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říve, než se v odborných časopisech stačily objevit
recenze na Šmahelovy Husitské Čechy – Struktury,
procesy, ideje, jež vydalo Nakladatelství Lidových
novin r. 2001, vyšly r. 2002 ze Šmahelovy dílny další tři
tituly. Nejdůležitější z nich je nepochybně Die hussitische
Revolution, přepracovaná verze Šmahelových čtyřsvaz
kových Husitských Čech (Praha, Historický ústav 1993).
V překladu Thomase Krzencka z Lipska a pod redakcí
Alexandra Patschovského z Kostnice ji vydalo ve třech
svazcích Hahnsche Buchhandlung v Hannoveru, takže
cizí, češtiny neznalí medievalisté a teologové mají koneč
ně možnost poznat fundovaný pohled na vznik a vývoj
husitství a jeho mezinárodní zapojení z české strany.
Další dvě knihy vydalo nakladatelství Argo. O obě má
zásluhu Martin Nodl, o první jako spolueditor, o druhou
jako redaktor. V prvním případě vyšel pod jménem Marti
na Nodla a Františka Šmahela jako editorů dlouho připra
vovaný sborník o 500 stranách Člověk českého středověku,
uvedený úvahou obou vydavatelů s téměř totožným
názvem Člověk v českém středověku a obsahující 19 esejů
osmnácti autorů. Šmahelův příspěvek v něm (“Lidé na
okraji” pozdně středověké společnosti) má pendant v kapi
tole Ženy na okraji předhusitské společnosti: konkubíny
vesnických farářů v třetí Šmahelově knize z r. 2002 Mezi
středověkem a renesancí (s. 428), která doplňuje aspektem
obyčejného žití v pohnutých dobách již zmíněnou práci
Husitské Čechy – Struktury, procesy, ideje, zaměřenou více
na politické dějiny. Šmahel v nové knize přepracovává
a doplňuje 25 starších statí, jež napsal v letech 19782001, a rozděluje je do pěti hlavních oddílů: Skici ke
kulturním dějinám, Rituály a symboly, Duchovní svět české
reformace, Humanistica a Miniatury a etudy.
I tato kniha si zaslouží stejné chvály jako předchozí
Šmahelovy studie a syntézy. Je stejně výborně napsaná,
podnětná a usnadňuje bohatým poznámkovým aparátem
další práci o daných tématech. Dlouhá doba, po kterou
kniha rostla, zřejmě způsobila, že občas Šmahelovi pro
klouznul ze starší verze údaj, který už dnes neplatí: např.
po typografických důkazech Emmy Urbánkové a textověkritických důkazech mých nelze psát, že jednou z prv
ních, ne-li vůbec první tištěnou knihou v českých zemích
byl [...] staročeský překlad Trojánské kroniky (s. 340).
Na téže stránce zůstala i dnes už neplatná atribuce Životů starých filozofů Burleyovi. Někdy lze Šmahelův údaj
upřesnit nebo doplnit: např. upalování kacířů a osob,
které se znelíbily (s. 164-166), bylo opřeno i o antickou
damnatio memoriae, jíž byli stíháni nejen jezdci a senáto
ři, ale i císaři; na s. 217 by se slušelo připomenout, že až
do 15. století se nikdo nemohl učit číst přímo v některém
národním jazyku, ale každý se musel naučit nejprve číst
a psát latinsky. Tiché čtení očima až do osvícenství vůbec
neexistovalo (ke s. 222), představa o tom, že málokdo
byl schopen číst globálně (s. 218), není správná, neboť
z textových aparátů spisů kriticky vydaných vyplývá, že
globální čtení bylo u písařů i překladatelů a upravovatelů
běžné. V Betlémské kapli se patrně nekázalo pouze česky
(s. 234), neboť minimálně dušičkové kázání Dixit Martha
tam Hus asi proslovil latinsky, a latinské nápisy na stě
nách Betlémské kaple by mířily do prázdna, kdyby do ní
chodil jen latiny neznalý lid, Zderazskou postilu Johlína
z Vodňan (s. 157) je možné datovat přesně r. 1404, ženy
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měly špatnou pověst dávno před renesancí a Boccacciův Decameron přináší historky mnohokrát
doložené v předcházející literatuře (ke s. 258). K citovanému Bartošovu výkladu slova cortina
jako »korouhev« (s. 233) je třeba dodat, že správný český překlad je »závěs, čaloun«, Vegetiova
Epitoma rei militaris (s. 313, pozn. 32) byla u nás známá i z citátů v Summě recreatorum a v Životech starých filosofů, k českým přípiskům v Husově opise Viklefových filozofických traktátů z
r. 1378 (s. 330, pozn. 53) publikoval důležité připomínky Jiří Daňhelka1 atd.
Šmahel začínal svůj vědecký život výzkumem humanismu a renesance, a proto má sklon
shledávat (stejně jako jiní, především Burdach, jeho žáci, Winter a Tříška) v předhusitských Če
chách prvky protohumanismu (např. v kapitole Svět antiky a česká vzdělanost ve 14. a 15. století,
s. 285-314), i když jednotlivé jevy, které uvádí, ať už jde o artes dictandi na pražské univerzitě
(s. 296), nebo o Ackermana (s. 298) a opisy a citace antických autorů u Husa a jeho předchůd
ců, současníků a následovníků, vyplynuly z notářské praxe 12.-14. století a nemají s proto
humanismem nic společného. U Jeronýmovy Chvály svobodných umění se o tom sám přesvědčil
(s. 315-331). Proto dnes celkem, i když s určitými výhradami, souhlasí s tím, že v Čechách raný
humanismus neexistoval (s. 332); o tom je přesvědčen nejen Seibt, kterého Šmahel na s. 345
cituje, ale shodlo se na tom např. i všech 25 účastníků českobudějovického kolokvia Deutsche
Literatur des Mittelalters in Böhmen und über Böhmen v r. 1999.
Příkladem díla, které je zdánlivě protohumanistické, ve skutečnosti však hluboce středověké,
je Summa recreatorum, o níž se Šmahel zmiňuje v kapitole Královské slavnosti ve středověkých
Čechách (s. 110 a 120). V první části čtvrtého traktátu a v traktátu pátém se v tomto návodu,
jak pořádat hostiny na dvoře Karla IV., autor téměř u každé vyprávěné historky odvolává na
nějakého antického autora, znění těchto historek však prozrazuje, že jsou většinou zprostřed
kovány různými díly středověkými. Antické reminiscence nechybějí ani v druhém, metrickém
oddíle druhé části čtvrtého traktátu, pro který byla asi z poloviny základním autorovým pra
menem satirická báseň Mikuláše z Bibry, nazývaná stejně jako její autor Occultus. Doba a místo
vzniku této satiry (Erfurt 1282-1284), ze které citoval i Hus, vylučuje jakékoli její přiřazení
k protohumanismu. Ani s reformací, byť zárodečnou, nemá nic společného, ačkoliv jsou v ní
i ostré proticírkevní výpady. Např. o bekyních se tu píše (Occultus, vv. 1633-1641 = Summa
recreatorum, vv. 153-159):
»Sunt alie quedam, de quarum moribus edam,
Que quasi matrone sub falsa religione
ocia sectantur et per loca queque vagantur.
Horrentes fusum discurrunt undique lusum
Nunc adeundo forum, modo claustra petunt monachorum,
Et quandoque chorum perlustrant canonicorum
Vel fortasse thorum: malus est iocus iste sororum!
Nunc currunt hilares, ubi norunt esse scolares
Corpore formosos vel natura generosos« atd.
I ve verších, které do Summy recreatorum nepřišly z Occulta, je dostatek antických reálií, i když
někdy poněkud zašifrovaných. Srovnáním úryvků z těchto dvou děl s Husovými citacemi z nich
se opět přesvědčujeme, že než máme nějaké dílo za protohumanistické nebo protoreformační,
je nutné jej nejprve všestranně prozkoumat, zda v něm nejde spíše o relikty z 12. a 13. století.
Summa recreatorum nabízí zajímavý doplněk i ke Šmahelově kapitole Husitští »doktoři« jehly
a verpánku (s. 238-248): její § 3 druhého oddílu druhé části čtvrtého traktátu se týká špatných
prelátů, zvláště těch, kteří touží po válce a nabádají k válčení i obec. Z lidí, kteří v převratech
hledají zisk, je výslovně jmenován právě jen krejčí a švec (vv. 21-27):
»Cum hii prelati sunt litis ad arma parati,
sunt diis ingrati, sunt demonis officiati.
Quando magistratus fit ad ipsa bella paratus,
est incarnatus Sathanas sine carne creatus.
Iam revolutores lucrantur res et honores,
iam s a r t o r, s u t o r, iam quilibet est revolutor,
iam quasi vilescit, quicunque revolvere nescit.«
Avšak švec, na kterého se Šmahel odvolává v postskriptu (s. 244), je jiný, než o jakém se vede
diskuse. Tento Dalmatinec se začal ševcovskou prací stejně jako opisováním rukopisů a jejich
iluminováním živit, protože mu vypuknutí husitských bouří znemožnilo uzavřít gradem stu
D a ň h e l k a , Jiří, Das Zeugnis des Stockholmer Autographs von Hus, in: Die Welt der Slawen 27, 1982,
s. 225-233.
1
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dium na Karlově univerzitě, není tedy pravým řemeslníkem, ale přeškoleným intelektuálem.
Jeho pochopitelná deprese se pak projevila i tím, že svůj rukopis2 uzavřel r. 1434 iluminovaným
tancem smrti, jehož tanečníci pronášejí v pentlích sentence vesměs středověké (ke s. 167-168).
V přednášce, kterou v Goethe-Institutu pronesl Šmahel při prezentaci své německé Husitské
revoluce, se zmínil o tom, že jako mladý historik se domníval, že rozumí všem oblastem středo
věku, že však postupně moudřel a dnes už ví, že při některých tématech se neobejde bez pomoci
specialisty. Pregnantně to vyjádřil Jiří Kejř v rozhovoru s Matějem Kotalíkem na téma Historie
není nikdy uzavřená:3 “Každý, kdo se vážně zabývá medievalistickou prací, musí počítat s tím, že
přestože je specialistou v určitém oboru, musí být v řadě jiných oborů alespoň poučeným lai
kem.” Snad proto si Šmahel jako pouhý poučený laik netroufal zasáhnout do textů, citovaných
z nějakého vydání, a to ani tehdy, když editor je proslulý svou nespolehlivostí: text Jeronýmovy
rekomendace s chválou svobodných umění v edici Höflerově sice doplnil podle textu rukopisu
pražské Národní knihovny X E 24, přesto však neopravil chybnou interpunkci a neprovedl
nutné konjektury »cuius decor cultusque primam excellencia ostendit« místo »quoniam decor
cultus quoque [...]«, »suspendit<us>« místo »suspendit« (s. 320). Nejvíce je touto Šmahelovou
obavou zasahovat do textu přebíraného vydání zkresleno Proroctví o konci světa (s. 202-204,
214), v jehož publikovaném textu se mísí i středověká a humanistická grafika. Proroctví jsou
vždy temná, nemají ani být lehce srozumitelná. V takovém textu přibývá při každém opise
chyb geometrickou řadou, další změny vznikají při každém opise jejich aktualizací, a proto je
třeba delší průpravy paleografické i textově-kritické, aby se bylo možné pokusit o jejich detailní
znění a interpretaci. Nadto je i Proroctví o konci světa do značné míry koláží z biblických citátů,
převážně neznačených. Teprve vyhledáme-li si jejich různé formulace a oddělíme-li je i graficky
od výkladů o ně opřených, pronikáme postupně do textu proroctví v jeho pravděpodobném
významu a zjišťujeme, že je sporné i jeho dělení do úseků, neboť např. [7] navazuje na [6]
uprostřed věty. Pokud historik do textu filologicky nepronikne a vnímá ho jen globálně, nedo
káže opravit chyby zápisu, ať už vznikly vinou písaře, nebo editora. Proto úseky proroctví nebo
jejich části, které byly lapsy nejvíce zasažené, pokud jsem s to je bez nahlédnutí do rukopisných
zápisů rozeznat a vím si s nimi rady, zde přetiskuji s vlastními konjekturami a interpunkcí:
[1] v. 3 Regnum mutatur Siculis Calabrisque fruatur.
4 Cum fera teritur Somodita et ubique repertur.
5 Marte perit Graecus, Ligur dolet undique totus.
9 Nec alias coelo ceciderunt plura sereno
10 fulgura, nec divi toties aer fert cometae
[4] Hieremiae 6o [...] quasi vir bellans adversus te, filia Syon [...]
[5] Salomon dicit (Prov. 6, 11): Armatus est imperator, qui veniet a meridie [...] Plures sibi
eligent alium imperatorem de alta Alemannia, hoc est de Rheno. In Aquisgrano idem consi
lium secularem faciet imperatorem, itaque Romanorum invadet et occidet eum. Cum fuerint
transacti mille quadringenti et sexies deni <anni> post partum Virginis almae, tunc Anticristus
nascetur daemone plenus ... et veniet pullus aquilae, qui nidificabit in domo leonis et eius fruc
tus frumento carebit. Tunc eligetur unus, cui honor regius (cf. Psal. 98, 4) <afferetur>. Tandem
conspirabunt principes Alemanniae et tunc magnates Bohemiae terrae opprimentur [...] qui
regnans regnabit, imperans imperabit [...]
[6-7] Dei abyssus multa intonuit (cf. Habac. 3,10), et, ut Spiritus inquit (Rom. 11,33), incom
prehensibilia sunt iudicia Dei. Et iterum: (Psal. 41,8) Abyssus abyssum invocat, (Gen. 25,33)
maior serviet minori, (Apoc. 12,7) erit proelium magnum, dixit vir Dei, inter Solem, Lunam et
stellas, stellae autem contra se irruentes victoriam prae se ferent (cf. Joel 2,10; 3,15). Est idem
admodum stupefactus, quid hic sibi portendat, admirans (cf. Hab. 1,5; Is. 19,9) valde. Sol et
Luna superati sunt, tamen nox quaedam fit.
[8] Duc, salve, vale, surge, vide, audi, respice, scribe, interroga, veni!
[14] Patriarcha Romanae ecclesiae sedem Moguntiae obtinebit et omnis a Moguntia exhibebit.
(Matth. 12, 25) Omne regnum in se divisum desolabitur.
[15] Sum, quod eram, nec eram, quod sum; nunc dicor utrumque.
[16] Anno MDLXXVII variola (?). Robur et fortitudo nobilissimi regis Franciae propter imma
nissima bella in populum eundem minuentur. Et hec dissentio erit causa advenientium tribu
lationum. De quo Christi fideles propugnatorem alium non habebunt.
[18] Et illud Johannis 16o verificabitur: Veniet hora et omnis, qui interficiet vos, arbitrabitur se
obsequium praestare Deo.
2
3
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Celá Šmahelova kniha, jakkoli užitečná a zajímavá, je pak dalším dokladem známé věci, že
dějiny, zvláště kultury, plynou nepřetržitě a že jakékoli mezníky jejich aktéři ani oběti nevnímají.
Protože se však nedokážeme vcítit a vmyslit do minulých dob, pomáháme si periodizací dějin.
Ani u renesance ani u reformace se nedá přesně určit začátek, jednotlivé jejich prvky se objevují
i o několik staletí dříve a stejně dlouhé bývá jejich vyznívání. Jakékoli ohraničování a pojmenová
vání etap se nutně děje až ex post v diskusích následovníků a pochopení konkrétních historických
jevů spíše ztěžuje než usnadňuje.
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ýznamnou součástí předbělohorské hudební kultury byl specifický typ hudebních pramenů, který
obsahuje mešní zpěvy zimní části liturgického roku – rorátní officia pro jednotlivé dni adventního týdne
v českém jazyce.1 Takové prameny jsou nazývány na základě jejich obsahu, respektive prvního slova latinského
adventního introitu Rorate coeli, rorátníky. Rorátníky
jsou českým specifickým typem liturgického zpěvníku.2
Někdy mohou být tyto mešní zpěvy také součástí graduálů, ve kterých jsou zapsány mešní zpěvy pro celý
liturgický rok. Součástí struktury sedmi mešních formulářů pro každý den adventního týdne jsou zpravidla
vedle adventních officií i antifony, zpěvy ordinaria missae (Kyrie), Patrem, sekvence a duchovní písně. K takové
ustálené podobě českých rorátů došlo v průběhu druhé
poloviny 16. století. Rorátníky jsou známy z několika
redakcí, z nichž nejznámější a ve své době nejrozšířenější
je tzv. královéhradecká redakce, na jejíž konečné úpravě
se podílel Jiří Rychnovský.3
Iluminované rorátníky byly objednávány pro potřeby utrakvistických literátských bratrstev.4 Tyto hudební
rukopisy reprezentují specifickou součást měšťanské kultury, neboť na jejich nákladu se podíleli zámožní erbovní
měšťané, členové a dobrodinci literátských bratrstev, kteří tvořili významnou složku obyvatelstva a vlivné jádro
městské společnosti.5 Nejčastěji se jednalo přímo o členy
1
K tomu: SNÍŽKOVÁ, J.: Die kalixtinische Messe gegen
Ende des 16. Jahrhunderts, in: Rudolf Pečman (ed.), Colloquium musica Bohemica et Europaea: Brno 1970 (=Colloquia on
the History and Theory of Music at the International Musical
Festival in Brno 5), Brno 1972, s. 89-97. – KOUBA, J.: Od husitství do Bílé Hory (1420-1620), in: Vladimír Lébl et al., Hudba
v českých dějinách od středověku do nové doby, Praha 1983, s.
108. – FOJTÍKOVÁ, J.: České mešní ordinarium 2/2 16. století,
in: Miscellanea musicologica XXXI, 1984, s. 227-264. – Eadem,
K problematice českého chorálu druhé poloviny 16. století, in:
Nové poznatky o dějinách starší české a slovenské hudby, Praha
1988, s. 23-31. – Z hudebního hlediska se českým rorátníkům
věnoval Jaroslav Mráček a Zuzana Bahnová. MRÁČEK, J.: Sources of Rorate chants in Bohemia, in: Hudební věda XIV, 1977, s.
230-241. – Idem, Some observation on the manuscript Prague,
Státní knihovna, XVII F 45 as a source for the study of the
czech Rorate chants, in: Musica antiqua V. Acta scientifica, 1978,
s. 483-490. – BAHNOVÁ, Z.: České roráty v 2. polovici 16. storočia,
diplomová práce, Ústav pro hudební vědu FFUK, Praha 1997.
2
KOUBA, Od husitství (pozn. 1), s. 106, 109. – KOUBA, J.:
Chrudimské graduály v dějinách české a evropské hudby, in:
Jarmila Doubravová (ed.), Kulturní Chrudim minulosti a současnosti (Sborník studií, vzpomínek a dokumentů 1982-98), Chrudim 1999, s. 14.
3
BAHNOVÁ (pozn. 1), s. 26.
4
Pro potřeby členů Jednoty bratrské vznikaly v 16. století
tištěné kancionály obsahující české duchovní písně. K tomu
např. BOHATCOVÁ, M.: Gesangbücher der Brüderunität. Heidelberg 1989.
5
K tomu např. ČECHURA, J.: Městská šlechta – součást
pražského patriciátu ? (K otázce kontinuity pražského patriciátu 14.-16. století), in: Documenta pragensia IX/I, 1991, s.
57-76. – PŘIKRYLOVÁ, M.: Podíl nobilitovaných měšťanů na
staroměstské samosprávě v letech 1547-1648, in: Documenta
Pragensia IX, 1991, s. 135-179. – HAUSENBLASOVÁ, J. – ŠRONĚK,
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příslušného literátského bratrstva, kteří zpravidla zastávali rovněž významné funkce v městské
správě. V souvislosti s touto skupinou vzdělaného, kultivovaného a společensky sebevědomého
městského obyvatelstva hovoříme o tzv. městských elitách, v jejichž prostředí lze sledovat zájem o výtvarnou, knižní a hudební kulturu.6 Z dochovaných archivních pramenů dále víme, že
městské elity si pořizovaly obrazové sbírky, ve kterých byly zastoupeny rodinné a panovnické
portréty (kontrfekty), různé alegorie a náboženské výjevy. Významnou skupinou artefaktů,
která vznikala rovněž na objednávku zámožných měšťanů jako výraz osobní a rodinné reprezentace, jsou epitafy a náhrobky, na kterých nacházíme vedle biblických námětů i jejich věcné
portréty.7 Řada z nich pak podnítila stavbu světských a církevních staveb či financovala jejich
výzdobu. Soudobé prameny (zejména kšafty) nás též zpravují o podobě a rozsahu měšťanských
knihoven a obrazáren.8 Zajímavé kulturní kolekce a stopy mnohostranných zájmů pak byly
zjištěny nejen u zámožných měšťanů, ale i u středních řemeslnických vrstev.9
Iluminované hudební rukopisy české renesance představují oproti tištěné produkci zcela
individuální umělecké zpracování knihy. 10 Malířská výzdoba jednotlivých rukopisů reagovala
na konkrétní objednávku a tak se nesetkáme s dvojicí totožných iluminovaných rukopisů, ať již
z hlediska jeho uspořádání, úpravy či ikonografie a struktury malířské výzdoby. České renesanční rorátníky byly vypravovány při jednotlivých introitech bohatou malířskou výzdobou, která
je velice zajímavá z hlediska ikonografie. V rámci ikonografického rozvrhu českých renesančních iluminovaných chorálních rukopisů lze sledovat, jak dochází k iluminování všech incipitů
M.: Urbs aurea. Praha císaře Rudolfa II, Praha 1997, s. 93. – LEDVINKA, V. – PEŠEK, J.: Měšťanstvo, městský
život soukromý a veřejný, in: Eliška Fučíková (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město
jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy I, Praha 1997, s. 287-301. – LEDVINKA, V. – PEŠEK, J.: Praha
[=Dějiny českých měst], Praha 2000, s. 285-325. K předbělohorské měšťanské kultuře PEŠEK, J.: Měšťanská
vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547-1620 (Všední dny kulturního života), Praha 1993.
6
Tématem městských elit se podrobně zabývají studie ve sborníku Pražské městské elity středověku
a raného novověku – jejich proměny, zázemí a kulturní profil (=Documenta pragensia XXII), FEJTOVÁ,
O. – LEDVINKA, V. – PEŠEK, J. (ed.), Praha 2004.
7
K tomu např. PEŠINA, J.: Skupinový portrét v českém renesančním malířství, in: Umění II, 1954,
s. 269-295. – VACKOVÁ, J.: Pozdně renesanční malované epitafy v Brně, in: Umění VIII, 1960, s. 587-600. –
Eadem, Pozdní utrakvismus a výtvarné umění, in: Dějiny a současnost 10, 1968, s. 8-11. – Eadem, Epitafní
obrazy v předbělohorských Čechách, in: Umění XVII, 1969, s. 131-156. – BUKOLSKÁ, E.: Malovaný portrét
v Čechách v období renesance, in: Seminaria Niedzickie. Związki artystyczne polsko-czesko-słowacko-węgierskie 2, Portret typu sarmackiego w wieku 17 w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech II, Kraków
1985, s. 91. – KOŘÁN, I.: Sochařství, in: Emanuel Poche et al. (ed.), Praha na úsvitu nových dějin (Čtvero
knih o Praze). Architektura, sochařství, malířství, umělecké řemeslo, Praha 1988, s. 149-175. – Idem, Renesanční sochařství v Čechách a na Moravě, in: Jiří Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1,
Praha 1989, s. 117-135. – VACKOVÁ, J.: Závěsné malířství a knižní malba v letech 1526 až 1620, in: Jiří
Dvorský (ed.), Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989, s. 93-104. – HAUSEBLASOVÁ – ŠRONĚK
(pozn. 5), s. 120. – RICHTEROVÁ, J.: Pražané na přelomu středověku a novověku. Život a kultura pražských měšťanů v 2. polovině 15. a v 16. století, Praha 1997. – JAKUBEC, O.: Ku věčné památce: malované
renesanční epitafy v českých zemích (Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie,
17. května – 26. srpna 2007, kat. výst.), Olomouc 2007.
8
K hlubšímu poznání předbělohorské měšťanské kultury přispěly studie publikované Jiřím Peškem.
PEŠEK, J.: Knihy a knihovny v kšaftech a inventářích pozůstalostí Nového Města pražského v letech 15761620, in: Folia historica bohemica 2, 1980, s. 247-282. – Idem, Husitská tematika v librářích a obrazových
galeriích pražských měšťanů na přelomu 16. a 17. století, in: Husitský Tábor 4, 1981, s. 163-166. – Idem,
Výtvarná díla s náboženskou tématikou v pražských předbělohorských interiérech, in: Umění XXX, 1982,
s. 263-267. – Idem, Postavení hudebního života v měšťanské kultuře předbělohorských Čech, in: Hudební
věda XXIV, 1987, s. 147-153. – Idem, Obrazy a grafiky a jejich majitelé v předbělohorské Praze, in: Umění
XXXIX, 1991, s. 369-383. – PEŠEK, Měšťanská (pozn. 5).
9
LEDVINKA – PEŠEK (pozn. 5), Praha, s. 308.
10
K iluminovaným chorálním rukopisům české renesance naposledy KRATOCHVÍLOVÁ-ŠÁROVCOVÁ,
M.: Modus legendi: Iluminated Utraquist Choir Books of the Bohemian Renaissance, in: Michal Šroněk –
Milena Bartlová (ed.), Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central
Europe 1380-1620, Prague 2007, s. 133-142. – ŠÁROVCOVÁ, M.: Barry Frederic H. Graham, Bohemian and
Moravian Graduals 1420-1620 (rec.), in: Umění LVI, 2008, s. 81-84. – Eadem, Cantate Domino canticum
novum. Iluminované hudební rukopisy české reformace, in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (ed.),
Umění české reformace, Praha 2010, s. 413-468. – Eadem, Auswahlbibliographie zu den Böhmischen
illuminierten musikalischen Handschriften (1526-1620), in: Studia Rudolphina 11, 2011, s. 153-163. Ke
stylovému vymezení tzv. české renesance KROPÁČEK, J.: K výměru termínu »česká renesance«, in: Jaromír
Homolka (ed.), Itálie, Čechy a střední Evropa (Referáty z konference pořádané ve dnech 6.-8. 12. 1983),
Praha 1983, s. 182-191.
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rorátních officií pro jednotlivé dni adventního týdne. Současně také identifikujeme rozšiřování
tradiční ikonografie, která se váže k době adventní. Době adventní se tak právě v průběhu 16.
století poprvé dostává nejen složitějších a rozvinutějších ikonografických sestav, ale adventní
officia bývají též oproti starší vrstvě liturgických rukopisů pravidelně doprovázena rozsáhlejší
malířskou výzdobou.11
Ikonografie českých renesančních rorátníků je tematicky nesena v duchu adventního období.
Adventní doba zahrnuje období církevního roku, které je časem přípravy křesťanů na výroční
slavnost Narození Krista (25. prosince). Přípravné předvánoční období je spojeno s očekáváním
narození Vykupitele, předpověděného ve Starém Zákoně a Janem Křtitelem, a s kajícnou přípravou věřících na slavnost Kristova narození v Betlémě. V souvislosti s tradičním bezprostředním
vztahem textu a obrazu v liturgických rukopisech se adventní náměty objevují v rorátnících
při všech sedmi introitech rorátních officií pro jednotlivé dni v týdnu. Adventní náměty mohou
doprovázet také incipity adventních antifon (např. Vjezd Krista do Jeruzaléma) či výjimečně
