1985, s. 230.
94
Viz. s. 28.
95
Tento pramen má na třech paginách zápisy métskou notací
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neumovou notací, někdy se však s tímto notačním typem setkáváme na přídeští
rukopisů, kde jsou zapsané nebo vlepené jeho zlomky. Ostatní rukopisy užívají chorální
notaci na linkách. Většina kodexů je od začátku do konce notována, avšak např. breviář
Praha, NK VII G 7 z přelomu 13. a 14. stol. užívá métsko–gotickou notaci jen velmi
střídmě (přípisy na třech foliích 94r, 141v, 145r, bez notových klíčů a linek) a
nebudeme se jím tedy dále zabývat, protože nám chybí některé notační znaky pro
závěrečné porovnání rukopisů. Všechny procesionály (kromě Praha, NK XIV D 21)
jsou malých rozměrů, což může svědčit o jejich užívání v praxi. Rukopisy jsou psány na
pergamenu.
Z 30 svatojiřských rukopisů bude pro tuto práci relevantních 23 pramenů96 z II.
poloviny 13. stol. – I. čtvrtiny 15. stol. (seřazených chronologicky podle Václava
Plocka97) ve kterých se vyskytuje chorální notace na linkách, přičemž plně notovaných
rukopisů s chorální notací je 20. Z celkového počtu svatojiřských rukopisů jsme
vyloučili:
1) neumované kodexy98 (kromě Praha, NK XII E 16, kde se vyskytují přípisy v chorální
notaci).
2) Praha, NK XIV F 24 pocházející z 18. stol.
3) Praha, NK VII G 7, kde rozsah notace je příliš malý pro srovnávací studii.

96

Praha, NK: XII E 16, VI G 10a, VI G 10b, VI G 15, XIII C 4, XIII C 7, XIV C 20, XII C 3, VI G 3b,
VI G 5, VII G 16, VII H 1, XII D 9, XII E 15a, XII E 15b, XII E 15c, XIII E 14d, XIII H 3c, XIV B 13;
Praha, NM XVI A 18; Praha, NK: VI G 3a, XIV G 46, XIV D 21;
97
Plocek, V. 1973.
98
Praha, NK: VI E 4c, VI E 13, XII F 5, XIII E 14b, XXIII D 156;
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8. Popis pramenů
Praha, NK XII E 16:
Lekcionář XII E 16 obsahuje 239 listů. Kodex má rozměry 250 × 180mm. Dosud
nebyly nalezeny žádné prvky, které by pomohly určit provenienci kodexu. Folio 237 je
ve spodní části vyříznuté. Většina rukopisu je opatřena neumovou notací (písař A).
Plocek tuto složku datuje do 12. století99. Na foliu 236v100 (písař B), 236v – 237r101
(písař C) a 237v (písař D) jsou zápisy métskou notací. (V této studii analyzuji pouze
zápis písaře D102, ve kterém můžeme nalézt všechny důležité notační znaky pro
porovnávání). Plocek tyto métské přípisy zasazuje do 13. stol.103 Podle Modrákové
spadají přípisy do II. poloviny 13. stol.104 Notová osnova přípisů písaře D má 4 černé
linky s C klíči (v jednom případě G klíč). XII E 16 je jediný svatojiřský pramen, ve
kterém se vedle neum vyskytuje diastematický notační systém.

Praha, NK VI G 10a:
Procesionál VI G 10a obsahuje 194 listů a má rozměry 170 × 125mm. Text rukopisu,
charakteristický úhledným knižním písmem, pocházejícím podle Modrákové z počátku
14. stol., je psán v celém rukopise stejnou rukou, kromě folií 136r - 139v. Mezi
paginami 136r – 138v zbylo patrně prázdné místo, které bylo později (ve 14. stol.)
opatřeno linkami, textem a notací. Zajímavé je pozdější (14. stol.) přidání listu 139rv,
které se liší jak typem pergamenu, tak textovým i notovým písmem. Od paginy 140r
pokračuje původní část rukopisu. Kodex je zapsán métsko–gotickou notací (písař A: 1v
– 136r, 140r – 194v) (RISM – „notation rhomboїdale de l'Europe de l'Est sur portée de
quatre lignes“105) s rhombickými (písař B: 136r – 138v) a métskými (písař C: 139rv)
přípisy uprostřed pramenu. Základní složku rukopisu s métsko–gotickým notačním
typem datuje Plocek přelomem 13. a 14. stol.106 (Podle Modrákové počátek 14. stol.)
Rhombické a métské přípisy zasazuje Plocek do 14. stol.107 Na každé pagině je
zpravidla 6 notových osnov s čtyřmi - pěti linkami (v případě přípisků pouze se čtyřmi).
99

Plocek V. 1973, s. 487.
Zápis nahoře v záhlaví (může být i rukou D)
101
Zápis v zápatí a záhlaví následující paginy (může být i rukou D)
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V tabulce notačních znaků se nachází na čtvrté straně po VI G 10a;
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Notová osnova písaře A má černé linkování s červenou linkou pro určení noty F.
Nacházíme zde klíče C, F a G. Notová osnova přípisků písaře B má červené linky s klíči
C, F a G. Linkování métských přípisů je černé s klíči C a F. Kodex není iluminován, ale
vyskytují se zde barevné iniciály, typické pro okruh svatojiřských pramenů.
Repertoárem tohoto rukopisu jsou procesní antifony a responsoria pro svátky svatých a
různé další jako např. velikonoční hra, tropy k benedicamus a cantiones.

Praha, NK VI G 10b:
Procesionál VI G 10b obsahuje 243 folií a měří 175 × 120mm. Podle Modrákové je
písař textu z počátku 14. stol. v celém rukopisu stejný, kromě pagin 175r – 177r
(nahoře), kde text pochází patrně z doby po roce 1350. Od paginy 177r – 241r pokračuje
původní část rukopisu. Mezi folii 241r – 243v můžeme identifikovat mladší vrstvu
pramene, s menšími rozměry textového i notového písma, avšak pravděpodobně
zapsanou stejnými písaři. Rukopis je psán métsko–gotickou notací (písař A: 1v – 175r,
177r – 243r) (RISM – „notation rhomboїdale de l'Europe de l'Est sur portée de quatre
lignes“108) s rhombickými přípisy (písař B: 175r dole, 176v dole -177r nahoře a písař C:
175v – 176v). Pramen Plocek datuje přelomem 13. a 14. stol.109 (podle Modrákové
počátek 14. stol.). Přípisy rhombikou jsou podle Plocka z 14. stol. (Modráková
upřesňuje dobou po roce 1350). Podle Rynešové by měl být písař textu autorem dalších
asi 10 rukopisů110. Na každé pagině je umístěno 6 notových osnov. Písař A užívá černé
linkování s červenou linkou pro notu F a žlutou pro notu C s 4 – 5 linkami a klíči C, F a
G. Notová osnova mladší vrstvy se liší užitím 4 černých linek. Písař B a C má černé
linkování s 4 – 5 linkami v osnově. Písař B užívá klíče C a F a písař C zapisuje pouze
klíč C. Rukopis není podobně jako VI G 10a iluminován, jsou zde pouze vybarvené
iniciály. Kodex obsahuje podobně jako předchozí pramen procesí pro svátky temporálu
i sanktorálu, velikonoční hru, tropy a cantiones.

Praha, NK VI G 15:
Procesionál VI G 15 obsahuje 145 folií. Na první pohled jsou zajímavé malé rozměry
kodexu: 145 × 110mm. Celý pramen je psán jednou rukou métsko–gotickou notací
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Huglo M. 1999, s. 123.
Plocek, V. 1973, s. 232.
110
Praha, NK: VI G 10b, XII D 8a, XII D 8b, XII D 9, XII D 10, XII D 11, XII D 12, XII E 15a, XIII C 7,
XIII H 3c; v. Rynešová B. 1926, s. 13 – 35.
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(RISM – „notation gothique allemande, sur portée de quatre lignes“111). Plocek rukopis
datuje přelomem 13. a 14. stol.112 Podle Modrákové spadá pramen do II. poloviny 13.
stol. Na každé pagině se zpravidla nachází 5 notových osnov o 4 – 5 linkách s červenou
barvou pro určení tónu F a žlutou pro určení tónu C. Písař užívá klíče C, F a G. Na
foliích 1v, 3r, 18v, 26r, 38v, 68r a 84r jsou velmi reprezentativní iluminace. Zajímavostí
tohoto rukopisu jsou kresby hlav mnichů (na foliích 119v, 120r, 136r, 137r, 143r a
146v) s nelichotivými česky psanými glosami (např.: glosa o „Aldíkovi, krásném jako
andělík, jenž se v blátě válí113“). Repertoár kodexu zahrnuje procesí k svátkům
církevního roku.

Praha, NK XIII C 4:
Antifonář XIII C 4 čítá 135 folií a měří 300 × 220mm. Rukopis je psán métsko–
gotickou notací (písař A: 1r – 133v), podle Plocka z přelomu 13. a 14. stol.114
Modráková datuje pramen do počátku 14. stol. Na pěti foliích v rukopisu můžeme
identifikovat přípisy opatřené patrně v 17 stol. (písař B: 38r, 72v – 73r, 74v, 75v).
Poslední čtyři strany jsou opatřeny přípisky rhombickým notačním písmem (písař C:
133v – 135r), které Plocek zasazuje do 14. stol.115 (Modráková upřesňuje obdobím po
II. polovině 14. stol.). V rukopisu se vyskytuje většinou 10 notových osnov na pagině.
Notová osnova písaře A užívající červené a žluté linkování pro notu F a C má 4 linky a
klíče C, F a G. Přípis písaře C má červenočerné linkování s 4 – 5 linky a klíči C a F.
Custos v pramenu není přítomen. Rukopis není iluminován, nacházíme zde pouze
barevné iniciály. Repertoárem kodexu je podzimní část antifonáře, zejména officia ke
svatým.

Praha, NK XIII C 7:
Antifonář XIII C 7 obsahuje 209 folií a měří 270 × 200mm. Podle Modrákové byl tento
rukopis objednán abatyší Kunhutou116. Písař textu se s největší pravděpodobností
podílel na dalších deseti svatojiřských rukopisech.117 Rukopis je psán métsko–gotickou
notací (písař A: 1v – 208r), avšak na konci pramenu jsou přípisy tří písařů notací
111
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Plocek, V. 1973, s. 241.
113
fol. 137r, přepis v: Urbánková E. 1957, s. 16.
114
Plocek V. 1973, s. 544.
115
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métsko–gotickou (písař B: 208rv), métskou (písař C: 208v – 209r) a métsko–gotickou
(písař D: 209rv). Pramen je doplněn řadou notačních přípisů ze 17 stol. (písař E: 44v,
49v, 50r, 53r, 54v, 55rv, 58r, 61rv, 64r, 75r, 85v, 86r). Zápisy celého rukopisu (kromě
písaře E) jsou Plockem datovány přelomem 13. a 14. stol.118 Pramen včetně jeho
pozdějších přípisků písaře B a C pochází podle Modrákové z doby mezi léty 1301 –
1321. Poslední přípis písaře D zasazuje Modráková do poloviny 14. stol. Většina
kodexu napsaná písařem A má na pagině zpravidla 10 notových osnov s červeným a
žlutým linkováním pro určení noty F a C o 4 – 5 linkách. Notová osnova přípisku písaře
B a C má 4 černé linky s klíči C, F a G. Písař D má v notové osnově 4 černé linky a
jednu červenou pro notu F. Identifikujeme zde klíče C, F a G. Kodex není iluminován,
v pramenu jsou pouze barevné iniciály. Antifonář zahrnuje letní část officia od
velikonoc po svatodušní neděli. Kodex zapisuje také velmi redukovaně svatojiřskou
velikonoční hru.

Praha, NK XIV C 20:
Antifonář XIV C 20 obsahuje 220 listů a měří 310 × 220mm. Kodex je zapsán métsko–
gotickou notací (písař A: 1r – 215r, 216r – 220v) podle Plocka na přelomu 13. a 14.
stol.119 a podle Modrákové v první třetině 14. stol. V rukopisu se nacházejí přípisy
stejného notačního typu (písař B: 143v, 215rv, 220v) datované Plockem do 14.
století120. Modráková tuto dataci upřesňuje dobou před polovinou 14. stol. Na každé
pagině v pramenu se nachází zpravidla 10 notových osnov. Notová osnova sestávající
ze 4 linek obou písařů má červené a žluté linky pro určení noty F a C. Písař A užívá
klíče C, F a G a písař B klíče C a F. V rukopisu jsou drobné iluminace. Pramen
obsahuje podzimní část antifonáře a poměrně rozsáhlé dodatky dalších officií.