duchovních písní.12 V rorátnících se jako první objevují figurální kompozice doprovázející incipit nedělního officia, jež ve funkci vstupní iluminace patří zpravidla k nejreprezentativnějším
v celém kodexu. Adventní motivy nacházíme paralelně i v rámci bohatě iluminovaných graduálů. Zde nejčastěji doprovázejí incipit adventního officia o vtělení Krista či adventní antifony
a sekvence.
Ikonografii českých renesančních rorátníků lze rámcově rozdělit do dvou skupin. Námětový
repertoár prvního ikonografického okruhu se odvíjí od adventní tematiky počátku liturgického roku: očekávání příchodu Spasitele. Tyto náměty tematizující očekávání příchodu Spasitele
a čerpající ze Starého a Nového Zákona, se variabilně vyskytují při libovolných incipitech všech
rorátních officií. Na rozdíl od druhé skupiny nekorespondují s konkrétními textovými motivy
určitého adventního zpěvu. Druhý okruh adventních námětů je přímo ovlivněn tematicky
vyhraněným obsahem tohoto specifického druhu hudebního pramene. Texty officií, zapsaných
v rorátnících, totiž podnítily rozšíření tradiční adventní ikonografie o náměty, které doslovně
interpretují obrazem text introitu officia pro určitý den adventního týdne.
Do prvního adventního ikonografického okruhu se řadí novozákonní evangelijní námět
s tématem Kristovy inkarnace Zvěstování Panně Marii (L 1,26-38), který se objevuje v iluminovaných rorátnících 16. století nejčastěji a který téměř pravidelně doprovází některý z introitů
adventních officií. Námět Zvěstování Panně Marii, který byl vztažen k počátku adventu, kdy
symbolicky začíná církevní rok Kristovou inkarnací, je tak chápán jako uskutečnění Kristova
vtělení a jako počátek Kristovy pozemské cesty. Zvěstování Panně Marii zachovává v renesančních chorálních rukopisech tradiční ikonografii, která se ustálila již ve vrcholném a pozdním
středověku. Zvěstování Panně Marii je v rukopisech 16. století zachyceno zpravidla tak, že anděl
pokleká před sedící Pannou Marií, která si v okamžiku návštěvy anděla čte v knize proroctví
Izaiáše (Iz 7,14). K její hlavě směřuje paprsek, na němž sestupuje holubice Ducha svatého. Anděl s holí či lilií v ruce se může též k Panně Marii snášet na nebeském oblaku. Někdy je kolem
hole, kterou třímá v ruce anděl, obtočena nápisová páska s textem andělského pozdravení Ave
Maria gratia plena Dominus tecum (L 1,28) (Graduál kůru sv. Vojtěcha Většího v Jirchářích na
Novém Městě pražském13). Událost andělského zvěstování se většinou odehrává v renesančním
KRATOCHVÍLOVÁ-ŠÁROVCOVÁ, M.: Adventní motivy v iluminovaných rukopisech 16. století, in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (ed.), Žena ve člunu. Sborník Hany J. Hlaváčkové, Praha 2007, s. 39-52.
12
V Graduálu novoměstských řezníků z roku 1574 tak byla do těla historizující iniciály R(-adug se
a wesel se geruzaleme) incipitu adventní antifony vložena postava sv. Víta. Objednavatelem příslušného
folia byl totiž provazník Vít Červenka, jak víme z připojené nápisové pásky s přípisem. Vlastní kompozice s námětem vjezdu Krista do Jeruzaléma byla významově poodsunuta do prostoru pod kolumnou.
Graduál novoměstských řezníků (pars secunda), Praha: Národní knihovna, sign. XVIIA 39, datace: 1574,
f. 7r. Graduál byl objednán pro literátské bratrstvo působící při kostele sv. Lazara na Novém Městě Pražském. Graduál charakterizuje utrakvistický repertoár s fragmentárně zachovanými zpěvy ke svátku Jana
Husa a akcentované motivy přijímání těla a krve Krista. Rukopis náležel od roku 1733 knihovně koleje
novoměstských jezuitů u sv. Ignáce. K rukopisu srov. BERINGER, J.: O českých miniaturách. Z literární
pozůstalosti Ant. Bauma, in: Památky archaeologické a místopisné XV, 1892, s. 146. – KONRÁD, K.: Dějiny
posvátného zpěvu staročeského od 15. věku do zrušení literátských bratrstev [=Dědictví sv. Prokopa 34],
Praha 1893, s. 124. – TEIGE, J. – HERAIN, J.: Kaple sv. Lazara na Novém Městě Pražském, Praha 1901, s.
7. – TRUHLÁŘ, J.: Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské, Praha 1906, s.
17. – GRAHAM, B. F. H.: Bohemian and Moravian Graduals 1420-1620, Turnhout 2006, s. 377-379, č. kat. 73.
13
Graduál kůru sv. Vojtěcha Většího na Novém Městě pražském, Praha: Národní knihovna, sign. XXIII
A 8, datace: 1581-1592, f. 1v. Dvoudílný graduál byl objednán pro literátské bratrstvo působící při chrámu
sv. Vojtěcha Většího na Novém Městě pražském. K rukopisu SVOBODOVÁ, M.: Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu
11
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interiéru s dobovým nábytkem a vázou s květem lilie jako symbolickým poukazem na čistotu
Panny Marie. Kompoziční předlohou jednotlivých iluminací stál často grafický list Josta Ammana
se shodným námětem. Reprezentativní celostrannou iluminaci s námětem Zvěstování Panně
Marii, rámovanou symbolickým rodokmenem Krista, nacházíme v zimní části Královéhradeckého
graduálu z let 1592-1604, kde je předložena iluminovanému incipitu nedělního adventního officia.14 Námět Zvěstování Panně Marii se objevuje při incipitu nedělního officia Mnozy sprawedliwij
Prorocy také v rorátní části Graduálu novoměstských řezníků z roku 157415 a vložený do těla
historizující iniciály v Kouřimském rorátníku.16 Shodnou ikonografii historizující iniciály M(-nozy sprawedliwij prorocy) známe z Českého rorátníku Jana Kantora Vodňanského17 či z iluminace
umístěné v prostoru pod kolumnou z Mladoboleslavského rorátníku.18 V tzv. Vyšehradském rorátníku se fragmentárně zachovaná kompozice se Zvěstováním Panně Marii objevuje při introitu
pondělního adventního officia P[rolom] pane Nebesa.19 Jiné příklady vyobrazení Zvěstování Panně
Marii ve významu adventního námětu známe z celostranné iluminace z roku 1582 z Graduálu
literátského bratrstva při novoměstském chrámu sv. Vojtěcha,20 kde je doplněna evangelijním
textem Lukáše (L 1,28 a 31-32) a z celostranné iluminace, předložené iluminované adventní antifoně, z Rorátníku Jana Zádolského, která je obohacena o motiv čtyř evangelistů s jejich symboly
a rodinu objednavatele Jana Zádolského.21 Námět Zvěstování Panně Marii se v ikonografickém
rozvrhu malířské výzdoby renesančních chorálních knih objevuje rovněž při incipitu adventní
sekvence Poslal Buoh Anděla (lat. verze Mittit ad virginem) – ovšem jako doslovný obrazový výklad
introitu.22 Některé iluminované rukopisy tak obsahují vyobrazení andělského zvěstování dvakrát,
z roku 1906, Praha 1996, s. 5, 23.
14
Královéhradecký graduál, Hradec Králové: Muzeum východních Čech, sign. Hr-13 (dříve II A 13/B 12),
datace: 1592-1604, f. 10v. Dvoudílný graduál byl objednán pro literátské bratrstvo působící při chrámu
sv. Ducha v Hradci Králové. K rukopisu naposledy ŠÁROVCOVÁ, M.: Matouš Radouš und das Königgrätzer
Graduale, in: Studia Rudolphina 11, 2011, s. 61-76.
15
Graduál novoměstských řezníků (viz pozn. 12), f. 23r.
16
Český rorátník literátů kouřimských, Praha: Národní knihovna, sign. XVII A 38, datace: 1580-1584
(1594), f. 21r. Rorátník vznikl pro potřeby literátského bratrstva působícího při chrámu sv. Štěpána v Kouřimi nákladem Václava Diblíka z Votína. Rukopis je datován letopočty 1580 a 1581 na základě přípisů při
závěru sobotního adventního officia a zpěvů Patrem, které dokládají postup písařských prací. Rorátník byl
první adventní neděli v roce 1581 darován již svázáný (?) kouřimskému literátskému bratrstvu. V rorátníku
nacházíme mladší letopočty na f. 170bis a na f. 173r, které dokládají postupné doplňování zpěvů s adventní
tematikou. K rukopisu srov. RYBIČKA, A.: O bývalých společnostech čili kůrech literátských, in: Památky
archaeologické a místopisné X, 1877, s. 731. – KONRÁD, Dějiny (pozn. 12), s. 133. – TRUHLÁŘ, J.: Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské, Praha 1906, s. 17. – BAHNOVÁ (pozn. 1), s. 39-40.
17
Český rorátník Jana Kantora Vodňanského, Hradec Králové: Muzeum východních Čech, sign. Hr-11
(dříve II A 11/II 7), datace: 1585-1586, f. 19r. Český rorátník Jana Kantora Vodňanského patří k bohatému
souboru chorálních knih, které v průběhu druhé poloviny 16. století vznikaly pro potřeby literátského
bratrstva působícího při chrámu sv. Ducha v Hradci Králové. Dosavadní uměleckohistorická literatura si
rorátníku doposud významněji nepovšimnula. Rorátník je pojmenován podle jednoho z objednavatelů
rukopisu, Jana Kantora Vodňanského. K rukopisu GRAHAM (pozn. 12), s. 178-180, č. kat. 16. – BLÁHA, Z.:
Osobnosti královéhradeckých kancionálů. Erby a podobizny mecenášů a tvůrců iluminovaných církevních zpěvníků ze šestnáctého a počátku sedmnáctého století, Hradec Králové 2005, s. 68-69.
18
Mladoboleslavský rorátník, Mladá Boleslav: Okresní muzeum, sign. 3/70a, datace: 1572, f. 14r. Rorátník byl objednán pro potřeby literátského bratrstva působícího při chrámu Panny Marie v Mladé Boleslavi.
K rorátníku srov. BAREŠ, F.: Mladoboleslavské kancionály, in: Památky archaeologické a místopisné XIV, 1889,
s. 618-620. – VYSKOČIL, J. – NUSKA, B.: Konzervace a rekonstrukce mladoboleslavského utrakvistického
kancionálu Václava Vacíka a Víta Polického, in: Historická knižní vazba 1962, Sborník příspěvků k dějinám
vazby a k metodologii ochrany historických knižních vazeb 1962, 1962, s. 59-65. – MIKANOVÁ, E., Hudební
život na Mladoboleslavsku v 16.-18. století, Boleslavica 68. Sborník příspěvků k dějinám Mladoboleslavska,
1969, s. 206. – KRATOCHVÍLOVÁ [ŠÁROVCOVÁ], M.: Severočeské iluminované graduály, diplomová práce,
Ústav pro dějiny umění FF UK, Praha 2003, s. 154-160, č. kat. XII.
19
Vyšehradský rorátník, Praha: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, bez sign.
K rukopisu podrobně ŠÁROVCOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, M.: Neznámý iluminovaný rukopis z fondu Královské
kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze, in: Umění LIV, 2006, s. 449-459.
20
Graduál kůru sv. Vojtěcha Většího na Novém Městě pražském (viz pozn. 13), f. 1v.
21
Rorátník Jana Zádolského, Praha: Knihovna Národního muzea, sign. I A 42, datace: 1607-1610, f. 1v.
Rorátník byl objednán pro dobrušské literátské bratrstvo působící při chrámu sv. Václava. K rorátníku srov.
MRÁČEK, Sources (pozn.1), s. 240. – BRODSKÝ, P.: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního
muzea v Praze [=Studie o rukopisech. Monographia 5], Praha 2000, s. 9, č. kat. 7.
22
V Lounském graduálu Jana Táborského je v oddílu sekvencionáře iluminována jako první adventní sekClavibus unitis 2, 2013, pp. 5-17
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při incipitu adventního officia a adventní sekvence. Takový příklad reprezentuje Litoměřický
a Křižovnický graduál. Oproti středověkým liturgickým rukopisům se v českých renesančních
graduálech – s výjimkou latinského Opatovického graduálu – neobjevuje námět Zvěstování Panně
Marii v oddílu proprium de sanctis jako malířský doprovod introitu officia ke svátku Zvěstování
Panně Marii, který se slaví 25. března.23
Na základě typologického paralelismu je námět Zvěstování Panně Marii často obohacován
v iluminovaných rorátnících o starozákonní námět Mojžíše před hořícím keřem (Ex 3,1-12), neboť
hořící, ale nestravující se keř symbolizoval Pannu Marii, která porodila Krista, a přesto zůstalo její
panenství neporušené. Častěji se objevuje starozákonní námět Rouno Gedeonovo (Soud 6,36-40),
neboť nebeská rosa na rounu byla považována církevními autoritami za předobraz Panny Marie
proniknuté Duchem svatým. Takové typologické předobrazy Zvěstování Panně Marii, významově
poukazující na Mariino panenství, se tradičně objevovaly ve středověkých rukopisech typu Biblia
pauperum a Concordantia caritatis a na nástěnných malbách či sklomalbách s typologickými cykly. Oba příklady starozákonních námětů, které zachovávají tradiční ikonografii, nacházíme v těle
historizujících iniciál v tzv. Vyšehradském rorátníku. Jako malířský doprovod introitu úterního
adventního officia Wtielenij przeradostneho Syna Božího se v těle historizující iniciály objevuje
Rouno Gedeonovo a jako doprovod introitu čtvrtečního adventního officia Mojžíš před hořícím
keřem.24 Oba starozákonní náměty rovnoměrně alternují zobrazení andělského zvěstování nebo se
mohou objevovat ve vzájemném typologickém umocnění s vyobrazením Zvěstování Panně Marii
vedle sebe na jediném foliu jako v Lomnickém graduálu.25
Ikonografie adventních námětů bývá často obohacována o symbolický rodokmen Kristových
předků – kmen Jesse. Motiv kmene Jesse se často objevoval i ve starší vrstvě pozdně gotických
iluminovaných graduálů. Vyobrazení kmene Jesse významově poukazuje, obdobně jako ostatní
jmenované náměty, na příchod Mesiáše-Krista. Ikonografie kmene Jesse, známá již z 9. století
a běžná ve středověkých typologických cyklech na sklomalbách a v rukopisech typu Speculum
humanae salvationis a Biblia pauperum, odkazuje na výklad proroctví Izaiáše, že Mesiáš vzejde
z rodu Jesseho (Iz 11,1-3). Genealogii Krista, která poukazuje na původ Krista jako Davidova
syna, uvádějí ve svých evangeliích Matouš (Mt 1,1-16) a Lukáš (L 3,23-38) a řadu dalších odkazů
nalezneme ještě na několika místech Bible.26 Na základě výkladu církevních autorů je Panna Maria
chápána jako proutek z kořene Davidova a Kristus je považován za květ tohoto proutku. Námět
je interpretován v souvislosti s různými biblickými výjevy, jak ze života Panny Marie, tak Krista. V ikonografickém programu iluminovaných renesančních graduálů se tento námět objevuje
ještě na několika dalších místech v odlišném liturgickém kontextu. Reprezentativním vyobrazením symbolického rodokmene Krista je celostranná iluminace, předložená incipitu adventního
nedělního officia s historizující iniciálou, v zimní části Královéhradeckého graduálu.27 Kmen Jesse
vence s incipitem Pan Bůh wssemohucij z welike milosti poslal posla, která nese v těle historizující iniciály
námět Zvěstování Panně Marii (Louny: Státní okresní archiv, sign. IG 9, datace: 1561-1563, f. 274r). Námět
Zvěstování Panně Marii při incipitu adventní sekvence známe např. z Českého litoměřického graduálu z let
1542-1544 (Praha: Knihovna Kláštera královské kanonie premonstrátů na Strahově, sign. DA I 6, f. 306r, in.
P-oslal Buoh Anděla k panně), ze Staroměstského graduálu (Praha: Národní knihovna, sign. XVII A 40, datace: 1561-1567, f. N Ir, in. P-an buoh wssemohúcy z welike milosti), z druhého dílu Křižovnického graduálu
(Praha: Národní knihovna, depositum knihovny Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, sign. Křiž.
XVIII A 6, f. 1r, in. P-oslal búh anděla k pan[n]ie), z Teplického graduálu (Teplice: Regionální muzeum, sign.
Ms. 1, f. 191r, in. P-an Bůh wssemohucy z welike milosti) či z Třebenického graduálu (Třebenice: Městský
úřad, bez sign., f. 283r, in. P-oslal Búh anděla k panně).
23
Opatovický graduál, Praha: Národní knihovna, sign. XI B 1/a, datace: 1573-1578, f. 327v.
24
Kvalitní příklad vyobrazení Mojžíše před hořícím keřem nacházíme v Lounském graduálu Jana Táborského při incipitu adventní antifony Ay anděl Paně Marygi panie zwestowal (viz pozn. 22, f. 82v). Mojžíš
je zachycen ve chvíli, kdy si zouvá topánku a levicí si zakrývá před jasem tvář, neboť v hořícím keři se
zjevuje žlutooranžová neinkarnovaná polopostava Hospodina. V Lounském graduálu Jana Táborského se při
následujícím incipitu adventního officia objevuje i druhý starozákonní předobraz Zvěstování Panně Marii,
Rouno Gedeonovo (f. 90r).
25
Lomnický graduál (pars prima), Praha: Národní knihovna: sign. XVII A 53a, datace: 1578-1579+1580, f.
r
14 . K rukopisu srov. LHOTA, J. N.: Lomnické kancionály na Vrchlabí, in: Památky archaeologické a místopisné
IV/2, 1861, s. 74-78. – URBÁNKOVÁ, E.: Rukopisy a vzácné tisky pražské univerzitní knihovny, Praha 1957,
s. 24. – HORSKÝ, M.: Lomnický graduál a renesanční portrét, in: Ročenka Státní knihovny 1981-1986, 1988,
s. 272-273. – GRAHAM (pozn. 12), s. 390-393, č. kat. 77.
26
K rodokmenu jako literárnímu druhu srov. MAREČEK, P.: Rodokmen Ježíše Krista v Matoušově evangeliu, in: Sborník Katolické teologické fakulty 6, 2004, s. 100-119.
27
Královéhradecký graduál (viz pozn. 14).
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tvoří vnější rámec vyobrazení Zvěstování Panně Marii. Na apertuře jsou tedy v Královéhradeckém
graduálu vyobrazeni Kristovi předkové, od starozákonního praotce Jesseho po Josefova otce Jákoba, který je rovněž zastoupen na protější straně ve výjevu Jákobova snu, andělské zvěstování,
Izaiáš a Panna Marie se starozákonními praotci v předpeklí v těle historizující iniciály. Ve spodní
části bordury vyrůstá z beder ležícího Jesseho, Davidova otce, akantová srostlice s polopostavou
Davida s harfou, která se dále větví a pokračuje dvojicí lodyh, nesoucích další srostlice akantových listů a polopostav Kristových předků a Panny Marie s Josefem. Před Pannou Marií, která
si klade ruku na srdce, je otevřena kniha a kolem její postavy vykvétá dvojice červených květů
růže. Při levém okraji stojí postava proroka Izaiáše s tabulkou v ruce, která nese text s jeho proroctvím: »Wygde prut z korene Jesse a kwět z korene geho pristaupij a odpocziwati bude na nem
Duch Božij« [=Iz 11,1]. V protilehlém rohu stojí prorok Jeremiáš s knihou v ruce. V horní části
rámu se lodyhy opět přibližují, aby mohly být ukončeny symboly čtyř evangelistů a aby ve středu
vyvrcholily květem v podobě žehnajícího Ježíška s křížkem a holubicí Ducha svatého nad jeho
hlavou. Jako kompoziční předloha iluminace byl použit norimberský dřevořez Erharda Schöna
datovaný při monogramu ES letopočtem 1528, který byl převzat pro ilustrace obou edic České
bible Pavla Severýna z Kapí Hory jako obrazový doprovod incipitu Matoušova evangelia (Praha
1529, Praha 1537). Jiří Melantrich z Aventýna pak nechal původní dřevořez okopírovat v roce
1549 monogramistou GS (Georg Scharffenberg?) pro jeho vydání bible (Praha 1549, Praha 1557,
Praha 1570). Jen text Izaiášova proroctví byl přeložen z latinského jazyka grafické předlohy do
češtiny. Za postavou Jesseho se otevírá průhled do krajiny s drobnými výjevy z historie Davida:
Pomazání Davida Samuelem (1 S 16,1-13) a David hrající na harfu. Výjevy z historie starozákonního krále Davida narativně rozvíjejí vyobrazení polopostavy Davida v rámci rodokmene Krista.
Téma symbolického rodokmene Krista se současně objevuje i ve druhém vytčeném ikonografickém
okruhu jako příklad doslovné interpretace sobotního adventního officia s incipitem Z rodu Králowského z kmene či S korženů jesse, kterýž stogiss. Takový příklad nacházíme v tzv. Vyšehradském
rorátníku ze 70. let 16. stolet .28 Iluminované folio je bohužel dochováno jen z poloviny, chybí
horní část kompozice s rodokmenem Jesse, která pokračovala dalšími starozákonními postavami
králů. Kompozice kmene Jesse byla pravděpodobně zakončena motivem Panny Marie s Ježíškem
v náručí tak, jak to můžeme vidět např. v Lounském graduálu Jana Táborského. V Rorátníku Jana
Zádolského rámuje symbolický rodokmen Krista reprezentativní erb rodiny Trčků z Lípy, který je
předložen sobotnímu adventnímu officiu s incipitem S korženu jesse.29
V souvislosti s Kristovými předky jsou výjimečně zobrazovány některé události z historie
Davida, neboť izraelský král, autor knihy žalmů a syn Jesseho David byl chápán jako Kristův
přímý předek a jako jeho starozákonní předobraz. V Královéhradeckém graduálu se nachází
v pozadí již zmiňované kompozice rodokmene Jesse pomazání Davida Samuelem a David hrající
na harfu. Ojediněle se objevuje jako malířská interpretace incipitu nedělního officia neobvyklé
vyobrazení klečícího Davida před Kristem trpitelem, tak jako v Mladoboleslavském rorátníku
v těle historizující iniciály M(-nozy sprawedliwij prorocy).30 David oděný do brokátového roucha
klečí v pravé části těla iniciály a před ním leží odložená královská koruna a harfa. Davidovi se
zjevuje Kristus trpitel. Ikonografie Davida klečícího před Kristem trpitelem navazuje na předchozí tradici, neboť starozákonní motiv Davida modlícího se k Hospodinu se pravidelně objevoval
při incipitu adventního officia Ad te levavi animam meam v pozdně gotických graduálech, kde
vystupoval jako malířská parafráze tohoto žalmu (Ž 25,1-3). Ikonografii Davida modlící se ho
k Hospodinu znají i další rukopisy – především modlitební knihy, misály a antifonáře. Obdobný
smysl zastává vyobrazení Davida jako žalmisty při incipitu Beatus vir v ikonografickém programu
žaltáře. Ikonografie Davida před Kristem trpitelem vychází z představy vykoupení celého lidstva
a poukazuje na překonání dědičného hříchu příchodem Krista na tento svět a jeho vykupitelskou
smrtí. Námět Davida před Kristem trpitelem se však nejčastěji objevuje v českých renesančních
chorálních knihách jako malířský doprovod incipitu zpěvů ordinaria missae (Kyrie).
Jedním z nejzajímavějších adventním motivem je vyobrazení inkarnace Krista.31 Tento námět
se v renesančních chorálních rukopisech poprvé objevil jako malířský doprovod adventní sekvence v Lounském graduálu Jana Táborského.32 V kontextu malířské výzdoby rorátníků známe
rovněž vyobrazení inkarnace Krista, a to z iluminace v Kouřimském rorátníku z roku 1581, kde
Vyšehradský rorátník (viz pozn. 19).
Rorátník Jana Zádolského (viz pozn. 21), f. 1v.
30
Mladoboleslavský rorátník (viz pozn. 18), f. 17r.
31
K tomu podrobně KRATOCHVÍLOVÁ [ ], M.: Recepce a transformace protestantské ikonografie. Lounský
graduál Jana Táborského, in: Umění LIV, 2005, s. 444-465.
32
Lounský graduál Jana Táborského (viz pozn. 22).
28
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se nachází při incipitu pondělního adventního officia.33 Prostovlasá Panna Marie v naději klečí
se sepjatýma rukama v pravé části kompozice, zatímco z bílého kupovitého oblačného nebe je
vysílán na svazku žluto-oranžových paprsků nahý Ježíšek s křížkem v pravé ruce (homunkulus).
Motiv inkarnace Krista v odlišné ikonografické variantě, jako součást námětu Zvěstování Panně
Marii, v němž je zpřítomněn počátek Janova evangelia Et verbum caro factum est v podobě malého Ježíška, kterého posílá Bůh Otec k Panně Marii, se objevoval i ve starší vrstvě iluminovaných
liturgických rukopisů.34
Jiným motivem Krista přítomného v životě Panny Marie, interpretovaným jako vyobrazení
Kristovy inkarnace – vtělení v Mariině lůně, je námět navštívení Panny Marie (Lk 1,39-45). Iluminace s námětem navštívení Panny Marie se jako adventní motiv objevila v Rorátníku Jana
Zádolského, kde před renesanční kamennou stavbou stojí Panna Marie v modročerveném šatu
a v bílém maforiu, před kterou pokleká Alžběta.35 Ojediněle se vyskytuje vyobrazení již narozeného Ježíška, kterého adoruje Panna Marie. Tento motiv se objevil v těle historizující iniciály introitu středečního adventního officia Prorok Ewangelitsky Yzayass v tzv. Vyšehradského rorátníku.36
Panna Marie zde klečí na trávníku před kamennou zídkou se sepjatýma rukama před Ježíškem,
který leží na proutí zavinutý do zavinovačky. Nad Pannou Marií se vznáší holubice Ducha svatého. Zcela výjimečně se objevuje námět obětování Krista (L 2,21-38) ve významu svědectví starce
Simeona a prorokyně Anny, že Kristus je pravým Synem Božím s odkazem na slova Simeona
v textu Lukášova evangelia (L 2,30-32) »neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede
všemi národy – světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael«. Tento námět s tradiční
ikonografií známe z několikrát zmiňovaného tzv. Vyšehradského rorátníku, kde je umístěn nad
notovou osnovou při incipitu adventního úterního officia Wtielenij przeradostneho Syna.37
Do druhé ikonografické skupiny, charakterizované přímou obrazovou závislostí ikonografie na
obsahu textu určitého adventního officia, patří námět starozákonních praotců a patriarchů. Toto
téma se objevuje v různých modifikacích poprvé právě v kontextu ikonografického programu
malířské výzdoby českých renesančních liturgických rukopisů. Oblíbené téma starozákonních
praotců a patriarchů se odvíjí od motivu nedělního adventního officia s incipitem Mnozí spravedliví proroci a králi Spasitele viděti žádali Mojžíš, Samuel s Davidem, Izaiáš s Jeremiášem spolu