Praha, NK XII C 3:
Antifonář XII C 3121 s nejistou proveniencí čítá 156 folií a měří 290 × 200mm. Rukopis
působí celkově nedokončeným dojmem. V pramenu můžeme identifikovat mnoho listů
s textem neopatřeným notovými linkami a notací, nebo s textem a notací bez notových
osnov. Rukopis je zapsán métsko–gotickou notací (písař A: 1r – 88v, 94r – 155r)
118

Plocek, V. 1973, s. 546 – 547.
Plocek, V. 1973, s. 630.
120
Plocek V. 1973, s. 630.
121
Tento rukopis zařazuje mezi svatojiřské prameny pouze Václav Plocek, patrně podle repertoáru. Původ
rukopisu podle současného stavu bádání není znám.
119
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s přípisy métsko–gotické (písař B: 89r – 92v) a rhombické notace (písař C: 93rv).
Zápisy métsko–gotickou notací Plocek datuje 13. stoletím a rhombickou 14. stoletím.122
Podle Modrákové spadá zápis základního písaře a písaře B do II. poloviny 13. stol.
Folio s rhombickou notací, pocházející patrně z poloviny 14. stol., bylo do rukopisu
vloženo později. V kodexu se na foliích nachází většinou 10 notových osnov. Notová
osnova písaře A sestávající ze 4 linek má červenou a žlutou linku pro tón F a C. Žlutá
linka je špatně viditelná. Písař zde užívá klíče C, F a G. Linkování písaře B je velmi
vybledlé. Vyskytují se zde 4 linky a klíče C a F. Část zápisu tohoto písaře je razurována
a nedokončena. Notová osnova písaře C má 4 – 5 linek s červenou a žlutou barvou pro
tón F a C. V přípisu se nachází také G klíč. Iluminací kodexu jsou barevné iniciály.
Repertoár rukopisu tvoří podzimní část antifonáře, včetně officií ke sv. Ludmile a sv.
Václavu.

Praha, NK VI G 3b:
Procesionál VI G 3b obsahuje 224 folií a měří 190 × 135mm. Celý rukopis je psán
jedním písařem métsko–gotickou notací (RISM – „notation rhomboїdale de l'Europe de
l'Est sur portée de quatre lignes“123). Podle Plocka byl kodex napsán v 14. stol.124
Modráková dataci upřesňuje prvním dvacetiletím 14. stol. Na každé pagině se nachází
zpravidla 7 notových osnov. Notová osnova má 4 – 5 linek, s červeným a žlutým
zabarvením pro určení not F a C. Písař užívá klíče C, F a G. Kodex je vyzdoben
barevnými iniciálami často i velkých rozměrů. Pramen obsahuje zpěvy k procesím
církevního roku a další dodatky s oddílem sekvencí. V rukopise je také zapsána
velikonoční hra o třech scénách se zpěvy uspořádanými podle typické struktury pro
rukopisy sv. Jiří.

Praha, NK VI G 5:
Procesionál VI G 5 obsahuje 258 folií a měří 165 × 110mm. Celý rukopis je napsán
métsko–gotickou notací jedním písařem (písař A) (RISM – „notation rhomboїdale de
l'Europe de l'Est sur portée de quatre lignes“125), ale sklon písma a odlišné označení f
klíčů na foliu 222v může svědčit o druhém písaři (písař B)126. Plocek rukopis datuje
122
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počátkem 14. století.127 Podle Modrákové spadá pramen do I. dvacetiletí 14. stol. Podle
Rynešové by měl být písař textu autorem dalších asi 10 rukopisů128. Notová osnova (na
každé pagině jich je zpravidla 5) má 4 linky s červeným a žlutým zabarvením pro určení
noty F a C. V rukopise jsou klíče C, F a G. Kodex není výrazně iluminován, ale
sledujeme zde barevné iniciály i větších rozměrů. Repertoár rukopisu jsou zpěvy
k procesím církevního roku, podobně jako v předchozím pramenu. V kodexu je dále
zapsaná velikonoční hra a další zpěvy.

Praha, NK VII G 16:
Procesionál VII G 16 čítá 238 folií a měří 165 × 120mm. Rukopis je psán jedním
písařem métsko-gotickou notací (písař A) (RISM – „notation gothique allemande de
l'Est sur portée de 4 lignes“129). V záhlaví folia 234r můžeme identifikovat přípis
rhombickou notací jiného písaře (písař B). Podle Plocka byl rukopis napsán na počátku
14. stol.130 Přípisek by mohl podle Modrákové spadat do I. čtvrtiny 14. stol. V rukopise
bývá 6 notových osnov na pagině. Notová osnova písaře A má 4 linky s červeným a
žlutým zabarvením pro tón F a C. Na linkách jsou klíče C, F a G. Notové znaky písaře
B jsou na čtyřech červených linkách, s užitím klíčů C a F. Kodex není iluminován, ale
nacházejí se zde drobné i větší barevné iniciály. Repertoárem rukopisu jsou procesní
zpěvy církevního roku, dále dodatky s velikonoční hrou, sekvencemi a tropy. Na
paginách 170v – 172r se nachází dvojhlas tropu na Benedicamus domino s incipitem
„Procedentem sponsum de thalamo Prophetauit scriba“.
Text pramenu Plocek připisuje kanovníku Benešovi, který je autorem textu Pasionálu
abatyše Kunhuty131.

Praha, NK VII H 1:
Pramen miniaturních rozměrů VII H 1 obsahuje 158 listů a měří 110 × 75mm. Rukopis
datuje Plocek 14. stoletím.132 Podle Modrákové pochází kodex z I. poloviny 14. stol.
Jiný písař textu mezi paginami 25r – 54v je ze stejného okruhu písaře celého rukopisu.
Poslední dva listy s přípisy zasazované Modrákovou do poloviny 14. stol. jsou přidány
v pozdější době a písař textu zde vykazuje české prvky. Z notačního hlediska je tento
127
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rukopis velmi zajímavý. Velká část kodexu je psána rhombickou notací (písař A: 1r –
24v, 55r – 156v), avšak mezi paginami 25r a 54v můžeme identifikovat jiného písaře
s métskou notací133 (písař B: 25r – 54v), užívající zvláštní styl notového písma. Na
posledních foliích jsou přípisy také notací métskou134 (písař C: 157r – 158r). Na
paginách rukopisu je 4 – 7 notových osnov. Linkování písaře A a B užívá červenou a
žlutou linku pro určení noty F a C a další dvě černé. Zastoupeny jsou zde klíče C, F a G.
Notová osnova písaře C má 4 linky a klíč C a F. Výzdobou kodexu jsou barevné
iniciály. Repertoárem pramenu jsou officia (např. officium ke sv. Václavu a sv.
Ludmile), tropy k Benedicamus domino a cantiones.

Praha, NK XII D 9:
Reprezentativní breviář XII D 9 obsahuje 397 folií a měří 250 × 170mm. Kodex je
opatřen métsko–gotickou notací pouze na dvou paginách (358v – 359r). Rukopis vznikl
patrně na počátku 14. stol.135 a patřil abatyši Kunhutě, o čemž svědčí vlastnická
poznámka na první straně: „Iste liber pertinet ad dominam abbatissam de s. Georgio
Chunegundem filiam Othakari regis Bohemie“. Podle Rynešové sepsal tento breviář
písař Kunhutina skriptoria, který je autorem dalších deseti rukopisů136. Kalendář
breviáře XII D 9 obsahuje důležité nekrologické přípisky týkající se Přemyslovců. Tři
notové osnovy na každé pagině mají čtyři černé linky a C a F klíče. Rukopis je zdoben
barevnými iniciálami. Notované přípisy zaznamenávají dva hymny ke sv. Václavu.

Praha, NK XII E 15a:
Procesionál XII E 15a obsahuje 243 folií a měří 220 × 150mm. Celý rukopis je psán
jedním písařem métsko–gotickou notací (RISM – „notation lorraine de l'Europe
centrale sur portée de trois lignes noires et une rouge“137). Podle Plocka kodex spadá
do období 14. století.138 Modráková upřesňuje dataci kodexu prvním dvacetiletím 14.
stol. Podle Rynešové by měl být písař textu autorem dalších asi 10 rukopisů139. 7
notových osnov na stránce má 4 – 5 linek s červeným a žlutým linkováním pro určení
noty F a C. Písař užívá klíče C, F a G. Na posledních třech paginách je pouze černé
133
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linkování. Výzdobou rukopisu jsou barevné iniciály. Repertoár zde tvoří zpěvy
k procesím církevního roku, v dodatcích velikonoční hra, sekvence a tropy.

Praha, NK XII E 15b:
Corpus officiorum XII E 15b čítá 160 folií a měří 235 × 170mm. Plocek uvádí k celému
rukopisu dataci 14. stol.140 Podle Modrákové pochází pramen patrně z I. čtvrtiny 14 stol.
Písař textu vykazuje podobnost písařů dalších deseti rukopisů zhotovených za vedení
abatyše Kunhuty. Později připojené složky s přípisy pocházejí ze stejné časové vrstvy.
V rukopise jsou zápisy 4 písařů, přičemž první písař (písař A: 1v – 124v), užívající
rhombickou notaci, je autor notového písma většiny kodexu. Zápis druhého písaře (písař
B: 131v – 133v) se blíží spíše k notačnímu typu rhombického. Na pagině 133v se
nachází přípisek patrně métskou notací, avšak velmi zvláštním jako by neumělým
stylem písma (písař C). Autor not je zde také autorem textu. Podle Modrákové pochází
přípisek od nezkušené písařské ruky z I. poloviny 14. stol. Otázkou zůstává, jaký
pramen sloužil jako předloha pro vznik tohoto nezkušeného zápisu. Rhombickou notaci
můžeme identifikovat na přípisech posledních stran kodexu (písař D: 154r – 159v).
Podle Modrákové spadá přípisek do I. poloviny 14. stol. Na každé pagině se nachází
zpravidla 7 notových osnov. Zápisy všech písařů, kromě písaře C, užívají C, F a G
klíče. 4 linky písaře A mají červené a žluté linkování pro určení noty F a C. Notová
osnova písaře B se skládá buď ze 4 – 5 červených, nebo černých linek s červeným
zabarvením pro tón F. Nerovné černé linkování písaře C je tvořeno 3 – 4 linkami s C a F
klíči. Písař D má notovou osnovu o třech černých linkách a jedné červené pro notu F.
(Plocek uvádí 5 – 6 linek, ale s největší pravděpodobností zde sčítá i pomocné linkování
pro písaře textu). Pramen není výrazně iluminován, jsou zde pouze barevné iniciály.
Repertoár tvoří officia svatých, včetně sv. Václava, sv. Ludmily a sv. Prokopa.

Praha, NK XII E 15c:
Snad nejsložitější rukopis alespoň z hlediska velkého množství písařských rukou je
hymnář XII E 15c. Rukopis obsahuje 232 folií a měří 235 × 165mm. Podle Plocka
pocházejí všechny složky rukopisu z 14. stol.141 Pramen má celkem 9 písařů, z toho
však devátý prezentuje pouze přípis ze 17. stol. (písař I: f. 107r). Většina rukopisu je
napsána métsko–gotickou notací, na které se podíleli dva písaři not i textu (písař A: 1v –
140
141
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94v a písař B: 94v – 113r, 136r – 166v). Oba písaři textu z I. čtvrtiny 14. stol. spadají
podle Modrákové do stejné časové vrstvy. Otázkou zůstává, proč došlo k vystřídání
rukou ve stejné složce. Na pagině 22r je poničené notové písmo připomínající métskou
notaci. Po zápisu písaře B jsou přípisy rhombickou notací pocházející z I. čtvrtiny 14.
stol. (písař C: 113r – 135r, 166v – 167v), přičemž folia 115r – 135r tvoří dvě samostatné
složky. Na foliích 168r – 209v můžeme identifikovat dalšího písaře s rhombickou notací
(písař D: 168r – 209v). Přípis začíná na samostatné složce a podle Modrákové může
spadat do poloviny 14. stol. Pátý písař na další samostatné složce datovaný Modrákovou
do doby po polovině 14. stol. užívá velmi obvyklý typ rhombické notace (písař E: 210r
– 225r). Rhombické znaky následujícího písaře spadající do II. poloviny 14. stol. (písař
F: 226r – 230v) vykazují velmi podobné rysy předchozího notového písma. Krátké
přípisy posledních dvou rukou (písař G: 231r – 232v a písař H: 232v dole) jsou
rhombickou a patrně métskou notací pravděpodobně z I. poloviny 14. stol., přičemž
zápis písaře H je identický přípisům rukopisu XII E 15b (písař C). Na paginách bývá 7 –
8 notových osnov. Prvních pět rukou má 4 – 5 linek s červeným a žlutým zabarvením
pro určení noty F a C. Identifikujeme zde klíče C, F a G. Písař F a G mají čtyři černé
linky s klíči C, F a G (písař G pouze klíč C a G). Zápis písaře H na jedné notové osnově
má 6 černých linek s klíči C a F. Kodex není kromě barevných iniciál iluminován, avšak
na foliu 2v se nachází obrázek dlaně v životní velikosti s názvy tónů uspořádaných do
článků jednotlivých prstů (guidonská ruka). Repertoárem rukopisu jsou hymny pro
svátky temporálu a sanktorálu a dále několik kompletních officií. Podle Hledíkové byl
kodex na počátku 14. stol. rozšířen dvěma písaři, kteří v klášteře působili na konci 13.
století a začátku 14. stol.,o aktuální texty officia sv. Prokopa, Marty, Ludmily, Kateřiny,
Václava a Božího Těla142.

Praha, NK XIII E 14d:
Liber Ordinarius XIII E 14d obsahuje 196 folií a měří 260 × 170mm. V tomto rukopise
se métská notace zapsaná jedním písařem nachází pouze na foliích 9r, 55r, 56r, 191r –
195v. Podle nekrologických přípisků pochází pramen patrně z poloviny 14. stol143.
Kodex není iluminován. Rukopis vznikl pravděpodobně pro některou z členek
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konventu144. Notová osnova ze 4 a 5 linek má červenou a žlutou linku pro určení noty F
a C. Nacházíme zde klíče C a F. Pramen zachycuje všechnu zpívanou liturgii.

Praha, NK XIII H 3c:
Procesionál XIII H 3c obsahuje 272 folií a měří 130 × 110mm. Rukopis je napsán
métsko–gotickou notací (písař A: 1v – 105r, 107r – 252v, 257r – 272r) (RISM –
„notation lorraine de l'Est, épaissie, tracée sur portée de quatre lignes“145), ale
nacházíme zde i přípisy notací rhombickou (písař B: 105v – 106v, 252v – 256v). Podle
Plocka pochází rukopis z 14. stol.146 Modráková pramen datuje I. dvacetiletím 14. stol.
Přípisek byl pravděpodobně pořízen v pozdější době I. poloviny 14. stol. Podle
Rynešové by měl být písař textu autorem dalších asi 10 rukopisů147. Zpravidla 5
notových osnov na stránce má 4 – 5 linek s červeným a žlutým zabarvením pro určení
noty F a C. Písař užívá klíče C, F a G. Linkování přípisu písaře B o 4 – 5 linkách má
černé a červené zabarvení pro určení noty F. Jsou zde klíče C, F a G. Výzdobou kodexu
jsou barevné iniciály i větších rozměrů. Repertoár pramenu tvoří procesní zpěvy
k svátkům církevního roku, dále velikonoční hra, tropy k Benedicamus a jiné.

Praha, NK XIV B 13:
Antifonář XIV B 13 čítá 159 folií a měří 330 × 250mm. Většina rukopisu je napsána
métsko-gotickou notací (písař A: 1v – 150r a písař B: 150r – 159r). Na konci pramenu
jsou přípisy rhombickou notací (písař C: 159r a písař D: 159v). Plocek rukopis zasazuje
do 14. stol.148 Podle Modrákové spadá pramen do I. poloviny 14. stol. Otázkou je, proč
se během notačního zápisu vystřídali dva písaři (písař A a písař B), když písař textu
zůstal nezměněn. Na posledním (velmi poničeném) foliu s rhombickými přípisky
pokračuje písař B. Rhombické přípisy písaře C zasazuje Modráková do období kolem
poloviny 14. stol. a písaře D do druhé poloviny 14. stol. V rukopise je většinou 11
notových osnov na pagině. Notová osnova prvních dvou písařů obsahuje čtyři linky
s červeným a žlutým zabarvením pro určení noty F a C. Písaři užívají klíče C, F a G.
Linkování rhombických přípisů je černé. Identifikujeme zde 4 linky a užití klíčů F a C.
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Kodex je zdoben barevnými iniciálami. Repertoár rukopisu tvoří zimní část antifonáře,
od první neděle adventní do velikonoc. Rukopis byl podle ohmatání hojně užíván.

Praha, NM XVI A 18:
Nejzdobnějším notovaným pramenem je žaltář karlštejnské kapituly XVI A 18. Rukopis
obsahuje 79 folií a měří 410 × 280mm. Rhombická notace rukopisu je zaznamenána
jedním písařem. Pramen vznikl kolem roku 1350149 patrně v skriptoriu sv. Jiří, ale velmi
záhy se stal majetkem kapituly na Karlštejně, kde byla většina kodexu pozměněna.
Roku 1788 se stal rukopis součástí sbírky budoucího Národního muzea150. V rukopise je
i 16 notových osnov ve dvou kolumnách na pagině. Linkování s klíči C a F je červené
barvy. Pramen je bohatě zdoben ornamentálními iniciálami. Repertoárem rukopisu jsou
žalmy a zpěvy feriálního officia.

Praha, NK VI G 3a:
Corpus officiorum VI G 3a obsahuje 256 folií a měří 175 × 130mm. Na zápisu
rhombické notace se v rukopise podílely dvě ruce (písař A: 3r – 65r, 204r – 217v, 219r
– 253r a písař B 66r – 199v), přičemž písař B je písařem většiny rukopisu. Mezi
paginami 200r – 203v, 217v – 218r a 246v – 250r jsou notační zápisy pořízené v 17
stol. Plocek část pramenu písaře A datuje 15. stoletím a zápis písaře B zasazuje do
století 14.151 Podle Modrákové pochází původní složka písaře B z druhé poloviny 14.
stol. Zápis písaře A zasazuje Modráková do přelomu 14. a 15. stol. V rukopise je až 6
notových osnov na stránce. Linkování obou písařů má 4 – 5 linek s červeným a žlutým
zabarvením pro určení noty F a C. Můžeme zde identifikovat klíče C, F a G. V kodexu
jsou vedle barevných iniciál také vyobrazeni (podle Urbánkové dosti neuměle152) sv.
Václav a sv. Ludmila. Rukopis je jakousi kolekcí novějších officií sanktorálu i
temporálu.

Praha, NK XIV G 46:
Corpus officiorum XIV G 46 obsahuje 119 folií a měří 200 × 145mm. Rukopis má
celkem šest písařů (písař A: 1r – 82r, písař B: 82r – 99r, písař C: 99v, písař D: 100r –
101v, písař E: 102r, písař F: 102v – 118v) a je psán rhombickou notací. Na pramenu se
149
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nejvíce podílel písař první. Na přilepeném foliu zadní strany desek se nachází úryvek
s métsko–gotickou notací (přelom 13. a 14. stol.), který dále pro jeho neúplnost
neanalyzuji. Plocek datuje zápis písaře A – písaře E 14. stoletím, přípisek písaře F spadá
podle Plocka do 15. stol.153 Zápis písaře A a písaře B zasazuje Renáta Modráková do I.
poloviny 14 stol. Písař textu do folia 99r zůstává stejný. Zápis písaře C a písaře D
pochází pravděpodobně ze stejné časové vrstvy. Krátký přípis písaře E ze 14. stol. nelze
vzhledem k neúplnosti s dostatečnou přesností časově určit. Přípis písaře F spadá
pravděpodobně do období po polovině 14. stol. V rukopise je až 7 notových osnov na
pagině. Písař A má 4 linky s červeným (nota F) a žlutým (nota C) zabarvením a klíče C,
F a G. Zápis písaře B je na 4 – 5 linkách s červenou a žlutou pro tón F a C a užívá klíče
C a F. Písař C má 5 linek s červenožlutým zabarvením pro určení noty F a C a klíč C.
Linkování písařů D a E o pěti linkách je černé. Jsou zde klíče C a F (v případě písaře E
pouze klíč C). Přípis písaře F má 4 – 5 linek z červeným a žlutým zabarvením pro tón F
a C a klíče C, F a G. Kodex není vedle barevných iniciál výrazně zdoben. Repertoár
rukopisu tvoří officia svatých. V hymnu ke svaté Ludmile na f. 102a můžeme
identifikovat dvojhlas Lux vera lucis radium.

Praha, NK XIV D 21:
Procesionál XIV D 21 čítá 44 folií a měří 280 × 220mm. Celý pramen je zapsán jedním
písařem rhombickou notací (RISM – „notation messine de l'Est de l'Europe, aux formes
anguleuses, sur portée de quatre lignes rouges“154). Plocek rukopis zasazuje do 15.
stol.155

Modráková se domnívá, že rukopis může spadat do I. čtvrtiny 15. stol.