s hlasy toužebnými volali: »Ukaž tvář svou nejdražší, prolom nebesa, sstup dolů, Mesiáši...«.38 Motiv
starozákonních praotců se objevuje i v textu pondělního adventního officia »Prolom pane nebesa...
otcové swatí gsuc w temnostech wolali gsau bez přestánií« a středečního adventního officia »Patriarchowe...když zemrzeli wssickni do temnostij ssli, w temnostech gsau wolali, zprosstieni odtud
byti žádali«.39 Uvedené textové incipity variují motiv starozákonních praotců, králů a proroků
Český rorátník literátů kouřimských (viz pozn. 16), f. 54v, in. W(-tieleni przeradostneho Syna).
34
Motiv inkarnace Krista v rámci ikonografie zvěstování Panně Marii známe např. z Antifonáře
z Vorau, kde se poprvé objevuje motiv kříže třímaného v ruce Ježíškem, který je vysílán k Panně Marii
a z Žitavského matutinale a vesperale. Další varianty se objevují v Liber viaticu Jana ze Středy, kde Bůh
Otec posílá Ježíška k trůnící Panně Marii či rukopis sv. Hedviky, kde polopostava Boha Otce drží v rukou
malého Ježíška. STUDNIČKOVÁ, M.: »Vešel Ježíš do jednoho městečka«. K ikonografii úvodní iniciály žitavského Vesperale et Matutinale, in: Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček (ed.), Pictura verba cupit. Sborník
příspěvků pro Lubomíra Konečného, Praha 2006, s. 123-130. V Brevíři františkánského kláštera se objevuje
postava inkarnovaného Ježíška v rámci námětu zvěstování Panně Marii na místě Mariina lůna. K tomu
podrobně PLÁTKOVÁ [=VŠETEČKOVÁ], Z.: Úvod k ikonografi františkánského brevíře z UPM, in: Umění
13. století v českých zemích. Příspěvky z vědeckého zasedání (2.-14. prosince 1981, Praha), Praha 1983, s.
313-340. K motivu Inkarnace Krista srov. např.: GULDAN, E.: »Et Verbum caro factum est«. Die Darstellung
der Inkarnation Christi in Verkündigungsbild, in: Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde
und Kirchengeschichte 63, 1968, s. 145-170. – URNER-ASTHOLZ, H.: Die beiden ungeborenen Kinder auf
Darstellungen der Visitatio, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 38, 1981, s.
29-58. – VERHEYEN, E.: An iconographic note on Altdorfer´s Visitation in the Cleveland, in: The Art Bulletin
46,1964, s. 536-539. Ikonografické variantě navštívení Panny Marie s motivem nenarozených dětí v lůně
Alžběty a Panny Marie, která se v rámci ikonografického programu českých renesančních chorálních knih
neobjevuje, se věnovala Zuzana Všetečková, kde je shrnuta veškerá literatura k tématu a uvedeny příklady
v českém umění 13. a 14. století. VŠETEČKOVÁ, Z.: Navštívení P. Marie s nenarozenými dětmi v lůně světic
ve farním kostele v Drásově, in: Beket Bukovinská – Lubomír Slavíček (ed.), Pictura verba cupit. Sborník
příspěvků pro Lubomíra Konečného, Praha 2006, s. 131-142.
35
Rorátník Jana Zádolského (viz pozn. 21), f. 2r, in. P(-rospiewugmež wssickni).
36
Vyšehradský rorátník (viz pozn. 19).
37
Vyšehradský rorátník (viz pozn. 19).
38
Citováno podle Rorate. České adventní zpěvy 16. století, Kostelní Vydří 2003, s. 9.
39
Citováno podle Královéhradeckého rorátníku (viz pozn. 17).
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v temnostech, kteří volají po příchodu Mesiáše a dožadují se spásy, aby došli svého vzkříšení.
Nejzajímavější ikonografickou variantou je vyobrazení starozákonních praotců čekajících na své
vzkříšení v temnostech (tzv. limbus patrum).40 Starozákonní praotcové, někdy ikonograficky identifikovatelní, jsou obvykle umístěni do uzavřeného prostoru skalnaté jímky představující limbus
patrum, kde přebývají duše spravedlivých zemřelých v době před Kristovým zmrtvýchvstáním.41
Pohledy starozákonních praotců se upínají vzhůru a gesta jejich pozdvižených a sepjatých rukou
akcentují motiv naděje na jejich vykoupení. Možnost vysvobození jejich duší přichází teprve
s Kristovým umučením, neboť jeho krev byla prolita za živé i zemřelé. Na některých iluminacích
bývá motiv naděje tematizován světlem pronikajícím do temné jímky. Ikonografie iluminací
koresponduje s tisky, tematizujícími pláč svatých Otců v temnostech (Lamentaniones patrum in
limbo), které byly v českém prostředí hojně vydávány v 16. až 18. století. Tento tisk opakovaně
vydával v 16. století Jiří Melantrich z Aventýna (Praha 1572, Praha 1574, Praha 1576) či Jiří Jakub
Dačický (Praha 1588, Praha 1595). Některé z tisků jsou obohaceny na titulním listě dřevořezem,
zachycujícím pláč starozákonních Otců v temnostech.42 Motiv očekávajících starozákonních praotců se objevoval rovněž v rámci námětu sestup Krista do předpeklí, kde se objevují starozákonní
patriarchové vysvobozovaní z předpeklí Kristem. Téma opětovně vychází z myšlenky dědičného
hříchu – z pádu praotce Adama, který příchodem na tento svět a vykupitelskou smrtí na kříži
překonal Kristus. Zcela odlišnou ikonografii shledáváme na mladších obrazových dokladech,
zejména v tiscích náboženských bratrstev, které zachycují duše v očistci vysvobozované prostřednictvím andělů. Součástí kompozice těchto tisků barokních náboženských bratrstev bývá často
Kristus trpitel a Panna Marie ve významu přímluvců za duši.43
Vyobrazení starozákonních praotců v temnostech (limbus patrum) z Kouřimského rorátníku zachycuje ve skalnaté jímce osm nerozlišených starozákonních proroků, kteří pozdvihují
v naději na vykoupení ruce nad hlavu nebo je mají sepjaté.44 V Unhoštském rorátníku lze mezi
starozákonními praotci identifikovat Mojžíše s deskami Zákona, Davida s královskou korunou
a harfou, Adama s jablkem, nahou Evu se sepjatýma rukama a Jana Křtitele v kožešinovém
rouchu. Pravá část kompozice je tvořena skalnatým otvorem, kde vyhlíží postava ďábla s hořící
svíčkou v lucerně.45 Nejnáročněji strukturovanou výpravu s motivem limbus patrum nachází40
Temnota či temnosti jako místo pobytu zemřelých je formulována starozákonními texty (srov. např.
Ž 88,7-13: Odložils mě do nejhlubší jámy, do temnoty hlubin. Leží na mně tíha tvého rozhořčení, všemi
svými příboji mě trýzníš. Známé jsi mi vzdálil, zhnusils mě jim, jsem uvězněn, nemám východiska. Oči mám
zkalené utrpením, po celé dny jsem tě, Hospodine, volal, vztahoval jsem k tobě dlaně. Což pro mrtvé budeš
konat svoje divy? Povstanou snad stíny a vzdají ti chválu? Což se o tvém milosrdenství vypráví v hrobě?
O tvé věrnosti v říši zkázy? Což jsou známy v temnotě tvé divy, tvoje spravedlnost v zemi zapomnění?).
41
K problematice a ikonografii limbus patrum srov. např. GÖTTLER, Ch.: Die Kunst des Fegefeuers
nach der Reformation. Kirchliche Schenkungen, Ablass und Almosen in Antwerpen und Bologna um 1600
(= Berliner Schriften zur Kunst 7), Mainz 1996. – WEGMANN, S.: Auf dem Weg zum Himmel. Das Fegefeuer
in der deutschen Kunst des Mittelalters, Böhlau 2003. – WILDOVÁ TOSI, A.: Barokní představa pekla očima
tří jezuitů v Čechách, Itálii a Španělsku, in: Vilém Herold – Jaroslav Pánek (ed.), Baroko v Itálii – Baroko
v Čechách, Praha 2003, s. 479-503. – VELDMAN, I. M.: Purgatory in the Low Lands, in: Beket Bukovinská –
Lubomír Slavíček (ed.), Pictura verba cupit. Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného, Praha 2006,
s. 169-180. – MALÝ, T. – SUCHÁNEK, P.: Mezi realitou a symbolem. K historické interpretaci (barokního)
ztvárnění očistce, in: Opuscula historiae artium 53, 2009, s. 55-82. – MALÝ, T.: Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací (Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století) [=Knižnice Matice
moravské 24], Brno 2009.
42
Pláč Otcůw Swatých Aneb Kniha Bohomyslná a welmi pěkná na pět Kněh rozdělená, gest o žaľostiwém
kwjlenij a hořekowánij Otcůw Swatých w Temnostech před Přjsstjm Syna Božjho Krysta Pána na tento Swět
w Těle, Hradec Králové 1616 [=Knihopis č. 03997]. Mezi těmito tisky nacházíme i spis negující existenci tzv.
limba patrum a předpeklí, a to od představitele utrakvistické konsistoře Zikmunda Crinita, který ve spisu,
dedikovaném členům literátského kůru u pražských kostelů sv. Mikuláše a sv. Linharta, popíral existenci
jakéhokoli limbu (předpeklí) či Abrahámova lůna. S odvoláním na Martina Luthera a učení církevních Otců
obhajoval sestoupení Krista přímo do pekel, které identifikuje jako počátek triumfu a slávy Krista. Zikmund
Crinitus, Spis o Artykuli Wjry, Sstaupil do Pekla Krystus wedlé Pjsem swatých, a Sentency Theologůw Sľawných...Praha 1613 [=Knihopis č. 01643]. K tomu MALÝ, Smrt (pozn. 41).
43
Srov. MAŇAS, V. – ORLITA, Z. – POTŮČKOVÁ, M. (ed.), Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy, Olomouc 2010, č. kat. 46, 54.
44
Český rorátník literátů kouřimských (viz pozn. 16), f. 21r, in. M(-nozy Sprawedliwij Proroczy).
45
Unhoštský rorátník, Praha: Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, bez sign. (dříve unhošťská fara),
f. 48r, in. P(-rolom pane Nebesa). Unhošťský rorátník byl na základě rozboru pamětního zápisu z roku 1653
a určení portrétovaných objednavatelů identifikován jako dosud neznámý hudební pramen, který vznikl
pro potřeby literátského bratrstva při staroměstském chrámu sv. Štěpána menšího. V roce 1653 byl rukopis
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me v zimní části Královéhradeckého graduálu při incipitu nedělního adventního officia.46 Ve
spodní části těla historizující iniciály M(-nozy sprawedliwij proroci) je zachycena temná jímka
se starozákonními praotci a patriarchy včele s nahým Adamem, Davidem s harfou a oroženým
Mojžíšem. Nad jímkou se na pažitu objevuje postava starozákonního proroka Izaiáše a klečící
Panny Marie. Vyobrazení starozákonního proroka Izaiáše odkazuje na jeho proroctví o příchodu
Mesiáše-Krista (Iz 11,1-5) a motiv Panny Marie zdůrazňuje její podíl na spáse, neboť teprve skrze
ni bylo možné uskutečnit inkarnaci Krista. Iluminace při incipitu nedělního adventního officia
v Královéhradeckém graduálu patří k nejreprezentativnějším v rámci excerpovaných českých renesančních chorálních knih. V ostatních rukopisech nacházíme tyto adventní motivy samostatně,
bez významového zřetězení a vzájemného umocnění. Preferovaným motivem se ve vymezeném
kontextu stalo vyobrazení samostatných starozákonních praotců, králů a proroků, kteří byli
předky Krista a představovali starozákonní předobrazy Krista (David, Mojžíš), či předpověděli
příchod Mesiáše (Izaiáš, Jeremiáš, obecný typ proroka). Postavy starozákonních praotců, králů
a proroků se objevují nejčastěji jako samostatné stojící či sedící postavy či v párech, umístěné
před neutrální pozadí. V tzv. Vyšehradském rorátníku nacházíme při incipitu nedělního officia
M[nozí] sprawedliwij Prorocy y Králi vyobrazení Mojžíše s mohutnými deskami Zákona a Davida
s harfou.47 Obdobnou ikonografii historizující iniciály nedělního adventního introitu nacházíme
v druhém díle Graduálu novoměstských řezníků, kde je vyobrazen stojící David s harfou, po boku
s neidentifikovaným starozákonním prorokem.48 Samostatné starozákonní postavy praotců, králů
a proroků se mohou objevit i jako malířský doprovod incipitů officií pro celý adventní týden. Tato
ikonografická řada pak na základě rámcového rozdělení připadá do prvního vymezeného okruhu.
Z větší části nerozlišené starozákonní proroky s turbany na hlavě, oděné do dlouhých přepásaných šatů s pláštěm a se vznášející se holubicí Ducha svatého nalezneme při několika incipitech
officií adventního týdne v Graduálu kůru sv. Vojtěcha Většího na Novém Městě pražském.49 V Českém rorátníku Jana Kantora Vodňanského je vložena při incipitu pondělního adventního officia
do těla historizující iniciály P(-rolom pane nebesa) stojící postava Mojžíše s deskami Zákona, při
incipitu úterního adventního officia jsou do těla historizující iniciály W(-telenii przeradostneho
syna) vloženy stojící postavy proroků Izaiáše a Jeremiáše, při incipitu čtvrtečního adventního
officia Rosu deyte nebesa je vyobrazen stojící David s královskou korunou na hlavě a harfou
v ruce a při sobotním officiu Rosu deyte nebesa nacházíme stojící postavu proroka Izaiáše.50 Jako
příklad další doslovné interpretace incipitu adventního officia, respektive introitu středečního
adventního officia Prorok ewangelicky Izaiass prorokowal, se objevuje jako adventní motiv již
zmiňovaný starozákonní prorok Izaiáš, který – jak výmluvně hovoří text incipitu – předpověděl
příchod Spasitele. Starozákonního proroka Izaiáše v tomto kontextu nacházíme např. v Královéhradeckém graduálu a v Graduálu kůru sv. Vojtěcha Většího na Novém Městě pražském.51 Mezi
starozákonní patriarchy se řadí dále Abraham, který je zmiňován v textu pátečního adventního
officia s incipitem Patriarchowe swati Abraham i jiní Muži pobožní Bohu milij ctnostmi dobrymi
prijkladnými gsauc zde na swětě se stkwieli, když zemrzeli wssickni do temnostij ssli, w temnostech
gsau wolali zprosstieni, odtud byti žádali, kde je Abraham jmenován jako příklad ctnostného muže,
který uposlechl příkazu Hospodina – zkoušce poslušnosti, aby obětoval svého jediného syna jako
zápalnou oběť. Starozákonní námět obětování Izáka jako doprovod pátečního adventního officia
známe např. z Českého rorátníku Jana Kantora Vodňanského a z Vyšehradského rorátníku.52 Obě
vyobrazení, přestože se ve Vyšehradském rorátníku dochovalo jen částečně, zachovávají tradiční
ikonografii námětu. Izák v bederní roušce a svázaný do kozelce klečí na obětním oltáři a jeho
otec Abraham se jej chystá obětovat. Jeho ruku však zadržuje anděl, který zabránil jeho zápalné
oběti. V kontextu adventní ikonografie se tak poprvé objevuje právě v rámci iluminovaných
renesančních liturgických rukopisů starozákonní námět obětování Izáka (Gn 22,1-13). Abraham
darován na základě přímluvy Volfa Pelechia a jeho manželky Ludmily a staršího obecního Matěje Smíška
Jakubem Janem Václavem Dobřenským z Nigropontu unhošťskému záduší při kostele sv. Petra a Pavla.
K rukopisu srov. ŠÁROVCOVÁ, M.: Rébus Unhoštského rorátníku. K provenienci, objednavatelům a dataci
iluminovaného hudebního pramene z počátku 17. století, Umění LVIII, 2010, s. 388-402.
46
Královéhradecký graduál (viz pozn. 14), f. 11r, M(-nozy sprawedliwij proroci).
47
Vyšehradský rorátník (viz pozn. 19).
48
Graduál novoměstských řezníků (viz pozn. 12), f. 23r, in. M-nozy sprawedliwij Prorocy).
49
Graduál kůru sv. Vojtěcha Většího na Novém Městě pražském (viz pozn. 13).
50
Český rorátník Jana Kantora Vodňanského (viz pozn. 17).
51
Královéhradecký graduál (viz pozn. 14), f. 47r. Graduál kůru sv. Vojtěcha Většího na Novém Městě
pražském (viz pozn. 13), f. 70r.
52
Český rorátník Jana Kantora Vodňanského (viz pozn. 17), f. 181r. Vyšehradský rorátník (viz pozn. 19).
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obětující Izáka se objevuje i v jiném kontextu v liturgických rukopisech. V duchu typologického
paralelismu je tradičně interpretován jako starozákonní předobraz Ukřižování Krista.
Při incipitu adventního středečního officia nacházíme vedle starozákonního proroka Izaiáše
jiné vyobrazení ilustrující následující verše textu Prorok ewangelicky Yzaiass...buoh raczil Cyra
k wykaupenii swym poslati. Ojediněle vystupuje v této souvislosti neobvyklé vyobrazení perského
krále Kýra (lat. Cyrus, vládl v letech 559-529 př. K.), které se objevovalo zejména v iluminovaných
biblických rukopisech (Boskovická bible).53 V Rorátníku Jana Kantora Vodňanského nacházíme postavu krále Kýra s korunou na hlavě a s vladařskými insigniemi v rukou sedícího na královském
trůně.54 Král Kýros známý svou náboženskou snášenlivostí byl zakladatelem perské říše. V roce
538 př. K. vydal edikt, dovolující židům návrat do země jejich otců a obnovení jeruzalémského
chrámu. Kýros byl v biblické tradici oslavován jako vykonavatel Hospodinových rozkazů (2 Par
36,22-23; Ezd 1; Iz 44,24-45) a je tradičně interpretován jako předobraz Krista, který rozrazil
brány předpeklí a kterého Bůh ráčil k vykoupení poslati, aby mohl dobře Cyrus Krista figurovat.55
Malířská výzdoba s adventní tématikou, jenž se objevuje v rámci ikonografického programu
rorátníků, není jedinou, která se v takových hudebních pramenech vyskytuje. Do ikonografie
českých renesančních rorátníků významně zasahuje samotný objednavatel, jenž se nechává reprezentativně portrétovat na celostranných iluminacích či v tělech historizujících iniciál. V menším
měřítku se pak jeho podobizny nacházejí vložené i do bordur.56 S výjimkou dvoudílného Královéhradeckého graduálu, který obsahuje v zimní části rorátní zpěvy, neznáme z renesančních
rorátníků autoportréty iluminátora či písaře.57 Na reprezentativních portrétních iluminacích bývá
v rorátnících a v jiných chorálních knihách často zachycen nejen samotný objednavatel, ale celá
jeho rodina a blízcí příbuzní. Zpravidla se jednalo o dosud žijícího měšťana, případně o zemřelé
členy s dosud žijícími zbylými členy rodiny, na rozdíl od vyobrazení na soudobých epitafech
a náhrobnících. Základní ikonografický typ představuje v rorátnících postavu objednavatele či
skupinu osob, která je zpravidla umístěna před Krista, před kterým v pokoře poklekají se sepjatýma rukama. V již zmiňovaném Vyšehradském rorátníku je tak v prostoru pod kolumnou
umístěna kompozice s pokorně klečící rodinou neznámého donátora před Kristem trpitelem.58
Devítičlenná rodina rozdělená do dvou skupin na mužské a ženské příslušníky se sepjatýma rukama je zasazena do krajiny se západem slunce. Tradiční je stranové rozmístění mužských postav
na levé a ženských na pravé straně. V levé části kompozice nacházíme sedm mužů, od děda po
dva vnuky a naproti klečí se sepjatýma rukama, tváří obráceni ke Kristu, matka s dcerou. Klečící
postavy s výjimkou jediného mužského člena (druhý z leva) nesou v rukou drobné pozlacené
křížky, které je označují již jako zesnulé. Jednotliví členové zachycené širší rodiny vyobrazeného
neznámého muže – pravděpodobně otce, který se podílel na nákladu rukopisu, tak již museli být
v době zhotovování malířské výzdoby zemřelí, pravděpodobně v souvislosti s některou s četných
morových epidemií, která zasáhla české země.59 Postavy jsou často doprovázeny jejich erby či
cechovními znaky, biblickými citáty a nápisovými páskami zpravidla se jménem včetně přídomku
a letopočtem.60 V méně náročně vybavených rukopisech mohou být objednavatelé zastoupeni
Boskovická bible, Olomouc: Vědecká knihovna, sign. M III 3, f.187v. K ikonografii perského krále Kýra
srov. např. STRNAD, A. A.: Cyrus, in: Engelebert Kirschbaum (ed.), Lexikon der christilichen Ikonographie 1,
Rom – Freiburg – Basel – Wien 1968, s. 463. – MAYER, R.: Kyros, in: Josef Höfer – Karl Rahner (ed.), Lexikon für Theologie und Kirche 6, Freiburg 1961, s. 715. Srov. BIČ, M.: Výklady ke Starému zákonu V. Knihy
deuterokanonické (nekanonické, apokryfní), Kostelní vydří 1996, s. 15-16.
54
Český rorátník Jana Kantora Vodňanského (viz pozn. 17), f. 114r.
55
Citováno podle textu Kouřimského rorátníku (viz pozn. 16), f. 74v.
56
Na význam portrétů v renesančním knižním malířství ve vývoji tohoto žánru poukázal v nedávné
době Lubomír Sršeň: »ze schematických postav donátorů připojovaných k náboženským výjevům na středověkých freskách, deskových obrazech či v knižních iluminacích se postupně stávají konkrétní, rozeznatelné osoby
s portrétními rysy. Zvláště v knižní malbě je tento vývojový proces dosti patrný, neboť vede od drobných postaviček středověkých donátorů, písařů a malířů, vplétaných do iniciál či zapojovaných do spleti dalších drolerií
kolem textů, až k individuálním portrétům zasloužilých osob na zvláštních listech pozdně renesančních kancionálů a graduálů.« SRŠEŇ, L. – TRMALOVÁ, O.: Malované miniaturní portréty, Praha 2005, s. 8. K portrétním
iluminacím PEŠINA (pozn. 7), BUKOLSKÁ (pozn. 7). – HORSKÝ, M.: Lomnický graduál a renesanční portrét,
Ročenka Státní knihovny 1981-1986, 1988, s. 272-273.
57
Obecně k motivu autoportrétů iluminátorů ALEXANDER, J.G.: Medieval Illuminators and their Methods
of Works, New Haven – London 1992, s. 32.
58
Vyšehradský rorátník (viz pozn. 19).
59
Srov. např. SCHULZ, V.: Příspěvky k dějinám moru v zemích českých z let 1531-1746 z Archivu Musea
království českého, Praha 1901.
60
K cechovní heraldice srov. např. HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, C.: Umění a život zapomenutých řemesel, Praha
53
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jen svým jménem na nápisové pásce či erbem a cechovním znakem, který se začal objevovat
v liturgických rukopisech od 15. století. Heraldické figury erbovních měšťanů však nejsou často
kodifikovány a nositel erbu – pokud není výslovně jmenován na připojené nápisové pásce – zůstává mnohokrát neznámý.
Tyto portréty, které nacházíme nejen v chorálních knihách, ale i v kancionálech a jiných
rukopisech, odpovídaly potřebě (sebe)reprezentace a snaze o zachování památky (memoria) a paměti na portrétovaného. Zároveň připomínají zásluhy portrétovaného na vzniku rukopisu svým
současníkům a dalším generacím a jeho vzrůstající sebevědomí.61 Takovou interpretaci opravňují
akcentované motivy pamětního charakteru, které byly rozvíjeny v doprovodných textových přípisech. V těchto textech se setkáváme s variantami zápisů, které zprostředkovávají připomínku
zásluh jednotlivých osob. Uchování památky jako důvodu namalování heraldické výzdoby a podobizen zaznamenávají texty v různých variantách. I samotné zachycení jména má pak charakter
snahy po uchování památky. Pro potřeby paměti k vyvolávání vzpomínek svědčí dále různé poznámky o úmrtí dodatečně připojované k jednotlivým záznamům. Sebereprezentativní charakter
rovněž přísluší užívání devíz, které dosáhly zejména v druhé polovině 16. století a v 17. století
značného rozšíření a obliby. Latinská devíza či heslo měly zpravidla stručnou podobu, které měla
charakterizovat příslušnou osobnost. S motivy takových devíz se setkáváme rovněž na medailích,
mincích či v památnících a na epitafech, které reflektují vliv emblematických knih a sbírek citátů
a přísloví, tzv. florilégií. V neposlední řadě se na reprezentativním charakteru malířské výzdoby
podílely připojené erby či cechovní znamení, neboť užívání takových erbovních znamení bylo
dokladem společenské prestiže. Připojování takových heraldických znaků je totiž příznačné i pro
osoby, které oprávnění používat erb ve smyslu dědičného znamení, udělovaného panovníkem,
neměli. Někteří si tak nechali vymalovat alespoň varianty iniciál vlastního jména. Erby a cechovní
znamení jsou nejčastější malířskou výzdobou vůbec, která se váže přímo k osobě jednotlivých
objednavatelů. Na základě jiných analogií můžeme soudit, že objednavatelé sami poskytovali obrazové předlohy pro namalované erby. Dochovaná heraldická vyobrazení jsou významná i z toho
důvodu, že mnohdy zachycují barevnou podobu erbu, která není často z této doby doložena.
K vnímání takové ucelené reprezentativní obrazově-textové výzdoby těchto rukopisů docházelo
nejen při zpěvu literátských bratrstev, ale i při nejrůznějších návštěvách, kdy byly tyto rukopisy
prezentovány.62
V kontextu českých renesančních iluminovaných rorátníků vyniká český rorátník Jana Kantora Vodňanského z let 1585-1586,63 neboť obsahuje několik celostranných reprezentativních
portrétů hradeckých měšťanů a členů zdejšího literátského kůru: královského rychtáře, konšela
a primase Jiřího Škornice Balbína z Vorličné (f. 1v), primase města Martina Cejpa z Peclinovce (f.
2r), Vavřince z Peclinovce (f. 2v), staršího literátského bratrstva Jana Kantora Vodňanského (f. 18v),
obecního staršího Ondřeje Nožíře (f. 54v), člena literátského kůru Jiříka Páchu z Dřevíče (f. 112r),
konšela Václava Lhotského (f. 154v), staršího literátského kůru Matouše Městeckého (f. 180v)64
a Ignáce Cejpa z Peclinovce (f. 242r). Na vevázaném pergamenovém foliu v Kouřimském rorátníku
se nachází monumentální celostranná iluminace s vyobrazením donátora Václava Diblíka z Votína před Nejsvětější Trojicí.65 V prvním kompozičním plánu pokorně klečí Václav Diblík z Votína
v soudobém renesančním kostýmu. V ruce drží drobnou modlitební knížku v červené vazbě,
zatímco druhou ruku si klade na hruď. Jeho sebevědomý pohled směřuje na diváka. V horní části
kompozice se Václavovi Diblíkovi z Votína zjevuje na oblačném oparu Kristus Trpitel, holubice
Ducha svatého a hebrejský tetragrammaton posvátného Božího Jména ()יהוה, zastupující třetí

1955. – HUSA, V. – PETRÁŇ, J. – ŠUBRTOVÁ, A.: Homo faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních, Praha
1967. – HLAVÁČEK, I. , J. R.: Vademecum pomocných věd historických, Praha 2002.
61
K této problematice srov. Václav Bůžek – Pavel Král (ed.), Paměť urozenosti. Praha 2007.
62
BŮŽEK, V.: Paměť v heraldické výzdobě předmětů hmotné kultury šlechtických sídel 16. a 17. století,
in: Václav Bůžek (ed.), Paměť urozenosti, Praha 2007, s. 37-57.
63
Český rorátník Jana Kantora Vodňanského (viz pozn. 17).
64
V souvislosti s konfesijní příslušností jednotlivých objednavatelů je zajímavé svědectví o smýšlení
Matouše Městeckého o Husově úctě. Z majetku Matouše Městeckého je totiž znám exemplář Veleslavínova
Kalendáře s jeho poznámkami k textu a zápiskami na listech, které byly k tisku přivázány, kde čteme »Ať
byl z kalendáře, Ó Čechie, vypuzen Hus náš, Ó jen ze srdce když nikdo ho nesmaže nám!« . Tento přípisek se
vztahuje patrně k roku 1585, kdy Petr Kodicillus z Tulechova vypustil z obecného kalendáře svátek mistra
Jana Husa a Jeronýma Pražského. Srov. Vrabec, J. J.: Příspěvek k dějinám kultu Husova na Královéhradecku
před Bílou Horou, in: Reformační sborník (Práce z dějin československého života náboženského) I, Praha 1921,
s. 32-34. – Novotný, V. (ed.): Fontes rerum bohemicarum VIII, Praha 1932, s. 479.
65
Český rorátník literátů kouřimských (viz pozn. 16), f. 20v.
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Martina Šárovcová