Zpravidla 6 notových osnov na pagině má 4 červené linky a klíče C, F a G. Výzdobou
kodexu jsou barevné iniciály. Repertoárem kodexu jsou procesní zpěvy pro vybrané
svátky církevního roku a velikonoční hra. Na prvním foliu rukopisu, které má jiné
rozměry než ostatní listy kodexu, můžeme identifikovat neumové zápisy nad textem.
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9. Chorální notace pramenů kláštera sv. Jiří
9. 1. Kolace a analýza jednotlivých písařů a notačních typů
V této kapitole se věnuji podrobnému popisu vybraných notačních znaků, které
může čtenář sledovat v synoptických tabulkách na posledních stranách této studie a pro
ilustraci na očíslovaných faksimilích. Rukopisy jsou zde seřazeny do tří základních
skupin podle notačních typů. Problematické bylo zařazení pramenů do okruhu métské
notace na linkách, kde nejsou jednoznačné hranice mezi métskou a rhombickou notací.
Jako kritérium k určování métské notace na linkách jsem si zvolila užití ležatého uncínu
a ve většině případů zredukovaný počet znaků. Uvnitř každého notačního systému
postupují prameny chronologicky podle Václava Plocka156, stejně jako v předchozí
kapitole. Na základě srovnání všech rukou bylo možné vysledovat základní skupiny
jednotlivých okruhů písařů s podobným notačním stylem, ve kterých nepopisuji
každého písaře zvlášť, ale sleduji pouze varianty od základního, mnou zvoleného
pramene. Rukopisy jsem pro reprezentativní výsledek příslušné písařské ruky sledovala
v plném rozsahu. V příloze je ke každému písařovi k nahlédnutí jedna strana faksimile.
Výsledkem sledovaných znaků všech rukopisů jsou synoptické tabulky, kde písařské
ruce všech rukopisů může čtenář vyhledat ve svislých sloupcích a příslušné notové
znaky ve vodorovných sloupcích.
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9. 1. 1. Písaři s métskou notací na linkách
Písař D lekcionáře Praha, NK XII E 16157 (II. polovina 13. stol.) a písař C
antifonáře Praha, NK XIII C 7158 (I. dvacetiletí 14. stol.);
Při porovnávání písaře D XII E 16 a C XIII C 7 s podobným stylem písma si
bereme jako výchozí pramen XII E 16, který je méně porušený a písařská ruka je zde
úhlednější. Písař D lekcionáře XII E 16 s tenkým stylem písma užívá jako punctum
malý ležatý uncínus. Pes zde má tvar métský, ale i gotický. Clivis má typický métský
tvar. Scandicus se skládá z puncta a podatu a climacus tvoří tři sestupná puncta.
Torculus složený z puncta a gotické clivis a porrectus sestávající z métské clivis a virgy
se v zápise vyskytují méně často. V přípisku jsem identifikovala také quilisma. Písař
užívá likvescentní clivis a b posuvky. Distropha a custos zde nejsou přítomny. Ductus
písma má mírný sklon vpravo. Písař C antifonáře XIII C 7 se liší protáhlými čarami na
konci znaků. V přípisu se nevyskytuje porrectus a quilisma. Písař zde oproti
předcházejícímu rukopisu užívá likvescentní punctum a clivis.
Písař C procesionálu Praha, NK VI G 10a159 (14. stol.)
Písař krátkého přípisku procesionálu VI G 10a vykazuje typické písmo métské
notace na linkách s uncínem, ze kterého se skládají jednotlivé znaky a s redukovaným
počtem neum. Pes tvoří dvě puncta spojená tenkou čarou. Clivis má métský tvar číslice
7. Scandicus se skládá z tří punct nad sebou vertikálně postavených a s mírným
náklonem vpravo. Puncta jsou zde také propojená čarou. Climacus je složen ze tří
sestupných punct s mírným náklonem vpravo dolů. Znaky torculus, porrectus a
climacus v přípisu chybí. Písař neužívá žádné likvescence a b posuvky. V notaci
můžeme identifikovat distrophu. Ductus písma směřuje mírně vpravo.
Písař B corpus officiorum Praha, NK VII H 1160 (I. polovina 14. stol.), písař C
corpus officiorum Praha, NK VII H 1161 (polovina 14. stol.);
Při porovnávání dvou písařů přípisků VII H 1, kteří mají podobný styl notového
písma a pocházejí tak pravděpodobně ze stejného písařského okruhu, vycházím z více
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notovaného zápisu Písaře B, lišícího se tlustším písmem. Punctum ve tvaru uncínu má
protáhlý tvar se zobáčkem vlevo nahoře a vpravo dole. Gotický podatus se skládá
z protáhlého puncta a virgy. Clivis má métský tvar. Scandicus je tvořen z puncta a
podatu a climacus ze tří sestupných punct s mírným sklonem vpravo. Torculus
s porrectem jsou širších rozměrů. Písař B užívá likvescentní punctum, clivis a distrophu.
Identifikujeme zde b posuvky. Custos v přípisu není přítomen. Písař C se liší tenkými
znaky a jiným linkováním. Podatus se skládá z dvou punct propojených tenkou svislou
čárou. Pro nedostatek znaků v krátkém přípisu nemůžeme porovnat torculus,
likvescence a strophu.
Písař C corpus officiorum Praha, NK XII E 15b162 (I. polovina 14. stol.) a písař H
hymnáře Praha, NK XII E 15c163 (I. polovina 14. stol.);
Identický písař C a H přípisů rukopisů XII E 15b a XII E 15c vykazuje značné
prvky nezkušené ruky. Znaky jsou neurovnané a roztřesené. Písař patrně neuměl držet
pero v ruce a neznal písařskou techniku. Přípisky se skládají z velmi omezené škály
znaků. Punctum mění v průběhu zápisu svůj tvar. Gotický podatus má protaženou
spodní čáru. Autor přípisku užívá pouze métské clivis. Climacus tvoří tři nebo čtyři
sestupná puncta. Torculus je úzký nebo široký. Písař neužívá b posuvky. Ductus má
mírný sklon vpravo. V zápisu písaře C XII E 15b chybí scandicus, porrectus,
likvescence, stropha a custos. V přípisu písaře H XII E 15c jsou zastoupeny pouze:
punctum, pes a clivis.
Písař Liber ordinarius Praha, NK XIII E 14d164 (polovina 14. stol.)
Písař rukopisu XIII E 14d je charakteristický svým velmi úhledným stylem
písma. Znaky jsou složeny z tenkých uncínů a čar. Samotné punctum je ležaté a má
protáhlý zobáček vlevo nahoře a vpravo dole. Podatus tvořený z puncta a virgy je
gotický. Clivis má métský tvar. Scandicus se sklonem vpravo je složen z puncta a
podatu. Climacus tvoří tři sestupná puncta. Torculus má nahoře seříznutou stříšku.
Porrectus je složen z métské clivis a virgy. Písař užívá likvescentní punctum. V zápisu
chybí b posuvky. Ductus písma je vertikální.
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9. 1. 2. Písaři s métsko–gotickou notací
Písař A procesionálu Praha, NK VI G 10a165 (počátek 14. stol.)
Písař A procesionálu VI G 10a má úhledný styl psaní, který svědčí o jeho
zkušenostech. Notové písmo většiny kodexu upoutá výraznými rhombickými prvky.
Virga ve tvaru vertikálně protažené strophy je zde užívána velmi zřídka a na některých
paginách dokonce chybí. Punctum s mírným zobáčkem vlevo nahoře se v pramenu
vyskytuje poměrně často. Podatus má tvar métský, ale ojediněle i gotický. V části
rukopisu písaře A můžeme identifikovat pouze métskou clivis. Málo užívaný scandicus
se skládá z dvou punct a malé virgy nebo z jednoho puncta a podatu. Častěji se
vyskytující climacus je tvořen z virgy, která má tvar puncta s protáhlou čarou dolů a
dvou nebo tří sestupných punct. Puncta scandicu a climacu směřují od virgy vlevo a
vpravo přibližně v úhlu 75°. Torculus skládající se z puncta a protáhlé clivis užívá písař
poměrně často. Porrectus tvořen métskou clivis a virgou je zde velmi úhledný. Quilisma
se skládá z dvou či tří punct a virgy. Písař zřídka užívá likvescentní virgu, punctum a
clivis. V pramenu jsou distrophy a tristrophy, které se však velmi podobají virze. Písař
často užívá b posuvky. V rukopise se nevyskytuje custos.
Písař A procesionálu Praha, NK VI G 10b166 (počátek 14. stol.), písař A antifonáře
Praha, NK XIII C 7167 (první dvacetiletí 14. stol.), písař B antifonáře Praha, NK
XIV C 20168 (I. polovina 14. stol.), písař B procesionálu Praha, NK VI G 5169 (I.
dvacetiletí 14. stol.), písař breviáře Praha, NK XII D 9170 (I. dvacetiletí 14. stol.),
písař procesionálu Praha, NK XII E 15a171 (I. dvacetiletí 14. stol.) a písař A
procesionálu Praha, NK XIII H 3c172 (I. dvacetiletí 14. stol.);
Výše uvedení písaři vykazují na první pohled velmi silnou podobu v tloušťce
písma a stejném stylu psaní všech znaků. Antifonáře a procesionály jsou odlišné v počtu
notačních znaků na straně. V porovnávání vycházíme z chronologicky nejstaršího
rukopisu VI G 10b. Písař procesionálu s velmi úhledným písmem užívá často virgu
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s obloukovitým a delším zobáčkem vlevo nahoře. Virga je dole mírně zkosená. Neméně
užívané punctum je tvaru kosočtverce a nemá žádný zobáček. Podatus se zde často
vyskytuje v métské formě s punctem vlevo dole a vpravo nahoře spojeným silnější
čarou. Méně často můžeme v rukopise identifikovat gotický pes, který je dole
zakulacený. Silnější clivis je gotická i métská. Scandicus je většinou tvořeno dvěma
puncty a virgou. Climacus se skládá z virgy a dvou nebo tří sestupných punct. Oba
znaky svírají s virgou úhel cca 40°. Torculus má vpředu silnější punctum. Porrectus
písař užívá méně často. Quilisma je tvořeno z dvou nebo tří punct a virgy. V zápise
můžeme identifikovat likvescentní virgu, punctum a clivis. Je zde užívaná distropha.
V rukopise jsou b posuvky. Custos zde není přítomen. Ductus písma má mírný sklon
vpravo. Notové písmo písaře A antifonáře XIII C 7 se liší menším písmem, častým
užitím gotického podatu a výskytem tristrophy. Písmo je zde také velmi úhledné. Písař
B antifonáře XIV C 20 má drobnější znaky, ale stejně jako písař procesionálu VI G 10b
užívá často stejný typ métského podatu. Krátký zápis písaře B v rukopise VI G 5 užívá
pouze gotický pes a odlišnost od prvního procesionálu můžeme spatřovat pouze
v tenčích znacích a ductu písma směřujícího více vpravo. Breviář XII D 9 má omezený
počet znaků, kde můžeme porovnávat pouze virgu, punctum, métský podatus, métskou
clivis, climacus, torculus a porrectus, které se s písařem A VI G 10b liší pouze menším
rozměrem písma. Rukopis XII E 15a užívá také častěji gotický dole zakulacený
podatus. Tvar virgy se podobá spíše přípisu písaře B v procesionálu VI G 5. Písař
procesionálu XIII H 3c užívá často gotický zakulacený podatus, ale styl písma je se
zápisem VI G 10b velmi podobný. Rukopisy se liší pouze v užívání buď gotického dole
zakulaceného (XIII C 7, VI G 5, XII E 15a, XIII H 3c), nebo métského podatu (VI G
10b, XIV C 20 a XII D 9). Virgy a tloušťka písma všech rukopisů jsou téměř identické.
Písaři pocházejí pravděpodobně ze stejného písařského okruhu.
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Písař procesionálu Praha, NK VI G 15173 (II. polovina 13. stol.), písař A antifonáře
Praha, NK XIII C 4174 (počátek 14. stol.), písař A antifonáře Praha, NK XIV C
20175 (I. třetina 14. stol.), písař procesionálu Praha, NK VI G 3b176 (I. dvacetiletí 14
stol.) a písař A antifonáře Praha, NK XIV B 13177 (I. polovina 14. stol.);
Písaři procesionálů VI G 15, VI G 3b a antifonářů XIII C 4, XIV C 20 a XIV B
13 vykazují podobnost notového písma, charakteristického protáhlými vlasovými
čarami a virgou se zobáčkem nahoře. Notové znaky procesionálů se od antifonářů liší
většími rozměry, širšími rozestupy mezi sebou a jejich nižším počtem na pagině. Při
kolaci vycházíme z reprezentativního kodexu VI G 15. Písař procesionálu VI G 15 se
vyznačuje úhledným stylem písma. Notové znaky tlustších čar mají mezi sebou více
místa než v antifonářích. V rukopise se často vyskytuje virga, která má vlevo a vpravo
nahoře nápadně prodloužený zobáček. Méně užívané punctum bývá vlevo nahoře
prodlouženo vlasovou čarou. V pramenu se většinou vyskytuje gotická clivis, ale místy
i métská. Podatus je métského i gotického tvaru. Virga a dvě nebo tři puncta scandicu a
climacu spolu svírají uhel cca 50°. Torculus má mírně odsazené punctum od
obloukovité clivis. Porrectus, tvořený métskou nebo gotickou clivis a virgou, se
v zápisu vyskytuje méně často. Quilisma je tvořeno z tří punct a virgy, ale může mít i