osobu Nejsvětější Trojice, Boha Otce.66 Kristus je posazen na duhu a oděn do bílé bederní roušky
a purpurového pláště tak, aby byla viditelná jeho krvavá rána v boku. Levou rukou se vztyčeným
ukazovákem ukazuje Kristus vzhůru, zatímco v pravici třímá zelenou palmovou ratolest. V Rorátníku Jana Zádolského nacházíme vyobrazení rodiny objednavatele před krucifixem umístěné
před monumentální architektonickou renesanční kulisu s nikami.67 Na architektonickém pódiu
klečí v levé části kompozice otec Jan Zádolský v černém boemiu s bílým okružím, plášti a v levé
ruce s drobnou modlitební knížkou. Po jeho levém boku klečí jeho synové Jan a Adam. Starší syn
drží v rukou drobnou modlitební knížku a mladší jablko. Při pravém rameni Jana Zádolského je
umístěn jeho erb V druhém plánu kompozice se tyčí na kříži s nápisovou páskou s textem INRI
korpus Krista v bílé bederní roušce, s hlavou mírně skloněnou k pravému rameni a se zelenou
trnovou korunou na hlavě.
Obdobný význam nabývá v rorátnících vyobrazení městských znaků, které usnadňuje identifikovat původní provenienci kodexu.68 Městský znak Dobrušky s připojeným přípisem »Erb Miesta
dobrussky nacházíme v Rorátníku Jana Zádolského, který byl objednán pro literátského bratrstva
působící v Dobrušce.69 Motiv městského znaku vloženého do bordury liturgických rukopisů navazuje na předchozí obrazovou tradici. V průběhu 16. století nabývá na významu a nacházíme
jej často přímo na vstupním iluminovaném foliu v podobě reprezentativní celostranné iluminace
vedle erbu donátora, vložený do monumentální architektonické edikuly.
V českých renesančních rorátnících se adventní náměty objevují při všech sedmi incipitech
rorátních officií pro jednotlivé dni adventního týdne. Mohou však také doprovázet incipity adventních antifon a sekvencí a duchovních písní, které bývají v druhé polovině 16. století rovněž
součástí struktury mešních formulářů adventního týdne. Ikonografii českých renesančních iluminovaných rorátníků je možné rámcově rozdělit do dvou skupin. Námětový repertoár prvního
ikonografického okruhu se odvíjí od adventní tematiky počátku liturgického roku: očekávání
příchodu Spasitele. Tyto náměty se vyskytují při libovolných incipitech všech adventních zpěvů.
Druhý okruh námětů je tematicky ovlivněn specifickým obsahem pramene. Texty officií totiž
podnítily rozšíření tradiční adventní ikonografie o náměty, které obrazem interpretují text officií pro jednotlivé dni adventního týdne. Jako tradiční námět první ikonografické skupiny se ve
výzdobě rorátníků objevuje nejčastěji zvěstování Panně Marii ve významu uskutečnění Kristova
66
Tetragrammaton označuje čtyři hebrejské souhlásky (lat. JHVH), které představují nevyslovitelné jméno Boha ve Starém Zákoně (z řec. Tetragrammaton, tetra: čtyři, gramma: litera, písmeno). Používání Božího
jména, reprezentovaného v původním biblickém textu tetragrammatonem, souvisí se zájmem humanistů
a protestantských biblistů o původní znění biblického textu a s překlady z původních jazyků. Jméno Boží
(Nomine Dei) bylo nejen v raném novověku námětem řady komentářů. Mezi takové autory se řadí Martin
Luther, který je autorem výkladu s názvem De nomine Dei tetragrammaton. Luther interpretuje tetragrammaton jako starozákonní figuru pro Nejsvětější Trojici, jejíž tajemství je zpřítomněno teprve v Novém
Zákoně. K tomu podrobně HAMMER, G. – BIERSACK, M.: D. Martin Luther. Operationes in Psalmos 15191521 II, Köln – Wien 1981, s. 331-349. Motiv tetragrammatonu se v 16. století objevuje na vyobrazeních
velice často. Tetragrammaton se objevuje pravidelně v rámci starozákonních a novozákonních vyobrazení
biblických tisků Josta Ammana (např. stvoření světa, předání desek Zákona Mojžíšovi, Jákobův žebřík, proměnění Krista na hoře Tábor). Tyto ammanovské dřevořezy recipoval v českém knižním malířství zejména
Matouš Ornys z Lindperka jako autor Třebenického a Litomyšlského graduálu. Pro Ornysovy iluminace je
v iluminovaných chorálních rukopisech příznačný právě motiv pozlaceného tetragrammatonu v rámci řady
starozákonních a novozákonních námětů. Srov. též BAUER, Z. – KADLEC, O.: Tetragram v publikacích Jednoty
Bratrské, in: Časopis Národního muzea – řada historická 168, č. 3-4, 1999, s. 44-52. Shodnou ikonografii
Nejsvětější Trojice v podobě Krista sedícího po pravici Boha Otce – zastoupeného tetragrammatonem –
a holubice Ducha svatého nacházíme v soudobých tištěných kancionálech evangelických písní jako součást
široce strukturovaného titulního listu. Srov. např. Pjsně Duchownj Ewangelistské opět znowu přehlédnuté,
zprawené a shromážděné: Y také mnohé w nowě složené z gruntu a základu Pjsem swatých: Ke cti a chwále
samého gediného wěčného Boha w Trogicy blahoslawené...1576 (Knihopis č. 12864).
67
Rorátník Jana Zádolského (viz pozn. 21), f. 1v.
68
Srov. KRATOCHVÍLOVÁ [ COVÁ], M.: K provenienci Staroměstského a Křižovnického graduálu, in:
Umění IV, 2005, s. 323-334. K městským znakům obecně HLAVÁČEK KAŠPAR (pozn. 60), s. 361.
69
Rorátník Jana Zádolského (viz pozn. 21), f. 133r. Na následujícím foliu se v rorátníku nachází znak
žáků a literátského bratrstva v Dobrušce s připojeným textem a letopočtem »Erb žakowsky a literatsky
1610«. Pro znak žáků a literátského bratrstva v Dobrušce postrádáme analogie. Žákovský (školní) sbor
vystupoval samostatně při chrámovém zpěvu, na kterém se podílel zpěvem chorálu a písní, někdy i jako
zvukově kontrastní složka při střídavém zpěvu s mužským sborem. Někdy tento sbor zastupoval literáty
o všedních dnech zpěvem jednohlasého chorálu nebo i jednodušších vícehlasů. V řadě případů dokonce
v plném rozsahu nahrazoval činnost dobrovolných pěveckých sdružení z řad měšťanstva. Srov. KOUBA, Od
husitství (pozn. 1), s. 96.
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vtělení a jeho starozákonní typologické předobrazy: rouno Gedeonovo a Mojžíš před hořícím
keřem. Ve smyslu Kristovy inkarnace je interpretován i jiný novozákonní námět, navštívení
Panny Marie. Na motiv očekávaného příchodu Spasitele-Krista poukazuje symbolické zobrazení
rodokmene Krista – Kmen Jesse. Jako obrazová interpretace jednotlivých adventních officií vystupují náměty obětování Izáka, limbus patrum a starozákonní proroci a králové (Mojžíš, David,
Izaiáš a Jeremiáš). Nově se objevuje vyobrazení perského krále Kýra. Malířská výzdoba českých
renesančních rorátníků upoutává především nebývalým rozsahem adventní tematiky a několika
novými náměty, které byly vztaženy k počátku liturgického roku a které rozšířili tradiční a již
ustálenou adventní ikonografii. Adventní období tedy nabývá v rámci celkového rozvrhu ikonografické výzdoby liturgických rukopisů právě v 16. století na významu. Široký námětový rejstřík
adventních námětů a jejich obliba v 16. století souvisí s neochvějným soudobým kulturním
zájmem, který podnítil samotný vznik a kodifikaci specifického druhu liturgického hudebního
pramene – rorátníku v průběhu první poloviny 16. století.
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o panoramatu české kultury počátku 17. století,
která je již zcela ve znamení katolicismu, vstupuje
Jan Amos Komenský s nedůvěrou a jen nepřímo,
letmo; Čechy mu v té době hoří pod nohama (císařští
právě zvítězili nedaleko Prahy). Hledá v té době útočiště
mezi Moravou a polským Lesznem. Bere však s sebou
rukopis De revolutionibus orbium coelestium Mikuláše Koperníka, který zakoupil v mládí (bylo to přesně 17. ledna
1614) v Heidelbergu, kde navštěvoval univerzitu. Tímto
nákladným nákupem promrhal své skromné finanční prostředky, takže byl nucen předčasně přerušit svůj studijní
pobyt a vrátit se pěšky do Prahy.1
A spolu s De revolutionibus s sebou bere do vyhnanství i svůj vlastní rukopis O vycházení a zapadání
přednějších hvězd oblohy osmé, kam si ještě na Moravě
v Přerově nebo ve Fulneku (mezi 1614 a počátkem roku
1621) zapsal poznámky o pohybu hvězd, aby je později,
již v Čechách (snad v Brandýse nad Orlicí, kde mohl mít
k dispozici hvězdný globus, který vlastnil Karel starší ze
Žerotína), nebo snad až v Leszně, doplnil pozorováním
týchž hvězd z jiné zeměpisné šířky, jak se snaží dokázat
V. Guth (1970: 17-19) přímo na materiálu měření, která
shromáždil Komenský.
Labyrint světa a ráj srdce vzniká přesně na půli cesty
mezi Heidelbergem a Lesznem (kam Komenský dorazil
v roce 1628) v Brandýse nad Orlicí na statcích šlechtice
Karla staršího ze Žerotína, kde Komenský pobýval v letech 1622-1626. Datum na okraji věnování rukopisu právě Karlovi z Žerotína uvádí přesně 15. prosinec 1623, tj.
právě rok, kdy mu císařští spálili knihovnu uschovanou
na radnici ve Fulneku, který musel spěšně opustit.2
1
Sám Komenský vzpomíná na tuto epizodu v dopise Kristiánovi Nigrinovi z Amsterdamu 17. dubna 1663: »Heidelberga
Pragam solus unus pedibus iter confeci, sub comitatu angelico
tutus valetudineque firma. (Illa enim pedestris itineris causa
fuit, quod viatici non multum restaret […].« Cf. Patera (ed.)
1892: 258-259. Pro informace o peripetiích, kterými prošel
tento koperníkovský rukopis (Komenský ho prodal kancléři
Ottovi Nostitzovi pravděpodobně koncem třicátých let 17. století a zachránil ho takto před požárem, tentokrát založeným
polskými katolickými sedláky, jenž na jaře 1656 znovu zničil
jeho knihovnu v Leszně), odkazujeme na Urbánková 1975. Viz
též Floss 1984: 40-41.
2
Ve své zprávě o dobytí Fulneku roku 1623 píše kapucín
P. Bonaventura provinciálovi: »Těm, kteří se obrátili na jinou
víru, jsem přirozeně zabavil všechny neužitečné, zakázané
a heretické knihy a obrovské množství jsem jich v den zasvěcený svatým apoštolům Filipovi a Jakubovi vhodil do plamenů
uprostřed náměstí. Když potom hořely již pět hodin, Bůh ústy
maličkých završil svoji slávu: skutečně děti jak katolíků, tak
nekatolíků, jakož i těch, kteří zrovna konvertovali, vytvořily
skupinu, a aniž by je pobízelo co jiného než popud Ducha svatého, běhaly po celém městě a hledaly knihy […]. V den, který
následoval po svátku svatých apoštolů, jsem v radnici vypátral
knihovnu toho kazatele. Když se to dozvěděli ti mladí, během
chvilky se seběhli ve velkém počtu, pobrali knihy a během hodiny je na témž místě proměnili v popel s takovým nadšením
a takovou rychlostí, že bezmála i mne proměnili v cáry spolu
s knihami a mnohým ohořely vlasy, jiným šaty. […] A toto zanícení maličkých zasáhlo rodiče do takové míry, že je přimělo
k přestoupení na pravou víru, když rozpoznali pravdu.« Text
uveřejnil Kollmann 1894: 98-99.