dvě puncta. Písař užívá likvescentní virgu, punctum a clivis. V zápisu identifikujeme
distrophu a tristrophu. V rukopise jsou b posuvky. Custos zde není přítomen. Ductus
písma má mírný sklon vpravo. Písaři A antifonáře XIII C 4 a XIV C 20 mají identické
znaky menších rozměrů. Písař procesionálu VI G 3b se mírně liší ve tvaru menší virgy,
gotického podatu a menšími rozestupy mezi znaky. V antifonáři XIV B 13 je užívána
mírně zakulacenější virga bez nápadného zobáčku nahoře. Písaři procesionálu VI G 15,
VI G 3b a antifonářů XIII C 4, XIV C 20 a XIV B 13 pocházejí pravděpodobně ze
stejného písařského okruhu. Velmi silnou podobu s identickými znaky vykazuje písař
procesionálu VI G 15 s písaři A antifonářů XIII C 4 a XIV C 20.
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Písař B antifonáře Praha, NK XIII C 7178 (I. dvacetiletí 14. stol.) a písař B
antifonáře Praha, NK XIV B 13179 (I. polovina 14. stol.);
Písaři B antifonářů XIII C 7 a XIV B 13 mají jako charakteristický znak virgu ve
tvaru dole protaženého puncta. Pro absenci některých znaků rukopisu XIII C 7
vycházíme z chronologicky mladšího antifonáře XIV B 13. Písmo tohoto písaře je
úhledné. Virga má tvar puncta s delší protaženou čarou vpravo dole. Punctum je zde ale
menších rozměrů. Podatus má pouze métský tvar s punctem vlevo dole a vpravo nahoře
spojeným silnější čarou. V přípise můžeme identifikovat gotickou clivis s tenkou levou
čarou a méně častá je zde clivis métského tvaru. Scandicus a climacus se skládají
z dvou punct a virgy svírající uhel cca 65°. Často užívaný torculus je tvořen z malého
puncta a gotické clivis. Porrectus skládající se z métské clivis a virgy se v zápisu
vyskytuje velmi zřídka. Quilisma má dvě nebo tři puncta. V přípisu můžeme
identifikovat likvescentní punctum, clivis a b posuvky. Custos zde není přítomen.
Ductus písma má mírný sklon vpravo. V zápisu písaře B antifonáře XIII C 7 nám pro
porovnání chybí gotická clivis, quilisma a likvescence. Ostatní znaky tohoto přípisu
jsou identické se znaky předcházejícími, a s největší pravděpodobností se tak jedná o
stejné písaře.
Písař D antifonáře Praha, NK XIII C 7180 (polovina 14. stol.)
Písař posledního přípisku antifonáře XIII C 7 se v žádném dalším svatojiřském
rukopise nenachází. Styl písma je méně úhledný a působí dojmem rychlého psaní. Zápis
vzhledem k poškozenému foliu připomíná na první pohled rhombickou notaci, avšak
s pozornějším pozorováním můžeme identifikovat virgu s hlavičkou podobající se
hřebíčku. Punctum zde má tvar skoro až métského uncínu s vlasovými čarami vlevo
nahoře a vpravo dole. Podatus má pouze métský tvar. V přípise je gotická i métská
clivis s prodlouženým punctem vlevo. Scandicus se skládá z puncta a podatu. Climacus
je tvořen z virgy a dvou nebo tří sestupných punct svírající s virgou úhel 40°. Torculus
je složen z puncta a gotické clivis. Porrectus tvořený métskou clivis a virgou je užíván
méně často. Quilisma sestává z tří punct a virgy. Písař užívá likvescentní punctum,
clivis a distrophu. V přípise jsou b posuvky. Custos zde není přítomen. Ductus písma
má mírný sklon vpravo.
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Písař A antifonáře Praha, NK XII C 3181 (II. polovina 13. stol.), písař B antifonáře
Praha, NK XII C 3182 (II. polovina 13. stol.);
Oba písaři antifonáře XII C 3 vykazují značnou podobu. Charakteristickým
znakem jsou zde tenké virgy, malá puncta a scandicus s climacem svírající velmi malé
úhly. Při porovnávání vycházíme ze zápisu základního písaře, protože přípis písaře B je
na malém počtu pagin, kde navíc chybí z části i linkování. Virga písaře A je tenká a
nahoře mírně zkosená. Punctum má tvar malého čtverečku. V přípise identifikujeme
pouze gotický podatus. Clivis je zde gotická i métská, ale častější je tvar clivis gotické.
Dvě vzestupná puncta scandicu jsou ve svislé podobě pod hlavičkou virgy. Climacus se
skládá z virgy a dvou či tří sestupných punct svírající s virgou úhel cca 20°. Torculus
má běžný tvar. Porrectus skládající se z métské clivis a virgy bez rhombické hlavy
vpravo se v zápise vyskytuje velmi málo. Quilisma je tvořeno z dvou punct a virgy.
Písař užívá často likvescentní virgu a clivis. Likvescentní punctum se zde nevyskytuje.
V zápise jsou distrophy, tristrophy, b posuvky a také odrážky. Custos zde není
přítomen. Ductus písma má mírný sklon vpravo. Notové znaky zápisu písaře A vykazují
značnou podobnost s německým graduálem München, Bayerische Staatsbibliothek Clm
2542 z cisterciáckého kláštera Aldersbach183 (kolem r. 1200, přípisy z II. čtvrtiny 14.
stol.). Virgy písaře B mají protaženější levý zobáček. V přípise nacházíme gotický, ale
často i métský podatus. Scandicus se oproti prvnímu zápisu skládá z puncta a podatu.
Climacus je tvořen virgou a dvěma sestupnými puncty svírajícími úhel cca 40°.Torculus
se v přípise vyskytuje méně často a porrectus zde není přítomen. Quilisma se skládá
pouze z dvou punct a virgy. V zápise není likvescentní virga a punctum. Likvescentní
clivis je podobná s předcházejícím písařem. V přípise chybí distropha a b posuvky.
Custos zde také není přítomen. Písmo má mírný sklon vpravo.
Písař A procesionálu Praha, NK VI G 5184 (I. dvacetiletí 14. stol.)
Písař A procesionálu VI G 5 není přítomen v žádném jiném svatojiřském
rukopise. Styl písma je úhledný a pro notové znaky je charakteristická tloušťka písma a
přetažené vlasové čáry, způsobené pravděpodobně také seříznutím písařského pera.
Často používaná virga má zašpičatělý zobáček vlevo nahoře. Punctum, vlevo nahoře a
vpravo dole mírně protažené tenkou čárou, má tvar kosočtverce. Podatus s dlouze
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protaženým punctem dole je pouze gotický. Clivis má podobu gotickou i métskou.
Scandicus a climacus se skládají z dvou nebo tří punct a virgy svírající úhel cca 55°.
Torculus má vlasově protažené punctum. Porrectus sestávající z métské clivis a virgy se
v zápisu vyskytuje méně často. Quilisma je tvořeno z dvou punct a virgy. Písař užívá
likvescentní virgu, punctum a clivis. V přípisu je užívána distropha a b posuvky. Custos
zde není přítomen. Ductus písma má sklon mírně vpravo.
Písař A procesionálu Praha, NK VII G 16185 (počátek 14. stol.)
Základní písař procesionálu VII G 16 se v ostatních rukopisech sv. Jiří nenachází.
Notové písmo je úhledné a patrně se jedná o zkušeného písaře. Často užívaná virga
tvaru tlusté čáry je nahoře pouze zkosená. Punctum tvaru kosočtverce má občas mírně
prodloužený zobáček vlevo nahoře a vpravo dole. Podatus je často métského tvaru, ale
vyskytuje se zde i pes gotický. Clivis má spíše métskou podobu, ojediněle gotickou.
Scandicus se skládá z dvou či tří punct a virgy svírající úhel cca 40°, nebo z puncta a
podatu. Climacus je tvořen z virgy a dvou až čtyř punct v úhlu cca 45°. Torculus tvoří
punctum a gotická clivis. Porrectus složený z métské clivis a virgy je užíván poměrně
často. Quilisma se skládá z dvou punct a virgy. Písař užívá likvescentní virgu, punctum
a clivis. V zápise jsou distrophy, tristrophy a často používané b posuvky. Custos není
přítomen. Písmo směřuje doprava.
Písař A hymnáře Praha, NK XII E 15c186 (I. čtvrtina 14. stol.)
Písmo písaře A hymnáře XII E 15c působí velmi nejednotným dojmem. Znaky
během zápisu mění své tvary, což vyvolává otázku, zda se jedná o stejného písaře.
Často užívaná virga má většinou tvar nahoře seříznutého trojúhelníku s dolů protáhlou
čárou. V zápise je velmi těžké identifikovat punctum, které je jen o málo menší než
virga, které se podobá. Podatus je zakulaceného gotického, ale i métského tvaru. Clivis
je většinou gotická, ojediněle métská. Scandicus nelze v zápise poznat. Climacus ve
tvaru virgy a dvou sestupných punct lze rozeznat pouze v místech, kde se
pravděpodobně jedná o odlišného písaře. Torculus a porrectus, tvořený gotickou clivis a
virgou, se zde vyskytují velmi ojediněle. Téměř neužívané quilisma se skládá z dvou až
tří punct a virgy. Písař užívá likvescentní virgu, punctum a clivis. Často se v zápise
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vyskytují b posuvky. Strophy a custos zde nejsou přítomny. Ductus písma má mírný
sklon vpravo.
Písař B hymnáře Praha, NK XII E 15c187 (I. čtvrtina 14. stol.)
Písař B hymnáře XII E 15c je charakteristický protáhlými tvary znaků. Podobný
typ notačního písma ve svatojiřských rukopisech nenacházíme. Dlouhá virga má krátký
zobáček vlevo nahoře a vpravo dole. Virze podobné punctum je jen o málo menší.
V zápise můžeme identifikovat pouze gotický podatus. Clivis je gotická i métská, ale
častější je tvar gotický. Scandicus se skládá z dvou vzestupných punct a virgy v úhlu
cca 45°. Climacus je tvořen z virgy a dvou až čtyř sestupných punct svírající s virgou
uhel asi 45°. Torculus a porrectus se v přípise vyskytují méně často. Quilisma je z dvou
či tří punct a virgy. Písař užívá likvescentní virgu, punctum a clivis. V zápise můžeme
dále identifikovat distrophu a b posuvky. Custos zde není přítomen. Písmo má mírný
sklon vpravo.
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9. 1. 3. Písaři s rhombickou notací
Písař B procesionálu Praha, NK VI G 10a188 (14. stol.)
Písmo písaře B procesionálu VI G 10a, nevyskytující se v žádném jiném
svatojiřském rukopise, vykazuje známky neúhlednosti. V případě tohoto písaře není
snadné určit, zda se jedná o rhombickou, či métskou notaci Vzhledem k spíše
rhombickému tvaru puncta se zde přikláním k notaci rhombické. Punctum má nahoře
vlevo a dole vpravo protáhlé čáry, které jsou typické pro všechny znaky tohoto písaře.
Podatus a clivis mají métský tvar. Scandicus se skládá z puncta a podatu se sklonem
doprava. Climacus tvoří tři sestupná puncta směřující vpravo dolů. Torculus je složen
z puncta a gotické clivis. Porrectus sestává z métské clivis a virgy. Písař užívá
likvescentní punctum a clivis. V přípise se vyskytuje distropha a můžeme zde často
identifikovat b posuvky. Custos zde není přítomen. Písmo má sklon mírně vpravo.
Písař B procesionálu Praha, NK VI G 10b189 (II. polovina 14. stol.)
Krátký přípisek písaře B procesionálu VI G 10b má malý počet notových znaků
pro porovnání. Punctum s krátkým zobáčkem vlevo nahoře se blíží klasickému tvaru
rhomby. Dvě puncta métského podatu jsou spojena tenkou čarou. Métská clivis je dole
vpravo prodloužena. Scandicus se skládá z puncta a podatu. Climacus sestává z tří či
čtyř sestupných punct. V zápise chybí torculus a porrectus. Písař užívá pouze
likvescentní punctum a distrophu. B posuvky a custos zde nejsou přítomny.
Písař C procesionálu Praha, NK VI G 10b190 (II. polovina 14. stol.), písař B
procesionálu Praha, NK VII G 16191 (I. čtvrtina 14. stol.), písař A corpus
officiorum Praha, NK VII H 1192 (I. polovina 14. stol.), písař A corpus officiorum
Praha, NK XII E 15b193 (I. čtvrtina 14. stol.) a písař A corpus officiorum Praha,
NK XIV G 46194 (I. polovina 14. stol.);
Výše uvedení písaři vykazují na první pohled podobný styl písma charakteristický
stejnými tvary punct a častým výskytem climacu. Při porovnávání vycházíme
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chronologicky ze staršího rukopisu VI G 10b (přestože přípisek může být z mladší
doby). Punctum bez prodloužených čar má tvar malé rhomby. Puncta métského podatu
jsou spojena širší čarou. Písař užívá pouze métskou clivis. Scandicus se skládá z puncta
a podatu, climacus tvoří tři až pět sestupných punct. Torculus je vlevo a vpravo nahoře
zkosený. Porrectus sestaven z métské clivis a virgy je dole zašpičatělý. Písař užívá
likvescentní punctum, likvescentní clivis a b posuvky. Distropha a custos v zápise
chybí. Písař B procesionálu VII G 16 se liší tvarem podatu, jehož spojovací čára je dole
zúžená. Torculus je zkosený pouze vlevo nahoře. Přípis tohoto písaře se nachází jen na
dvou osnovách a k porovnání dalších znaků nám chybí porrectus a likvescence. B
posuvky a custos v přípise nejsou přítomny. Punctum písaře A corpus officiorum VII H
1 má vlevo nahoře a vpravo dole krátký zobáček. Pes a torculus je identický se znaky
písaře B VII G 16. Métská clivis je vlevo protaženo tenkou čarou. Porrectus je oproti
prvnímu písaři dole širší. V zápise jsou likvescence, distrophy a b posuvky. Custos zde
není přítomen. Ductus písma má mírný sklon vpravo. Písař A corpus officiorum XII E
15b se od prvního písaře liší tvarem torculu, který je zde zkosený pouze na levé straně.
Porrectus je dole méně zašpičatělý. Písař zde užívá likvescence, distrophu a b posuvky.
Custos v zápise chybí. Ductus písma je rovný. Písař A corpus officiorum XIV G 46 se
velmi podobá písařům A VII H 1 a XII E 15b. Torculus má vlevo nahoře zkosený tvar a
porrectus je zašpičatělý podobně jako v přípise XII E 15b. Písař užívá likvescence,
distrophu a b posuvky. Custos zde není přítomen.
Písař C antifonáře Praha, NK XIII C 4195 (po II. polovině 14. stol.)
Písař krátkého přípisku v antifonáři XIII C 4 se nevyskytuje v žádném dalším
svatojiřském rukopise. Charakteristickým znakem úhledného notového písma je silnější
tah pera a výskyt horizontálně protaženého puncta připomínající mensurální brevis.
Punctum tvaru rhomby má občas vlevo nahoře malý zobáček. Široká puncta podatu jsou
spojena silnější čarou. Métská clivis má nápadně protaženou horizontální levou část
znaku. Scandicus se skládá z puncta a podatu. Climacus tvoří tři sestupná puncta.
Torculus má dlouhé punctum a širokou gotickou clivis. Porrectus je také širších
rozměrů. Písař užívá likvescentní punctum a clivis. V zápise můžeme identifikovat
distrophy a b posuvky. Custos zde není přítomen.
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Písař C antifonáře Praha, NK XII C 3196 (polovina 14. stol.), písař E hymnáře
Praha, NK XII E 15c197 (II. polovina 14. stol.), písař F hymnáře Praha, NK XII E
15c198 (II. polovina 14. stol.) a písař žaltáře Praha, NM XVI A 18199 (polovina 14.
stol.);
Výše uvedení písaři mají za charakteristický prvek podobný tvar rhomby a
zašpičatělé znaky. Při porovnávání vycházíme z reprezentativního rukopisu XVI A 18.
Písař žaltáře XVI A 18 má úhledný styl písma. Znaky sestávají z klasických rhomb.
Punctum je vlevo nahoře občas protaženo vlasovou čarou. Dvě puncta scandicu spojuje
tenká čára. Clivis má métskou podobu. Scandicus se skládá z puncta a podatu. Climacus
tvoří tři sestupná puncta. Torculus a porrectus mají nahoře a dole velmi zašpičatělý tvar.
V zápise můžeme identifikovat likvescentní punctum a clivis. Písař užívá distrophu, b
posuvky a custos. Ductus písma má sklon vpravo. Písař antifonáře XII C 3 se liší
zakulacenějšími tvary znaků a absencí b posuvek a custodu. Zápis písaře E v hymnáři
XII E 15c se tvarem notového písma žaltáři velmi podobá, ale chybí zde custos. Písař F
hymnáře XII E 15c vykazuje s žaltářem XVI A 18 značnou podobu, ale v přípise XII E
15c není užíván custos. V zápise identifikujeme také odrážky.
Písař B corpus officiorum Praha, NK XII E 15b200 (I. čtvrtina 14. stol.) a písař G
hymnáře Praha, NK XII E 15c201 (I. polovina 14. stol.);
Písař B rukopisu XII E 15b a písař G hymnáře XII E 15c se zdají být na první
pohled identičtí. Spojovacím prvkem je zde nahoře protažené punctum a podobný styl a
velikost písma. Při porovnávání vycházíme z corpus officiorum XII E 15b. Punctum
občas podobné métskému uncínu má vlevo nahoře a vpravo dole malý zobáček. Métský
podatus se skládá z dvou punct spojených silnější čarou. Písař užívá pouze métskou
clivis. Scandicus tvoří punctum a pes. Climacus sestává z tří sestupných punct. Torculus
má obloukovitý tvar. Porrectus je dole mírně rozšířený. V přípise se nacházejí
likvescence, distrophy a b posuvky. Custos zde není přítomen. Ductus písma má mírný
sklon vpravo. Písař G XII E 15c má větší obloukovité punctum s výrazným zobáčkem
vlevo nahoře. Pes skládající se z puncta a svislé virgy s punctem na pravé straně
vykazuje podobnost s gotickým podatem. Clivis se v zásadě neliší. Scandicus sestává
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z puncta a gotického podatu. Climacus tvoří tři obloukovitá puncta. Torculus je nahoře
zkosený a rozšířený. Porrectus je s prvním zápisem podobné. Písař zde užívá
likvescentní punctum a distrophu. B posuvky a custos zde chybí. Ductus písma je
stejný. Je možné, že se jedná o písaře ze stejného okruhu.
Písař D corpus officiorum Praha, NK XII E 15b202 (I. polovina 14. stol.), písař C
hymnáře Praha, NK XII E 15c203 (I. čtvrtina 14. stol.), písař F corpus officiorum
Praha, NK XIV G 46204 (II. polovina 14. stol.);
Charakteristickým znakem výše uvedených písařů jsou vlasové čáry mezi
rhombami. Důkladnější analýza vypovídá o tom, že písař D corpus officiorum XII E
15b a písař C hymnáře XII E 15c je stejný. V porovnávání vycházíme z rukopisu XII E
15b. Punctum tohoto písaře je mírně protaženo a má zobáček vlevo nahoře a vpravo
dole. Puncta podatu jsou spojena vlasovou čarou. Métská clivis má protáhlou levou
horní část. Scandicus se skládá z puncta a podatu. Climacus je tvořen třemi až pěti
sestupnými puncty. Torculus tvoří punctum a gotická clivis s tenkou čarou vlevo.
Porrectus je v přípise časté. Písař užívá likvescentní punctum a clivis. V zápise se
nachází distrophy a b posuvky. Custos zde není přítomen. Ductus písma má mírný sklon
vpravo. Písař kratšího přípisu hymnáře XII E 15c je identický. Písař F corpus officiorum
XIV G 46 má stejné rysy s předchozími písaři, ale znaky jsou silnější a s většími
rozestupy mezi sebou.
Písař D hymnáře Praha, NK XII E 15c205 (polovina 14. stol.) a písař B corpus
officiorum Praha, NK VI G 3a206 (II. polovina 14. stol.);
Výše uvedení písaři vykazují podobné rysy především ve tvaru puncta, podatu a
clivis. Při porovnávání vycházíme z chronologicky staršího rukopisu XII E 15c.
Punctum tvaru rhomby má občas vlevo nahoře a vpravo dole krátký zobáček. Puncta
métského podatu jsou spojena úzkou čarou. Clivis má pouze métský tvar. Scandicus se
skládá z puncta a podatu, climacus tvoří tři sestupná puncta. Torculus je vlevo nahoře
zkosený. Porrectus má dole zašpičatělý tvar a je zkosený vpravo dole. Písař užívá
likvescentní punctum, likvescentní clivis, distrophu a b posuvky. Custos zde není
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přítomen. Písař B corpus officiorum VI G 3a má oproti prvnímu zápisu více protažené
punctum vlasovou čarou vpravo dole. Puncta podatu spojuje tenčí čára. Torculus a
porrectus jsou nahoře a dole více zostřené. Tvary likvescencí a distrophy jsou mírně
odlišné. Písaři pravděpodobně nejsou stejní, ale mohou být ze stejného písařského
okruhu.
Písař B procesionálu Praha, NK XIII H 3c207 (I. polovina 14. stol.) a písař C corpus
officiorum Praha, NK XIV G 46208 (I. polovina 14. stol.);
Oba výše uvedení písaři mají velmi podobný styl notového písma, ale vzhledem
k miniaturním rozměrům notačních znaků přípisku XIII H 3c nemůžeme s určitostí
potvrdit, zda se jedná o stejného písaře. Při porovnávání vycházíme z delšího
notovaného zápisu procesionálu. Písař B procesionálu XIII H 3c má velmi úhledný styl
písma. Punctum je vlevo nahoře a vpravo dole protaženo dlouhou slabou čarou. Métský
pes se skládá ze dvou punct spojených tenkou čarou. Métská clivis je nahoře mírně
protaženo. Scandicus je tvořen z puncta a podatu. Climacus sestává z tří až pěti
sestupných punct. Torculus a porrectus jsou nahoře a dole zašpičatělé. Písař užívá
likvescentní punctum a clivis. V přípise můžeme identifikovat distrophu a b posuvky.
Custos zde není přítomen. Písař C corpus officiorum XIV G 46 má mírně odlišný
climacus, jehož první horní punctum je rovnoběžně nahoře i dole protaženo vlasovými
čarami. Torculus tohoto písaře je více zašpičatělé. V přípise chybí likvescentní
punctum, likvescentní clivis, b posuvky a custos.
Písař C antifonáře Praha, NK XIV B 13209 (polovina 14. stol.)
Zápis písaře C antifonáře XIV B 13 nevykazuje žádnou podobnost s jinými písaři.
Punctum tvaru zkoseného obdélníku je malých rozměrů. Pes je tvořen punctem vlevo
dole a vpravo nahoře spojeným tenkou čarou. V zápise se vyskytuje gotická i métská
clivis. Scandicus se skládá z puncta a podatu. Climacus sestává z čtyř sestupných punct.
Torculus má úzký tvar. V zápise chybí porrectus. Písař užívá likvescentní punctum,
likvescentní clivis a b posuvky. Custos zde není přítomen. Ductus písma má mírný
sklon vpravo.
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Tab. s. 132, faksimile č. 42.
Tab. s. 133, faksimile č. 51.
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Tab. s. 133, faksimile č. 44.
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Písař D antifonáře Praha, NK XIV B 13210 (II. polovina 14. stol.)
Písař D antifonáře XIV B 13 je charakteristický úhledným stylem písma a psaním
malých, hranatých notačních znaků. Punctum tvaru malého obdélníku má vlevo nahoře
krátký zobáček. Podatus se skládá z puncta a svislé virgy s punctem na pravé straně.
Písař užívá pouze métskou clivis. Scandicus se skládá z puncta a podatu, climacus tvoří
tři sestupná puncta. Torculus a porrectus mají nahoře a dole hranatý tvar. V přípise
můžeme identifikovat likvescentní clivis, distrophy a b posuvky. Custos zde není
přítomen.
Písař A corpus officiorum Praha, NK VI G 3a211 (přelom 14. a 15. stol.)
Písař A corpus officiorum VI G 3a je charakteristický úhledným stylem písma a
velkými notovými znaky. Punctum má typický rhombický tvar. Puncta podatu jsou
spojena vlasovou čarou. Písař užívá pouze métskou clivis. Scandicus se skládá z puncta
a podatu, climacus tvoří tři nebo čtyři sestupná puncta. Torculus a porrectus jsou nahoře
a dole ostře zašpičatělé. V zápise můžeme identifikovat likvescentní punctum,
likvescentní clivis, distrophu a custos. B posuvky se zde nevyskytují. Ductus písma má
sklon vpravo.
Písař B corpus officiorum Praha, NK XIV G 46212 (I. polovina 14. stol.)
Písař B corpus officiorum XIV G 46 má úhledný styl písma a patrně se nenachází
v žádném dalším svatojiřském rukopise. Zajímavé jsou gotické prvky písaře. Punctum
tvaru malé rhomby je vlevo nahoře a vpravo dole prodlouženo krátkým zobáčkem. Pes
se skládá z dole protaženého puncta a virgy s rhombickou hlavou. Tvarem se podobá
gotickému podatu. Clivis má métskou i gotickou podobu. Scandicus tvoří punctum a
pes, climacus sestává z tří sestupných punct. Široký torculus je nahoře hranatý.
Porrectus se skládá z métské clivis a virgy s rhombickou hlavou. Písař užívá
likvescentní punctum, likvescentní clivis, distrophu a b posuvky. Custos v zápise není
přítomen.
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Tab. s. 134, faksimile č. 45.
Tab. s. 131, faksimile č. 47.
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Tab. s. 132, faksimile č. 50.
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Písař D corpus officiorum Praha, NK XIV G 46213 (I. polovina 14. stol.)
Písař D corpus officiorum XIV G 46 se vyskytuje na velmi krátkém přípisu, tudíž
nám chybí velký počet znaků pro porovnání a určení, z jakého okruhu písařů ruka D
vychází. Znaky mají mezi sebou širší vzdálenosti. Rhombické punctum, vyskytující se
v zápise velmi často, má vlevo nahoře krátký zobáček. Puncta podatu spojuje tenká
čára. Métská clivis má vlevo dlouhé punctum. Scandicus se skládá z puncta a podatu.
Climacus tvoří tři sestupná puncta. V zápise chybí torculus, porrectus, likvescence a
custos. Písař občas užívá distrophu a b posuvky.
Písař E corpus officiorum Praha, NK XIV G 46214 (14. stol.)
Zápis písaře E corpus officiorum XIV G 46 se nachází pouze na půl stránce.
K porovnání zde máme punctum, clivis a jeden pes. Přípisek není úhledný, znaky mají