A
Giuseppe Dierna

Místo shledání:
prostor a utopie
v Komenského Labyrintu

»Jako umělí marináři, kteří […] když bouřka se zdvihá,
i od přímé cesty na čas se s větrem nazpět obracejíce,
vždy předce na moři zůstávají a pravidlem kompasu se
spravují […], týmž spůsobem já nynějšímu času zlému
a nesnadnostem jeho ustupuji a jako před povětřím nějakým pod střechou se skrejvám, až by příhodnější léta
nastaly.«

Apologia neb Obrana
ode mne Karla staršího ze Žerotína
ku panu Jiříkovi z Hodic,
ed. M. Kopecký,
in: Z kralické tvrze 8 (1975/76): 8-9
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V těchto letech mladosti je tudíž zřejmý Komenského zájem o problémy spojené s astronomií, jak nám dosvědčují i zlomky, které se dochovaly z Theatrum universitatis rerum (1616-1618:
srov. Komenský 1969: 167) a z nevydaného spisu De astronomia v díle Cosmographiae compendium (před rokem 1631: srov. Komenský 1978b: 61), zájem, který Komenského – jak budeme mít
příležitost si povšimnout – ostatně neopustil ani v pozdější době.
Vycházejíce z těchto předpokladů, je naším cílem ukázat vliv, který mají Komenského astronomické koncepce na kompozici Labyrintu, zejména pokud jde o vytvoření zvláštního pojetí
prostoru, které je s Komenského představami ne zcela kompatibilní.3
Představa, kterou má Komenský v té době o vesmíru, je ještě z větší části v zajetí starého
ptolemaiovského systému, který novodobá astronomie zpochybňuje již od poloviny 16. století.
I od získání cenného Koperníkova rukopisu si Komenský sliboval nejen to, že bude mít možnost
tento text, pro něj tak nebezpečně novátorský, pečlivě studovat, nýbrž i možnost vyvrátit
mnohé z principů v něm obsažených. Mezi výsledky jeho astronomických studií se skutečně
počítá také sepsání díla Refutatio philosophiae Cartesianae et astronomiae Copernicanae, které
mělo tvořit součást budoucí Pansophie, jež bylo však bohužel zničeno při požáru Leszna roku
1656.4
Přestože se Komenský snaží oprostit od předchozích teorií, které viděly vesmír jako »gigantický pohyb nebeského hodinového stroje řízený z hvězdné sféry« (Kuhn 1957: 102), a přestože
půjde v Janua linguarum (1649) stále ještě o geocentrický model navržený Tychonem de Brahe,
jenž nahradil starou ptolemaiovskou doktrínu sfér teorií drah (Miškovská-Kozáková 1965: 231232),5 přesto je u Komenského zcela vyloučena jak možnost diskuse o pevném a centrálním
postavení Země uvnitř vesmíru, tak diskuse o konečnosti vesmíru, a tedy zpochybnění toho,
co uvádí bible, která je pro něj konečnou autoritou, rozhodující dokonce i o platnosti astronomických principů (Floss 1984: 44-46).
Ačkoliv Komenský rovněž nedokáže přijmout od základů (teologicko-filozofické) důsledky
teze o nekonečnosti vesmíru – tak, jak je neoplatónsky pojímána Mikulášem Kusánským a rozpracována v nových pracích Giordana Bruna6 –, dospívá přesto alespoň k tomu, že přijímá jeho
obrovskou rozlohu: není-li prostor nekonečný, nekonečná bude alespoň mnohost (»plenitudo«)
věcí uvnitř tohoto prostoru, jak bude tvrdit později ve spise De rerum humanarum emendatione consultatio catholica z roku 1622 (Floss 1972: 54) a jak již poznamenává v nevydaném díle
Theatrum universitatis rerum, jehož IX. kapitola nese titul »Že svět náramně veliký jest, avšak
jistými mezemi obsažený jest« (Komenský 1969: 140).
	Utváření prostoru v Labyrintu je ve zřejmém rozporu s ptolemaiovským systémem. Městosvět, kde poutník prožívá svá nepřetržitá zklamání, má kruhový tvar:

»bylo [město] okrouhle vystavené, zdmi a valy opatřené, a místo příkopy hlubina jakási
tmavá, ani břehů, ani dna, jakž se mi zdálo, nemající« (V, 1: 279).7
3
Pro detailní fakta o rozdílech mezi rukopisem z roku 1623 a prvními dvěma tištěnými edicemi (Perno
či Leszno 1631 a Amsterdam 1663) viz Škarka (1958: 178-180). Z rozsáhlé literatury týkající se Labyrintu
zde připomínáme zejména práce věnované jeho kompozici: J. V. Novák (1895), D. Čiževskij (1953 a 1956), J.
B. Čapek (1963), L. Doležel (1969) a D. Hodrová (1980).
4
Komenský se o tomto díle zmiňuje v dopise Petru Figulovi datovaném »kdesi ve Slezsku, 22. května
1656« (jen několik dní po požáru) a lituje času a práce, které mu (zbytečně) věnoval.
5
Pro upřesnění mnohých hypotéz nadnesených Miškovskou-Kozákovou odkazujeme na Floss 1984:
45-46. Jak uvádí T. S. Kuhn, byť tychonovský systém – který nechává Slunce a Měsíc obíhat kolem Země,
zatímco planety obíhají kolem Slunce – nepřesvědčil neoplatónské astronomy, jež přitahovala dokonalá
symetrie koperníkovského vesmíru, »ve skutečnosti přesvědčil většinu nekoperníkovských a technicky
zdatných astronomů té doby, neboť nabízel řešení velmi prožívaného dilematu: zachovával matematické
výhody Koperníkova systému a oprošťoval jej od fyzických, kosmologických a teologických nevýhod«
(Kuhn 1957: 262-263).
6
Protože, jak tvrdí Kuhn (1957: 248): »A, což je vážnější než cokoliv jiného: pokud je vesmír nekonečný,
jak se domnívali mnozí z učenců těsně navazujících na Koperníka, kam bude možno umístit Boží trůn?
V nekonečném vesmíru, jak bude moci člověk najít Boha a Bůh člověka?« A Kepler v De stella nova in
pede Serpentarii (1606) poznamenává: »Tato myšlenka – nekonečnost vesmíru – implikuje, že si uvědomuji
hrůzu, kterou s sebou nese; skutečně se tu ocitáme a bloudíme uprostřed této nesmírnosti, jíž je upírána
jakákoliv hranice, jakýkoliv střed, a tedy jakékoliv určité místo.« Parafrázi viz Sarduy 1975: 114, pozn. 43.
O nesnadných podmínkách, v nichž se v Čechách po bitvě na Bílé hoře vyvíjí nová astronomie (Rodrigo
de Arriaga a jeho okruh), a o mohutné obraně geocentrismu, pocházející od jezuitských astronomů (Jiří
Weis, Bernard Sanning…), podává užitečný příspěvek Sousedík 1974.
7
Citace z Labyrintu jsou uváděny podle vydání J. Kolára (cf. Komenský 1978a: 265-412).
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Kolem dokola tedy hradby a bašty určují hranice tohoto mikro-kosmu a zamezují nebezpečnému přerůstání v nekonečno. Jsou to táž »extrema moenia«, o nichž Komenský hovoří v Consultatio, odvolávaje se na hranice Kosmu.8 A za hranicemi města-světa je jen smrt, tam dolů
do páchnoucí síry a smoly mezi červy, hady a štíry jsou vrženy mrtvoly. Toto místo naplňuje
poutníka hrůzou (XXXVI, 3: 366).
Ale tato »hlubina jakási tmavá«, tento temný rám, který obklopuje kruh světa, odkazuje
ještě jednou na terminologii, kterou Komenský užívá v Phisicae ad lumen divinum reformatae
synopsis (Lipsko 1633), kde právě nacházíme »abyssus«,9 tak jako v již několikrát zmiňované
Consultatio, kde je týž termín použit k označení prázdnoty, z níž se zrodil Vesmír (viz dále Floss
1972: 53-54).10
A konečně, tak jak tomu bylo u hvězdné sféry, která ohraničovala vesmír ve starých kosmologiích, i kruh, který tvoří hranici města-světa v labyrintu, se točí krouživým pohybem,
vyvolávajícím u poutníka pocit závrati:11
»a k tomu když jsem na tu okrouhlost světa hleděl, patrně jsem cítil, že se hybal a v kolo točil,
až jsem se závratu bál.« (V,6: 280)
Komenského město-svět tedy zřejmě přesně kopíruje ptolemaiovský model vesmíru. Ale tak
dobře uspořádanému systému dozajista nemůže scházet střed. Tady však začínají komplikace.
Zatímco v rukopise z roku 1623 Komenský popisuje město-svět jednoduše jako kruh, uprostřed
něhož »rynk prostřední pro všecky jest« (V, 5: 280) – a nezdůrazňuje tedy, při užití Hallynovy
terminologie (Hallyn 1987: 143), »centre assolu, mais un mi-lieu« –, v tištěném textu z roku
1631 je rynk vybaven vlastní přesnou centrální dominantou, hradem královny Moudrosti:12
»uprostřed něho jako v centrum všeho jest residencí královny světa, Moudrosti« (V, 5: 280),
o níž může hned poté poutník spokojeně prohlásit:
»i líbilo se mi to spořádání pěkné« (V, 6: 280).