neustálené tvary. Punctum se zobáčkem vlevo nahoře a vpravo dole se podobá uncínu.
Podatus je dole zakulacený, ale může se jednat o rozmazaný inkoust. Clivis má métský
tvar. Ostatní znaky v zápise chybí.
Písař procesionálu Praha, NK XIV D 21215 (I. čtvrtina 15. stol.)
Písař procesionálu XIV D 21 vykazuje na první pohled čisté rhombické prvky.
Notové písmo je velmi úhledné a svědčí o zkušenostech písaře. Punctum ve tvaru
rhomby má vlevo nahoře krátce protaženou vlasovou čáru. Podatus je zde však gotický,
skládající se z puncta a virgy. Clivis má pouze métský tvar. Scandicus se skládá
z puncta a podatu (na první pohled se může zdát jako dvě vzestupná puncta s virgou).
Climacus je tvořen protaženým punctem podobným virze a dvěma sestupnými puncty.
Torculus skládající se z puncta a gotické clivis má tenkou levou čáru. Porrectus má tvar
métské clivis a virgy bez rhombické hlavy směřující vpravo. Písař užívá likvescentní
punctum a clivis. V rukopise můžeme dále identifikovat distrophu. B posuvky
v rukopise chybí. Zajímavé je užívání custodu, který ve většině rukopisů sv. Jiří není
přítomen.
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Tab. s. 134, faksimile č. 52.
Tab. s. 135, faksimile č. 53.
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Tab. s. 131, faksimile č. 55.
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9. 2. Vyhodnocení rukopisů
Z paleografické analýzy textu svatojiřských notovaných rukopisů216 vyplývá, že
tři kodexy (v případě Praha, NK XII E 16 poslední folio) pocházejí z II. poloviny 13.
stol.217 (přípisy Praha, NK XII C 3 jsou z poloviny 14. stol.). Osmnáct pramenů218 spadá
do období I. poloviny 14. stol. (přípisy jsou z 14. stol.), a z toho patrně třináct
rukopisů219 vzniklo za působení abatyše Kunhuty (1302 – 1321). Rukopis Praha, NK VI
G 3a byl sepsán v době od II. poloviny 14. stol. do přelomu 14. a 15. stol. a procesionál
Praha, NK XIV D 21 vznikl patrně v I. čtvrtině 15. stol.
Ve 23 notovaných svatojiřských rukopisech220 můžeme nejčastěji identifikovat
notaci métsko–gotickou, rhombickou a v nejmenším počtu je zastoupena notace métská
na linkách. Základní složka patnácti rukopisů z II. poloviny 13. stol. – I. poloviny 14.
stol.221 (z toho dvanáct rukopisů222 pochází patrně z doby abatyše Kunhuty) je zapsána
métsko–gotickým notačním písmem. Přípisy rhombickou notací, které se vyskytují v
devíti z těchto kodexů, spadají do doby od I. poloviny 14. stol. do II. poloviny 14. stol.,
přičemž procesionály přípisy často nemají, nebo jen v podobě krátkých zlomků. Šest
rukopisů notovaných od začátku do konce rhombickou notací (v Praha, NK VII H 1 a
Praha, NK XII E 15b jsou přípisy métské notace) pochází z I. čtvrtiny 14. stol. až I.
čtvrtiny 15. stol.223 Métská notace na linkách se nachází pouze v podobě přípisků224
(v rukopise Praha, NK XIII E 14d se tento notační typ vyskytuje samostatně) v sedmi
pramenech od II. poloviny 13. stol. do poloviny 14. stol.225
Na notačních zápisech kodexů se podílelo celkem padesát pět písařů, avšak tento
počet nemůžeme považovat za konečný. Métskou notací na linkách píše sedm písařů,
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Modráková, R. – ústní sdělení.
Praha, NK: XII E 16, XII C 3, VI G 15;
218
Praha, NK: VI G 10a, VI G 10b, XIII C 4, XIII C 7, XIV C 20, VI G 3b, VI G 5, VII G 16, XII D 9,
XII E 15a, XII E 15b, XII E 15c, XIII H 3c, VII H 1, XIV B 13, XIV G 46, XIII E 14d; Praha, NM XVI
A 18;
219
Praha, NK: VI G 10a, VI G 10b, XIII C 4, XIII C 7, XIV C 20, VI G 3b, VI G 5, VII G 16, XII D 9,
XII E 15a, XII E 15b, XII E 15c, XIII H 3c;
220
Praha, NK: XII E 16, XII C 3, VI G 15, VI G 10a, VI G 10b, XIII C 4, XIII C 7, XIV C 20, VI G 3b,
VI G 5, VII G 16, XII D 9, XII E 15a, XII E 15b, XII E 15c, XIII H 3c, VII H 1, XIV B 13, XIV G 46,
XIII E 14d; Praha, NM XVI A 18; Praha, NK: VI G 3a, XIV D 21;
221
Praha, NK: XII C 3, VI G 15, VI G 10a, VI G 10b, XIII C 4, XIII C 7, XIV C 20, VI G 3b, VI G 5, VII
G 16, XII D 9, XII E 15a, XII E 15c, XIII H 3c, XIV B 13;
222
Praha, NK: VI G 10a, VI G 10b, XIII C 4, XIII C 7, XIV C 20, VI G 3b, VI G 5, VII G 16, XII D 9,
XII E 15a, XII E 15c, XIII H 3c;
223
Praha, NK: XII E 15b, VII H 1, XIV G 46; Praha, NM XVI A 18; Praha, NK: VI G 3a, XIV D 21;
224
V lekcionáři Praha, NK XII E 16 se jedná o přípisek v neumovaném kodexu.
225
Praha, NK: XII E 16, XIII C 7, VI G 10a, VII H 1, XII E 15b, XII E 15c, XIII E 14d;
217
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métsko–gotickou notaci máme zaznamenánu jedenadvaceti písaři a notaci rhombickou
užívá v rukopisech dvacet sedm písařů. Pouze pět plně notovaných rukopisů je zapsáno
od začátku do konce jednou rukou (Praha, NK VI G 15, Praha, NK VI G 3b, Praha, NK
XII E 15a: métsko–gotickou notací a Praha, NM XVI A 18, Praha, NK XIV D 21:
rhombickou notací). V rukopisech je zajímavá různost písařů. Stejné ruce shledáváme
jen v přípisech mezi prameny Praha, NK XIII C 7 (písař B) a Praha, NK XIV B 13
(písař B) (métsko–gotická notace) a Praha, NK XII E 15b (písař C, písař D) a Praha, NK
XII E 15c (písař H, písař C) (métská notace na linkách a rhombická notace). Zajímavé
je, že notové písmo métsko-gotické notace breviáře Praha NK XII D 9, jehož
vlastníkem byla prokazatelně abatyše Kunhuta, vykazuje vysokou podobnost s dalšími
šesti rukopisy226.
Základní část všech procesionálů je zapsána métsko–gotickou notací. Jedinou
výjimkou je pramen Praha, NK XIV D 21, který se vedle většího rozměru vymyká také
užitím rhombické notace, avšak s gotickým podatem. Vzhledem k malým rozměrům
kodexů a kratšímu zastoupení textů bývá na paginách procesionálů jen 5 – 7 notových
osnov a úhledné písmo větších rozměrů s odstupy mezi jednotlivými znaky. Základní
složka všech antifonářů je zapsána také métsko-gotickým notačním písmem, ale znaky
jsou zde malých rozměrů a těsně u sebe. Na paginu je umístěno 10 – 11 notových
osnov. Všechny rukopisy typu corpus officiorum zaznamenávají rhombickou notaci,
popř. přípisy métské notace. Ve svatojiřských rukopisech užívajících chorální notaci
jsou dále jednotlivě zastoupeny: neumovaný lekcionář Praha, NK XII E 16 s přípisy
métské notace, breviář Praha, NK XII D 9 s krátkými přípisy métsko–gotické notace,
hymnář Praha, NK XII E 15c se zastoupením všech tří notačních chorálních typů, Liber
ordinarius Praha, NK XIII E 14d, kde se vyskytují krátké zápisy métské notace na
linkách, a žaltář Praha, NM XVI A 18 užívající rhombickou notaci.
Zajímavé je ojedinělé užití custodu, který se vyskytuje pouze v žaltáři Praha, NM
XVI A 18 z poloviny 14. stol., corpus officiorum Praha, NK VI G 3a (písař A z přelomu
14. a 15. stol.) a procesionálu Praha, NK XIV D 21 z I. čtvrtiny 15. stol.
Chronologicky první rukopis užívající chorální notaci je neumovaný lekcionář
Praha, NK XII E 16, kde na posledních třech paginách můžeme identifikovat métskou
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Praha, NK VI G 10b, písař A antifonáře Praha, NK XIII C 7, písař B antifonáře Praha, NK XIV C 20,
písař B procesionálu Praha, NK VI G 5, písař procesionálu Praha, NK XII E 15a a písař A procesionálu
Praha, NK XIII H 3c.
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notaci na linkách. Jedná se také o jediný svatojiřský pramen, kde se vyskytují neumy
s chorálním notačním systémem zároveň.
V pramenech Praha, NK XIII C 4, Praha, NK XIII C 7 a Praha NK XII E 15c se
nacházejí přípisy ve tvaru kosočtverce ze 17. stol., které Plocek datuje 15. stoletím227.
Métská notace na linkách se v rukopisech vyskytuje od II. poloviny 13. stol. do
poloviny 14. stol. a největší výskyt tohoto notačního typu vykazují rukopisy z I.
poloviny 14. stol. Métsko–gotická notace je zastoupena v pramenech z II. poloviny 13.
stol. až I. poloviny 14. stol., přičemž nejvíce je užívána v rukopisech z doby působení
abatyše Kunhuty. Zápisy rhombickou notací se v kodexech nacházejí od I. čtvrtiny 14.
stol. do I. čtvrtiny 15. stol. Přípisy rhombickou notací byly pořizovány v průběhu celého
14. stol. Pouze dva rhombicky od začátku do konce notované rukopisy Praha, NK VI G
3a a Praha, NK XIV D 21228 spadají do období II. poloviny 14. stol. – I. čtvrtiny 15.
stol.
Notová osnova o 4, nebo 4 -5 linkách s červenou a žlutou linkou pro tón F a C se
ve svatojiřských rukopisech vyskytuje od II. poloviny 13. stol. do přelomu 14. a 15.
stol.229
Otázkou zůstává, proč se v rukopisech ze stejné doby objevuje více notačních
typů a proč se tak často v pramenech vyskytují krátké rhombické přípisky. Dále nám
chybí vysvětlení, z jakého důvodu se během notačního zápisu střídali písaři, když písař
textu zůstal nezměněn. Zajímavé jsou také neumělé přípisy v pramenech Praha, NK XII
E 15b a Praha, NK XII E 15c zapsané pravděpodobně jednou z jeptišek.
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Plocek, V. 1973.
Tento rukopis nespadá přímo do kategorie rombické notace a z hlediska paleografického vyžaduje
hlubší prozkoumání.
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Praha, NK: VI G 10b, VI G 15, XIII C 4, XIII C 7, XIV C 20, XII C 3, VI G 3b, VI G 5, VII G 16, VII
H 1, XII E 15a, XII E 15b, XII E 15c, XIII E 14d, XIII H 3c, XIV B 13, VI G 3a, XIV G 46;
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10. Závěr
Rukopisy kláštera sv. Jiří vykazují na první pohled velkou různorodost notačních
typů, což je ve srovnání s prameny pražské diecéze poměrně pozoruhodné. Při bližším
pohledu nám však vychází najevo, že jeden notační systém je dominantní. Tento typ
métsko-gotické notace je konzistentně užíván téměř ve všech antifonářích a
procesionálech. Zdá se, že většina výše uvedených pramenů vznikla v první polovině
14. stol. a řadu z nich bylo možno datovat dokonce do období působení abatyše
Kunhuty. V tomto homogenním souboru Kunhutiných objednávek, ve kterém byl na
rozdíl od pražské diecéze zvolen métsko-gotický notační typ, lze rozeznat dva okruhy
písařů s podobným stylem písma. Zajímavé je, že v jednom z těchto písařských okruhů
lze minimálně v šesti rukopisech identifikovat patrně stejného písaře textu, který se
podílel i na textu jiných Kunhutiných nenotovaných rukopisů. Tento písař působil
nejspíše přímo ve svatojiřském skriptoriu. Z tohoto důvodu se domníváme, že výše
uvedená řada Kunhutiných zakázek byla zhotovena ve skriptoriu kláštera sv. Jiří.
Systém métsko-gotické notace však posléze mizí. Přípisy v rukopisech jsou psány stále
častěji rhombickou notací, což by mohlo vypovídat o určitém tlaku ze strany pražských
biskupů, a to snad ještě před polovinou 14. stol. Tento tlak zřejmě vrcholí v II. polovině
14. stol., kdy byl veden spor s Arnoštem z Pardubic, který chtěl pravděpodobně
přetvořit klášter v diecézní instituci. Zdá se, že vliv diecéze v II. polovině 14. stol. začal
být rozhodující. Druhou možnou cestou, odkud mohla rhombická notace proudit, bylo
kolegium kanovníků, kteří měli od konce 13. stol. na starost duchovní správu kláštera.
V pramenech můžeme také identifikovat úctyhodný počet písařů. Otázkou zůstává,
odkud a kým byl tento typ métsko-gotické notace do kláštera sv. Jiří importován.
Logickým zdrojem by mohl být hirsauský svaz, o kterém pojednává studie Janky
Szendrei, ve které však nenacházíme dostatek odkazů na srovnávací materiál z doby 13.
– 15. stol. Citován je zde známý hirsauský rukopis Karlsruhe, Badische
Landesbibliothek, Aug. perg. 60 z kláštera Zwiefalten (12. stol.), který je sice
jednoznačně hirsauským pramenem, ale notace je zde čistě gotická, která se ve
svatojiřských rukopisech nenachází. Szendrei však ve své studii nevychází pouze
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z notace, ale také z porovnání melodických variant. Rukopisy sv. Jiří je třeba dále
komparovat, přičemž největší podobnosti bychom měli hledat pravděpodobně v jižním
Německu.