8
De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Pars tertia. Pansophia (in: Komenský 1966:
280, sl. 600): »[…] in medio Mundi (inter Centrum Terram, et extrema moenia, aquas).« Stejně je ve
schématu vesmíru, k němuž Komenský dospívá v rukopise Theatrum universitatis rerum, nebe stálic
představeno jako tenký hvězdný pás, který jako zeď ohraničuje kruh světa. Toto schéma lze nalézt reprodukované v Komenský 1969 (obr. 8).
9
Komenský podle bible (Gen 1,2) dává skutečně povstat hmotě »ex nihilitatis abysso« (Komenský 1978b:
93). A ještě: »Vidimus […] quomodo ex nihilitatis abysso emerserit mundus« (tamtéž: 96).
10
Komenský, odvolávaje se na Koperníka, v Labyrintu ještě píše: »jiný, že slunce z oblohy strhna,
doprostřed propasti pohřížil« (XXVII, 2: 348). Stejně poznamenává anonym (velmi nadaný), který přeložil a přepracoval XX. kapitolu Menosprecio de corte, y alabança de aldea (1539) františkána Antonia
de Guevary (která v češtině vyšla jako Rozžehnání se s světem coby příloha traktátu Vždycky a Nikdá:
to jest Věčnost, Praha 1630): »Měj se dobře, světe: nebo z nás činíš tmavou propast«, což je věta, která
ve španělském originálu není. O užití tohoto termínu jezuitou F. Bridelem, když vykresluje v roce 1657
postavu sv. Ivana, odkazujeme na náš článek La vita di sant’Ivano di F. Bridel: il testo come ricerca [Život
svatého Ivana od F. Bridela: text jako hledání], v tisku. Ke zcela odlišnému okruhu – tj. k mystické tradici
Mistra Eckharta a Angela Silesia – odkazuje zatím sám symbol v Bridelově básni Co Bůh? Člověk? (1659),
kde je Bůh »propasti dno, svršek«: jde o (zjevný) návrat téže figury, nyní však zachycené v hovorovém
oxymoru, identického v odlišném. (Maria Maddalena de’ Pazzi pronese v jednom z extatických vytržení
v roce 1584: »Voleva inalzare questo nostro corpo […] nel profondo della sublimità.« – »Toto naše tělo
chtělo povstat […] v hlubinách vznešenosti«. Cf. Pozzi 1986: 543 – doplnit, co byla zač).
11
Jedná se o tutéž závrať, kterou poutník pocítí, když bude stoupat v kruzích točitých schodů sídla
královny (XXIX, 3: 352): »šel jsem šnekem tím, kterýž vysoký byl a v kolo, že by sobě jeden závrať uhoniti
mohl.«
12
A. Škarka, podle našeho názoru příliš zjednodušeně, chápe zasazení královnina paláce doprostřed
hlavního náměstí – a následné zařazení celé epizody o Šalomounovi, která se odehrává uvnitř tohoto
paláce (kap. XXVIII-XXXV) – jako »nedostatek z hlediska kompozice«, poněvadž královna je uvedena na
začátku Labyrintu, aniž by později měla nějakou roli uvnitř vyprávění (Škarka 1958: 179-180). Pokusíme se
nicméně dokázat, že začlenění královnina sídla do topografie města-světa, spojené se současným rozšířením představy vesmíru jako obrovských průsvitných hodin (kap. XLII), je součástí přesného plánu, který
směřuje k tomu, aby se textová struktura díla stala složitější, když mělo být vytištěno.
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S přidáním královnina hradu se podstatně mění mapa města-světa, jež se nyní již neshoduje
s náčrtem, kterým sám Komenský doprovodil rukopis z roku 1623 a jenž představoval dokonalý
kruh, charakterizovaný centrální zónou (hlavním náměstím), zatímco centrum bylo zdvojeno
do bodů představovaných Branou života a Hradem Fortúny a umístěných v přesné symetrii
vzhledem ke geometrickému středu kružnice – s týmž průměrem a téměř na průsečíku kružnice,
takže se takto jevily jako ohniska zvláštní elipsy, u níž se symetrické osy shodují v délce. A navíc
na Komenského autografu se tato dvě »ohniska« stala svým způsobem vrcholy hlavní osy tří
(autentických) elips, které se nacházejí uvnitř města-světa a jsou soustředné. Tyto elipsy sestávají
ze šesti řad domů (tři jsou v horní hemisféře, tři v dolní), které představují hlavní ulice města,
vycházející od Brány života a hostící různé stavy a cechy (V, 4: 279-280).13
Když se díváme na pestré hemžení života na Komenského kresbě, připomeňme si barokní
fascinaci »miniaturizovanými« světy, »zhutnělými univerzy«, o nichž hovoří Poulet, připomeňme
si zálibu, kterou má tato doba v astrolábech, planiglobech, globech a hodinách, tedy v předmětech, které s důvěryhodností zobrazují »nesmírnost, která se smrštila, aniž by se však přestala
projevovat jako okrouhlý celek« (Poulet 1961: 57).
V tištěné verzi z roku 1631 tedy kruhová dokonalost města-světa a pevný střed představovaný královniným sídlem vykreslují již na prvních stránkách Labyrintu (zdání) uspořádaného světa,
v němž se poutník hned cítí jako doma, okamžitě rozpozná uklidňující stopy božského v tomto
světě.14
Iluze však trvá krátce, protože konstrukce první části Labyrintu (přijímáme tu dělení na tři
části, které navrhl Doležel 1969: 40) se zakládá přímo na popírání toho, co sám text právě předstíral, že přijímá, a co považuje za autentické. A základem tohoto stálého a úplného popírání je tu
princip, který bychom mohli definovat jako »dvojí optiku«, střídání blízkého a vzdáleného, centra
a periférie. Svět se, pozorován z dálky (z vrcholu věže), jeví pohledu poutníka jako uspořádaný,
seskupený kolem středu, který tvoří hrad královny Moudrosti. Brzy se však tento přesný řád,
toto bedlivé uspořádání, které obíhá kolem Moudrosti, projeví jako dvojaké a jako zdroj velmi
nebezpečného omylu – vždyť přece mnozí tvrdí, že ve skutečnosti pravé jméno této královny je
Marnost.
Moudrost a Marnost, kde druhá je zdvojením první, již narušují poutníkovu jistotu o (mnohoznačné) povaze světa, o uklidňující sémantické shodě toho, co je (fónicky) podobné.15 Rozdílné ve
stejném, protiklad, obraz zhusta prolínající obecnou strukturu Labyrintu, nebezpečně proniká i do
úzkých prostorů lingvistických mikrostruktur, narušuje řetěz, který spojuje označující a označované, a vnáší do textu úzkost (kterou by bylo snadné nazvat barokní) nerozhodnutelnosti.
Poutník však každou věc podrobuje pozornému, detailnímu zkoumání. Skutečně, jak ukázal
L. Doležel (1969: 42):

»Rétorika vypravěče sleduje velmi často jediný model: na začátku, po povrchním pozorování,
vypravěč vyslovuje kladné hodnocení; následně, později, po bližším ‘prozkoumání’ pozorované věci, se jeho hodnocení mění v záporné.« Zkontrolovat citát podle českého originálu.
Zároveň s tím, jak je nyní nahrazován princip analogické hierarchie principem analýzy založené na podobnosti a poznání,16 tak se v Labyrintu mění i prostor poznávání, který už není
uspořádaný podél vertikální osy (upomínka na nyní již téměř zapomenutou hierarchii poznávání), ale zakládá se také na kategoriích »blízkého« a »vzdáleného«, dávaje nyní v textu – a jak
uvidíme také na jiných úrovních – přednost protikladu »centrum« × »periférie«.
13
Komenského autograf, který ukazuje (mnohdy dětskými tahy) hemžení a kypění života uvnitř hranic
města-světa, je reprodukován na obálce Škarka 1958. Originál je uložen v Národní knihovně v pražském
Klementinu.
14
V, 6: 280: »A počal jsem Pána Boha chváliti, že stavy světa tak ušlechtile rozdělil.«. K tradici, která
je již přítomna v pseudohermetických textech z 12. století a jež spojuje Boha s obrazem »kruhu, který má
střed kdekoli a obvod nikde«, s pojetím Boha jako »středu všech středů«, viz Poulet 1961.
15
Neboť, jak nás učí M. Foucault (1966: 66): »Počátkem 17. století, v období, které bylo právem či neprávem nazýváno barokem, se myšlení přestává točit kolem principu podobnosti. Podobnost již není formou
vědění, ale spíše příležitostí k chybování, nebezpečím, před něž jsme postaveni tehdy, když zkoumáme
nepříliš jasné místo zmatků.« Existuje český překlad?
16
Jak vysvětluje opět Foucault (1966: 70): »Během 16. století byl přijímán především globální systém
vztahů (země a slunce, planety a zemský povrch, mikrokosmos a makrokosmos) a každá jednotlivá podobnost byla uspořádávána uvnitř tohoto vztahu celku; od této chvíle bude každá podobnost podrobena
zkoušce srovnáním, to jest bude přijata pouze poté, co bude skrze míru nebo radikálněji skrze řád, identitu
a sérii rozdílů nalezena společná jednota.«
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V ideovém systému Komenského Labyrintu již není poznávání prožíváno jako »stoupání«, ale
jako pozvolné »přibližování se«, putování v prázdnotě Boha pojímaného jako »horizontálnost«.
Komenského poutník používá zrak jako zbraň k tomu, aby překonal zdánlivou logičnost
města-světa, aby objasnil jeho rozpory; používá oko, které se v 17. století stává základním orgánem vnímání, a nahrazuje tak místo, jež náleželo sluchu, převládajícímu ve středověku a za
reformace. Zrak nachází v Duchovních cvičeních Ignáce z Loyoly jedno z výsadních míst své vlády
(Barthes 1969: 54). Ucho se nyní stává zbytečným orgánem: »věčné ticho těch nekonečných
prostor mě děsí« (»le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie«), napíše Pascal (Pensées
[Myšlenky], 206), a jím počínaje, »Bůh už nemluví a nic v němém vesmíru už nemluví o něm«
(»Dio non parla più e nulla più di Lui parla nell’universo muto«) (Ossola 1988: 145). A na konci
své cesty i sv. Ivan jezuity Fridricha Bridela bude žádat na božském společníkovi rty, aby rozbil
ticho, které ho (s jeho sterilní afázií) týmž způsobem děsí. I jeho snažná prosba je jen dnes už
zapomenutá rétorická ozdůbka, zbytečné náčiní, prázdný návrat Minulosti (Dierna 1989).
Zrak se zmocní světa. Giacomo Lubrano ve své knížce Scintille poetiche [Jiskry poezie] bude
spřádat chvalozpěvy na lorňon: »drobný nástrojíček, prodloužení očí« (»picciolo ordigno, iperbole
degli occhi«). Lorňon je však ďábelský nástroj, protože je »tím milejší, čím víc lže (»tanto piacevol
più, quanto più mente«) (Lubrano 1690: 58). V jednom symbolickém podobenství holandského
jezuity Hermanna Huga (Pia desideria, Antverpy 1624) muž zdálky pozoruje dalekohledem kostlivce, který se rýsuje na pozadí pekelných plamenů. Jde o moderní meditaci o posledních věcech
člověka. I Michel de Certeau spojuje zrození nové mystiky 17. století s postupným hromaděním
diskusí o vidění.17
I Komenského postup založený na přibližování a oddalování pozorovaných předmětů bude
zřejmě součástí tohoto přehodnocení zraku 17. stoletím, avšak ne s úmyslem klamat (»ó, optika
osudná našim škodám«), nýbrž spíše vyjevit, podtrhnout pravou přirozenost věcí a použít při
tom okamžitě princip dalekohledu, který Galileo právě v těchto letech zdokonalil a učinil z něj
jeden z nejkonkrétnějších nástrojů, s jejichž pomocí »nová věda« nově vykládá strukturu vesmíru,
modelujíc – zároveň – odlišný vztah ke světu jevů.18
Komenského poutník, pojatý (jako postava) v protikladu ke svým průvodcům (kteří představují svým způsobem zdvojení jediné funkce »duchovního vůdce«, s níž se hojně setkáváme v české
religiózní literatuře – a kultuře – 17. století,19 počínaje Chotí Kristovou aneb Duší nábožnou hledající svého milého z roku 1680, přes dílo Matěje Vieria Christolaus aneb Život Kristoslava knížete
z roku 1689, až po Vidění rozličné sedláčka sprostného Valentina B. Jestřábského z roku 1719),
hájí srdnatě po celou první část Labyrintu cenu rozumu (který staví naroveň víře). Přetváří tak
radikálně aprioristický determinismus (a následnou neochvějnost), který nicméně převládá (na
úrovni postav, ale nejen tam) v textech české katolické (jezuitské) kultury 17. století, a dochází
tak k formulování textu, který se – na různých úrovních – utváří právě na kontrastech a na
určité disonanci, pocházející ze střetnutí opačných pozic ve hře, na strukturálním principu, který
L. Doležel (1969: 39) vtipně definoval jako »negativní symetrii«.20
Již poutníkovy reakce na skutečnost jsou ve své podstatě jakoby záporné: poté, co se snažil
»Vidění pozvolna nahrazuje hmat a sluch. Přetváří samu praxi vědění a znaků. Krom toho se oblast
náboženství nově reorganizuje kolem protikladu mezi viditelným a neviditelným tak, že skryté zkušenosti,
které se často označují společným pojmem mystika, získávají atributy, které neměly« (De Certeau 1982: 136).
18
Slovy Sarduyovými (Sarduy 1980: 38-39): »Zkaženost je pojem, který Galileo s pomocí svého dalekohledu metaforizuje […]. Luna přestává být neposkvrněným kruhem, zjevením nebeské čistoty, aby se
stala zkaženou sférou, vyjádřením tíhnutí hmoty ke zkaženosti.« A na analogickém principu přibližování
vzdálených skutečností se zakládá také metaforický obraz, kterého si dobová pojednání velmi cení, jak
obsáhle prokázal Conte (1972). Na obzoru Nové vědy (politika) se však již objevují nebezpečné perspektivy
přetvářky, když roku 1620 český luterán Václav Merošva píše: »Tvoje trojí schéma je scholastické a pochází
od starých, bezúhonných mistrů; dnes, kdy noví matematikové objevili se svým dalekohledem na obloze
nové hvězdy a nové skvrny na slunci, stejně i nová politika má své čočky a svou optiku, skrze niž lze spatřit
jiné elementy a alternativy.« Zkontrolovat originál. Dopis je zveřejněn ve Sborníku historického kroužku
(1893: 60-73). Zabývá se jím Villari 1987: 20-21.
19
Z oblasti výtvarného umění se dere na mysl delikátní postava archanděla Rafaela vedoucího za
ruku Tobiáše na jednom obraze Karla Škréty z roku 1665 nebo průvodce s kloboukem se širokým okrajem,
který provází nejistého poutníka na jednom tisku Lux e tenebris (Leiden 1665) od samotného Komenského.
U postavy průvodce a jeho role v religiózní české próze 17. století jsem se zastavil ve své doktorské práci
Funzioni e finzioni della narrativa religiosa ceca del XVII secolo (strojopis, Řím 1988).
20
Pro přesnou analýzu vztahů mezi postavami Labyrintu odkazujeme ještě na Doležel 1969 a Lehár 1974
a 1979. Jak uvidíme dále, principu »negativní symetrie« (který na úrovni makrostruktury uspořádává popis
Ráje srdce jako symetrickou negaci Labyrintu světa) bude podřízeno také rozvržení »center« v první a ve
třetí části knihy.
17