11. Seznam zkratek
APh

Archiv Pražského hradu, součást fondu Metropolitní kapituly
pražské

KKKP

Knihovna Královské kanonie premonstrátů

NK

Národní knihovna České republiky

NM

Knihovna Národního muzea

RISM

Répertoire International des Sources Musicales

SG

Sankt Gallen

Tab.

tabulka
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12. Soupis pramenů230

Národní knihovna České republiky:

VI G 3a (Corpus officiorum, II. pol. 14. stol., přípisy z přelomu 14. a 15. stol.)
VI G 3b (Processionale, I. dvacetiletí 14. stol.)
VI G 5 (Processionale, I. dvacetiletí 14. stol.)
VI G 10a (Processionale, počátek 14. stol., přípisy z 14. stol.)
VI G 10b (Processionale, počátek 14. stol., přípisy z II. pol. 14. stol.)
VI G 15 (Processionale, II. pol. 13. stol.)
VII G 16 (Processionale, počátek 14. stol., přípis z I. pol. 14. stol.)
VII H 1 (Corpus officiorum, I. pol. 14. stol., přípisy z pol. 14. stol.)
XII C 3 (Antiphonarium, II. pol. 13. stol., přípisy z pol. 14. stol.)
XII D 9 (Breviarium, I. dvacetiletí 14. stol.)
XII E 15a (Processionale, I. dvacetiletí 14. stol.)
XII E 15b (Corpus officiorum, I. čtvrtina 14. stol., přípisy z I. pol. 14. stol.)
XII E 15c (Hymnarius, I. čtvrtina 14. stol., přípisy z 14. stol.)
XII E 16 (Lectionarium, 12. stol., přípisy z II. pol. 13. stol.)
XIII C 4 (Antiphonarium, počátek 14. stol., přípisy z II. pol. 14. stol.)
XIII C 7 (Antiphonarium, I. dvacetiletí 14. stol., přípisy z pol. 14. stol.)
XIII E 14d (Liber Ordinarius, pol. 14. stol.)
XIII H 3c (Processionale, I. dvacetiletí 14. stol., přípisy z I. pol. 14. stol.)
XIV B 13 (Antiphonarium, I. pol. 14. stol., přípisy z II. pol. 14. stol.)
XIV C 20 (Antiphonarium, I. dvacetiletí 14. stol., přípisy z I. pol. 14. stol.)
XIV D 21 (Processionale, I. čtvrtina 15. stol.)
XIV G 46 (Corpus officiorum, I. pol. 14. stol., přípisy z 14. stol.)

Knihovna Národního muzea v Praze:
230

Řazeno podle katalogu Václava Plocka: Plocek V. 1973. (Rukopis Praha NM XVI A 18 má ve svém
katalogu Bartoš: Bartoš F. M. 1927.) Plockovu dataci jsem upřesnila podle ústního sdělení Renáty
Modrákové.

69

XVI A 18 (Psalterium, pol. 14. stol.)
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14. Přílohy
14. 1. Faksimile rukopisů

Faksimile č. 1: Lekcionář Praha, NK XII E 16, f. 237v, písař D, notace métská;

74

Faksimile č. 2: Procesionál Praha, NK VI G 10a, f. 2r, písař A,
notace métsko–gotická;

75

Faksimile č. 3: Procesionál Praha, NK VI G 10a, f. 136r, písař B, notace rhombická;

76

Faksimile č. 4: Procesionál

Praha, NK VI G 10a, f. 139r, písař C, notace métská;

77

Faksimile č. 5: Procesionál Praha, NK VI G 10b, f. 1v, písař A,
notace métsko-gotická;

78

Faksimile č. 6: Procesionál Praha, NK VI G 10b, f. 175r,
písař B (poslední řádek), notace rhombická;

79

Faksimile č. 7: Procesionál Praha, NK VI G 10b, f. 176v,
písař C (kromě spodního řádku), notace rhombická;

80

Faksimile č. 8: Procesionál Praha, NK VI G 15, f. 1v, notace métsko–gotická;

81

Faksimile č. 9: Procesionál Praha, NK VI G 15, f. 137r, notace métsko–gotická;

82

Faksimile č. 10: Antifonář Praha, NK XIII C 4, f. 1r, písař A,
notace métsko–gotická;

83

Faksimile č. 11: Antifonář Praha, NK XIII C 4, f. 133v, písař C,
notace rhombická;

84

Faksimile č. 12: Antifonář Praha, NK XIII C 7, f. 2r, písař A,
notace métsko–gotická;

85

Faksimile č. 13: Antifonář Praha, NK XIII C 7, f. 208v, písař B,
notace métsko–gotická (v záhlaví) a písař C, notace métská;

86

Faksimile č. 14: Antifonář Praha, NK XIII C 7, f. 209r, písař D,
notace métsko–gotická;

87

Faksimile č. 15: Antifonář Praha, NK XIV C 20, f. 1r, písař A,
notace métsko–gotická;

88

Faksimile č. 16: Antifonář Praha, NK XIV C 20, f. 143v, písař B,
notace métsko–gotická;

89

Faksimile č. 17: Antifonář Praha, NK XII C 3, f. 8r, písař A,
notace métsko–gotická;

90

Faksimile č. 18: Antifonář Praha, NK XII C 3, f. 89v, písař B,
notace métsko–gotická;

91

Faksimile č. 19: Antifonář Praha, NK XII C 3, f. 93r, písař C,
notace rhombická;

92

Faksimile č. 20: Procesionál Praha, NK VI G 3b, f. 1r,
notace métsko–gotická;

93

Faksimile č. 21: Procesionál Praha, NK VI G 5, f. 1v, písař A,
notace métsko–gotická;

94

Faksimile č. 22: Procesionál Praha, NK VI G 5, f. 222v, písař B,
notace métsko–gotická;

95

Faksimile č. 23: Procesionál Praha, NK VII G 16, f. 10v, písař A,
notace métsko–gotická;

96

Faksimile č. 24: Procesionál Praha, NK VII G 16, f. 234r, písař B (dole),
notace rhombická;

97

Faksimile č. 25: Corpus officiorum Praha, NK VII H 1, f. 10r, písař A,
notace rhombická;

98

Faksimile č. 26: Corpus officiorum Praha, NK VII H 1, f. 25r, písař B,
notace métská;

99

Faksimile č. 27: Corpus officiorum Praha, NK VII H 1, f. 157r, písař C,
notace métská;

100

Faksimile č. 28: Breviář Praha, NK XII D 9, f. 359r, notace métsko–gotická;

101

Faksimile č. 29: Procesionál Praha, NK XII E 15a, f. 1r,
notace métsko–gotická;

102

Faksimile č. 30: Corpus officiorum Praha, NK XII E 15b, f. 1v, písař A,
notace rhombická;

103

Faksimile č. 31: Corpus officiorum Praha, NK XII E 15b, f. 133v,
písař B (nahoře), notace rhombická, písař C (dole), notace métská;

104

Faksimile č. 32: Corpus officiorum Praha, NK XII E 15b, f. 157v, písař D,
notace rhombická;

105

Faksimile č. 33: Hymnář Praha, NK XII E 15c, f. 3r, písař A,
notace métsko–gotická;

106

Faksimile č. 34: Hymnář Praha, NK XII E 15c, f. 113r, písař B (nahoře),
notace métsko–gotická, písař C (dole), notace rhombická;

107

Faksimile č. 35: Hymnář Praha, NK XII E 15c, f. 168r, písař D,
notace rhombcká;

108

Faksimile č. 36: Hymnář Praha, NK XII E 15c, f. 210r, písař E,
notace rhombická;

109

Faksimile č. 37: Hymnář Praha, NK XII E 15c, f. 226r, písař F,
notace rhombická;

110

Faksimile č. 38: Hymnář Praha, NK XII E 15c, f. 231r, písař G,
notace rhombická;

111

Faksimile č. 39: Hymnář Praha, NK XII E 15c, f. 232v, písař H (dole),
notace métská;

112

Faksimile č. 40: Liber ordinarius Praha, NK XIII E 14d, f. 191v,
notace métská;

113

Faksimile č. 41: Procesionál Praha, NK XIII H 3c, f. 1v, písař A,
notace métsko–gotická;

114

Faksimile č. 42: Procesionál Praha, NK XIII H 3c, f. 252v, písař B (dole),
notace rhombická;

115

Faksimile č. 43: Antifonář Praha, NK XIV B 13, f. 139r, písař A,
notace métsko–gotická;

116

Faksimile č. 44: Antifonář Praha, NK XIV B 13, f. 159r, písař B (nahoře),
notace métsko–gotická, písař C, notace rhombická;

117

Faksimile č. 45: Antifonář Praha, NK XIV B 13, f. 159v, písař D,
notace rhombická;

118

Faksimile č. 46: Žaltář Praha, NM XVI A 18, f. 46v, notace rhombická;

119

Faksimile č. 47:Corpus officiorum Praha, NK VI G 3a, f. 3r, písař A,
notace rhombická;

120

Faksimile č. 48: Corpus officiorum Praha, NK VI G 3a, písař B,
notace rhombická;

121

Faksimile č. 49: Corpus officiorum Praha, NK XIV G 46, f. 1r,
písař A, notace rhombická;

122

Faksimile č. 50: Corpus officiorum Praha, NK XIV G 46, f. 83r,
písař B, notace rhombická;

123

Faksimile č. 51: Corpus officiorum Praha, NK XIV G 46, f. 99v,
písař C, notace rhombická;

124

Faksimile č. 52: Corpus officiorum Praha, NK XIV G 46, f. 100r,
písař D, notace rhombická;

125

Faksimile č. 53: Corpus officiorum Praha, NK XIV G 46, f. 102r,
písař E, notace rhombická;

126

Faksimile č. 54: Corpus officiorum Praha, NK XIV G 46, f. 102v,
písař F, notace rhombická;

127

Faksimile č. 55: Procesionál Praha, NK XIV D 21, f. 38r,
notace rhombická;

128

Faksimile č. 56: Graduál München, Bayerische Staatsbibliothek Clm 2542
z cisterciáckého kláštera Aldersbach231

231

Klugseder R. 2007, s. 144.
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14. 2. Tabulky notačních znaků (pouze první strana, ostatní viz.
Diplomová práce na katedře Hudební vědy FFUK)
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