Clavibus unitis 2, 2013, pp. 19-26

23

A
r
t
i
c
u
l
i

24

A
r
t
i
c
u
l
i

Giuseppe Dierna

pochopit – skrze otázky, které kladl svým průvodcům-hlídačům – fungování města-světa, vyjádří odmítání tohoto světa, který poznává stále intimněji, prostřednictvím svého jednání:21 buď
jednoduše tím, že se vzdálí, nebo umíněným mlčením.22 Důvtipná slova společníků Komenského
poutníka nedokáží nalomit jeho zdravou nedůvěřivost, jeho vyhraněný pesimismus (v tom se
značně liší od Choti Kristovy M. Vieria, která očekává ze rtů svého strážného anděla pokyny ke
svému příštímu konání), a tím se Poutník značně vzdaluje »sprostnosti« Jestřábského sedláka,
který se dá snadno přesvědčit jednoduchou erudicí anděla, příliš se podobajícího kazateli.
A na konci druhé části, když oba průvodci – Poutníkovi vůdci a hlídači – zmizí, dokáže Poutník
konečně opustit město-svět a dosáhnout přímo Boha, s nímž může konečně rozmlouvat, aniž by
k tomu potřeboval prostředníky: eliminace prostředníka znamená v Komenského Labyrintu pravý,
konečně dosažený kontakt s Božstvem.
Vraťme se však znovu k prostorovému uspořádání. Jestliže první část Komenského Labyrintu,
jako konkrétní vytvoření místa, vykresluje ono jediné centrum představované sídlem královny
Moudrosti/Marnosti, textové zaměření první části tohoto díla (text jako rozhovor) naopak uvádí
na scénu zdvojené centrum. Již od prvních stránek Labyrintu jsme vskutku viděli město-svět vykresleno jako kruhové, hranicemi vymezené, obdařené svým přesným centrem. V XVIII. kapitole
však si s překvapením uvědomujeme, že se v našem textu neobjevuje jediné centrum (již uvedený
královnin hrad), ale že jsou tam dvě. Máme na mysli místo v textu, kdy poutník zkoumá stav
církve a dospívá na místo, kde se shromažďují »skuteční křesťané« (či »practici christiani«, jak byli
nazýváni v rukopise a v první tištěné verzi) – nutno říci (z Komenského českobratrské perspektivy), křesťané reformovaní. Tito křesťané se drží stranou a projevují jistou duchovní spřízněnost
s poutníkem již tím, že i oni (skoro, jako by chtěli vyjádřit stejné odmítání světa) »chodili mlčíc,
tiše, jako v přemyšlování« (XVIII, 17: 328). Poutník, zmámený průvodcem Mámilem, tuto zbožnou,
tichou skupinku přehlíží, míjí, nevšímá si jí. Poutník vskutku tvrdí:
»Tu jsem centrum nebe i země a cesty k sytosti potěšení vedoucí chybil a do motanin labyrintu
světa zase uveden, dokudž mne Bůh můj neretoval a na pochybenou na tomto místě cestu zase
neuvedl« (XVIII, 17: 328).
Ptolemaiovská dokonalost města-světa, obohacená o druhou dominantu »skutečných křesťanů«, se nyní tříští ve zdvojení centra a v textu ještě jednou naznačuje úzkost nejistoty.23
	Role dvou průvodců-hlídačů uvnitř vyprávění se nyní stává zřejmou: vzdálit poutníka, jak je
21
Domníváme se, že v tomto bodě může být model poutníkova chování, který D oležel (1969: 42)
popisuje prostřednictvím rovnic povrchní pozorování = kladné hodnocení, bližší prozkoumání = záporné
hodnocení (kde – rozšíříme-li Doleželovo tvrzení – můžeme snadno rozeznat dva pro Komenského první
stupně poznání: vnější poznání věcí [»nosse«] a jejich hluboké pochopení [»intelligere«]), užitečně zahrnut
do momentu poutníkovy reakce, výrazu oné »aktivní realizace poznání (‘uti’, ‘frui’)«, která bude pro Komenského dílo Opera didactica omnia představovat poslední a nejdůležitější stupínek jeho filozofie člověka,
jak vysvětluje K. Schaller (1986: 28). Domníváme se, že ve stejném klíči lze číst také tripartici Labyrintu ve
třech momentech: líčení města-světa (první poznání), Šalomounova epizoda v královnině hradě (uvědomění
si iracionality světa) a konečně únik do niternosti, směrem k rozhovoru s Bohem, který je pociťován jako
jediný možný způsob jednání ve chvíli, kdy je Labyrint psán. Od poloviny třicátých let 17. století (od spisu
Didactica k dílům Via lucis a Consultatio catholica) se bude Komenského úsilí soustředit na hledání možné
cesty, která by člověka vyvedla z nebezpečné »autarkie«, ze sterilní uzavřenosti v sobě samém (samosvojnost), a znovu ho zavedla – pomocí širokého výchovného programu – do lůna společnosti, do harmonie
s vesmírem (Patočka 1970: 496-511 a Patočka 1960).
22
Největším odpůrcem této tiché formy protestu ze strany Poutníka se zdá být úřednice paní Fortúny
nazývaná Fáma (nebo také Pověst), která je – v linii pevné tradice, která se koncem 16. století soustředila
do Iconologie Cesara Ripy – popisována jako celá pokrytá ústy a jazyky, »od nichž nemalý se hluk a zvuk
rozcházel« (XXVII, 3: 348).
23
Představa kruhu v Centrum securitatis (1633), umožněná dozajista Koperníkovou idejí pohybu planet
(»Země obíhá po kruhu, jehož střed se pomalu otáčí kolem jednoho bodu, a ten obíhá po kruhu, jehož
středem je Slunce«, Kuhn 1957: 218) a provázená vědomím ztráty jediného centra, se přeměňuje z metafory
dokonalosti Boží na symbol »záporného« pohybu, symbol lidského bloudění ve světě, který nyní ztratil svůj
vyšší řád: »Vidíme tudíž i my, jak je náš život neklidný a plný zvratů. Neboť se nacházíme v kruhu, dokud
zůstáváme pod nebeskou klenbou. Co však dím? V kruhu? V rozličných kruzích, kruzích podivně spletených,
a jeden tu, druhý onde, a třetí ještě jinde námi zmítá. Neboť na žádném místě nejsme v centru« (Komenský
1978a: 493 a passim). K důležitosti »centra« v topografii myšlení pozdního 16. století stačí připomenout,
že anglický astronom Thomas Digges ve svém díle Perfit Description of the Coelestiall Orbes (1576) vytvořil
nekonečný koperníkovský vesmír, který však – v rozporu s geometrickými zákony – měl ve svém středu
Slunce (Kuhn 1957: 298-299). Cenné připomínky podává i Hallyn 1987: 139-160 (»La métaphore du centre«).
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nejvíc možné, od cíle, k němuž směřuje (»zmámen svým neblahým Mámením, minul jsem centrum nebe a země…«), a dovést jej namísto toho do jediného rozpoznaného centra města-světa:
prozatímního hradu královny Moudrosti/Marnosti.
A skutečně se tak stane. Poutník, který si nechá proklouznout první centrum, je pobízen ke
královninu sídlu, království zdání, kde místo alabastru je papír a kde sama královna otevřeně
ukáže na ilegální poutníkovu moudrost (jeho »mudrování« – jak ji nazývá královna – či jeho
»muderlanství«, jak ji již předtím označil jeden z jeho průvodců). Avšak stejně jako se předkoperníkovský geocentrický vesmír jeví F. Hallynovi (1987: 109) podobným anamorfóze, která –
pozorována z mylného postavení – poskytne pohledu jen rozostřená těla, neuspořádané údy,
které mu brání ve vylíčení celku (předmět je pak obludný, ale ještě ne poutavý), stejně tak se
město-svět – pozorovaný z mylného centra, tedy z hradu královny Moudrosti/Marnosti – jeví
Komenského poutníkovi definitivně jako obludné divadlo, šílené spolčení, kde skutečná moudrost
(Šalamoun) není rozpoznána, dělají si z ní blázny a je přinucena k útěku.
A v tomto bodu i poutník (správně L. Doleželem charakterizovaný jako »replika« krále Šalamouna, jeho vzoru v úsporném vyprávění, cf. Doležel 1969: 49), který si nyní již uvědomuje
nevyléčitelnost svého sporu se Světem, opouští zděšeně město-labyrint, aby se utekl do vnitřních
prostor třetí části, »do domu srdce svého« (XXXVII, 2: 366).
Avšak ještě dvě »centra« se nám ve třetí části Labyrintu zdají důležitá pro kompoziční strukturu textu.
Po rozmluvě s Kristem se před poutníkovýma očima otevře vidění slávy Boží, kterou Komenský v rukopisném vydání z roku 1623 popisuje abstraktně (a v souladu s dobře známými klišé):
»Viděl jsem slávu Boží , jak moci a božství jeho plná jsou nebesa, i země, i propast, i což se ven
z světa až do neskonalých stran věčností mysliti může» (XLII, 4: 377).
Později však, v dodatku v tištěném vydání z roku 1631, upřesňuje okolí Boha, který zevnitř
pohybuje mechanismy vesmíru, ještě jednou v kruhové představě. I tato představa čerpá z velmi
přesně vymezené tradice, která jde od Erasma k Boyleovi, Newtonovi a Leibnizovi (Dijksterhuis
1950: 592 a Rossi 1971: 139-147):
»viděl jsem před sebou svět tento jako nějaký převeliký hodinný nástroj, z rozličných viditelných
i neviditelných materií složený, avšak sklenný, prohledací a křehký všechen […]. Uprostřed pak
všeho stálo největší hlavní, neviditedlné však kolo, od něhož všech jiných rozličné to hybání
pocházelo […]. Světleji povím. Viděl jsem slávu Boží, jak moci a božství jeho plná jsou nebesa, i země, i propast, i což se ven z světa až do neskonalých stran věčností mysliti může« (XLII, 4-5: 377).
Na začátku třetí části Labyrintu je tedy Bůh ukázán jako hlavní kolo obrovských, průhledných
hodin, jako centrum, které vyzařuje pohyb do vesmíru. O několik kapitol dále se v textu objevuje
obraz Krista:

»ale však známosti té pravá studnice že jsou svatá Písma: a učitel Důch svatý; cíl pak všeho
Kristus, ten ukřižovaný. Protož všickni tito [praví křesťané], viděl jsem, že vším uměním
svým k Kristu jako k centrum směřovati« (L, 4: 392).
I Kristus je nazírán jako střed, ne již jako počátek, ale jako cíl, bod konvergence pravého Křesťanství.
Tak Komenský, když přepracovává Labyrint a připravuje ho pro tištěné vydání v roce 1631,
cítí potřebu přidat kvůli symetrii s první částí (do první části totiž přidal představu přesného
centra mikrokosmu města-světa – »uprostřed něho jako v centrum všeho jest residencí královny
světa» –, tedy centra, které zdvojuje jediné centrální postavení pravých křesťanů) obraz druhého
centra (Bůh-hodiny) i do třetí části knihy, a to obdobným větným obratem (»uprostřed pak všeho
[…]«), aby podpořil v textu již užitý obraz ukřižovaného Krista.24
24
Jestliže v rovině lexikální se čtyři centra přítomná v textu seskupují do symetrických dvojic (dvě
centra z rukopisu z roku 1623 proti dvěma centrům přidaným v roce 1631), je tento paralelismus ještě
více podtržen sémantikou dvou různých prostorů, které vymezují jednotlivé dvojice. Jestliže první dvojice
vytvářela dynamický prostor soustředěný do jednoho bodu, tj. orientovaný do vlastního středu, nová
dvojice, přidaná v tištěném vydání, vymezuje prostor statický: kruh, který obklopuje a chrání stabilitu
vlastního středu. A. Kostlán (1985: 153-154), přestože správně postřehl v páté kapitole Labyrintu přechod
od dvojí dominanty (Brána života a Hrad Fortúny) k jedinému centru (sídlo královny), ztotožňuje tento
přechod chybně s »oslabením manýristického motivu ne-jednoznačnosti světa […] následkem překonání,
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V důsledku toho i v tomto posledním oddíle text uspořádává prostor, který vykazuje dvě
oddělená centra, Boha a Krista. Nyní však nekompatibilita dvojího centra, která – jak jsme již
určili – je důležitým nositelem smyslu v první části Labyrintu, vyjádřením obludnosti města-světa, zmizela, poněvadž tato dvě centra nyní představují jen dvojí různou tvářnost téhož Božství,
a tudíž teologicky a prostorově splývají.25
Na posledních stránkách Labyrintu je poutník konečně uveden do současné přítomnosti Otce
a Syna a v poklidu tří závěrečných kapitol – ve společném prostoru konečné slávy Boha, sedícího
na svém trůnu, obklopeného zástupy andělů a světců, blyštícími se křišťály a lampami ze smaragdů a safírů –, když nové nebeské souřadnice spojují dříve oddělené obrazy Boha Otce a Krista,
je možno považovat poutníkovo putování definitivně za uzavřené.
Ideový svět Komenského v období Labyrintu byl blízký kruhům, v nichž se v Německu, v reformovaném ovzduší, zrodila ihned po neúspěchu selských bouří z roku 1525 silná utopická tradice
s chiliastickými prvky (Baldini 1986: 28-30), a byl naopak ještě velmi vzdálen reformistickému
programu díla Idea societatis christianae, který formoval činnost luteránského teologa Johanna
Valentina Andreaea a jeho skupiny a jenž se projeví u Komenského až koncem třicátých let. Tak
může svět Komenského z období Labyrintu nabídnout jen sterilní perspektivu uzavření se do sebe
sama, (útěšný) útěk k Bohu, poutníkovo mystické splynutí v obrazu Božství.26
Komenský při úsilí prokázat nevěrohodnost města-světa, světa-labyrintu již na úrovni
utváření prostoru, a to prostoru aristotelsko-ptolemaiovského (který je nepřijatelný vzhledem
k tomu, že je obdařen dvěma různými středy), modeluje od třetí části Labyrintu prostorový
systém, v němž se tyto dva středy překrývají, stávají se totožnými, a tak mu poskytují možný
výchozí bod, (dočasné) centrum securitatis, místo, kde – v nekontrolovatelném marasmu, který
ho obklopuje v těchto prvních bouřlivých letech nového století – je možné znovu nalézt alespoň
dialog s Božstvím: (utopický) prostor ráje srdce.

ze strany Komenského, manýristického příklonu k heterogennosti světa a zdokonalení jeho počátečního
filozofického systému, který se nedokázal obejít bez jednotící dominanty, jakéhokoli ‘centra’, ani při zpodobování záporných jevů«. Kostlán posléze neregistruje složitější prostorovou strukturu Labyrintu (a úlohu,
kterou uvnitř něj hraje obraz »centra«), takže nakonec tvrdí, že »toto záporné hodnocení, tato specifická
forma Komenského ‘negace’, se nyní stala […] základem, na němž lze znovu nastolit jednotu světa«, a zapomíná při tom, že pokud se projevuje v Labyrintu znovunastolení jednoty, děje se tak jen v jeho třetí části,
v (mystickém) prostoru útěku, následujícím po neodvolatelném rozpoznání plné zápornosti města-světa.
25
Stejně tak, i v rovině postav, jsme ve třetí části Labyrintu svědky přechodu od dvojího průvodce
k jednotě zprostředkovatele s Bohem. Analogický s tímto přechodem, naznačeným v Komenského textu, je
způsob, jakým čte J. Rousset posun od sv. Iva k Moudrosti u Borrominiho, tedy jako »přechod od zmatení
k jasnosti, od mnohosti vnímatelného k jednotě posvátného. […] Jedno je dynamicky uchopeno skrze mnohost; stability středu se dá dosáhnout jen skrze nestabilitu roztříštěné periférie« (Rousset 1976: 323-324).
Nyní, na konci 16. století, je již opouštěna strukturace prostoru kolem vertikální osy a v důsledku toho
i upřednostňování protikladu nízké/vysoké (výraz středověké hierarchické, teologické logiky). Nový prostor,
vlastní 17. století, se nyní definuje v duchu horizontality, jako dialektika mezi »centrem« a »periférií«. Kategorie »blízkého« a »vzdáleného« budou skutečně reorganizovat hmotný svět nové kultury, od umístění
oltáře uvnitř kostela po umístění kostelů uvnitř měst, od hledání centrální komnaty v katolické mystice
»Niterného hradu« (1577) sv. Terezy z Avily po protiklad mezi vnějším a vnitřním světem v Komenského
Labyrintu – a až po cestu, která vyvede poutníka ze spleti labyrintu světa do pokojíku vlastní duše. V této
nové kultuře »doplnit český překlad« (»l’intercession hiérarchique est contestée au profit d`une communication directe entre un centre et une péripherie homogène«) (Hallyn 1987: 148).
26
Dospěv před tvář Krista, může se poutník konečně oddat jeho vůli: »Mluv služebníku svému a dej,
ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš,
a dej, ať stačuji […]: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl« (XXXVIII, 3: 368). Přestože je prací věnovaných Komenskému velké množství, nutno zdůraznit, že specifické znaky jeho mysticismu ještě nebyly
správně určeny. K tomuto problému odkazujeme prozatím na dílčí postřehy u Patočky (1941) a Hendricha
(1942).
Clavibus unitis 2, 2013, pp. 19-26
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Úvod

Předložená studie původně vznikla jako součást edice
kancionálu z Miletína, který oba editoři připravili k vydání v roce 2008. Protože rozsáhlou edici dosud nebylo možné publikovat a studie obsahuje řadu metodologických
podnětů týkajících se vydávání písňového repertoáru
přelomu 16. a 17. století a způsobu zpracování rukopisných památek z tohoto období, autoři se rozhodli studii
vydat samostatně.
Edice kancionálu z Miletína navazuje na novodobé
vydání Prachatického kancionálu,1 které realizoval jeden
z editorů této práce v roce 2005. Návaznost je dána už
samotným charakterem pramene a jeho původní funkcí.
Oba kancionály totiž představují jakýsi vícehlasý »usuál«
s převahou písňových skladeb, který byl určen pro mešní
i hodinkovou bohoslužbu v provedení malého školního
sboru učitelů a jejich žáků. Co do zastoupení hudebních
žánrů jsou si oba kancionály velmi podobné. Na jedné
straně obsahují řadu společných skladeb, na druhé straně se pozoruhodně doplňují. Zřejmě reprezentují určitý
ustálený typ zpěvníku běžného ve školském prostředí
s repertoárem realizovatelným jak v centru tak na periférii. Oba zpěvníky mají svůj původ v umírněně utrakvistickém prostředí konce předbělohorské éry, ale byly
používány i při katolické bohoslužbě následující epochy.
Geneze kancionálu z Miletína byla ovšem mnohem složitější. Zatímco Prachatický kancionál vznikl prací jednoho
písaře v rychlém sledu téměř celý v roce 1610 v Praze,
kancionál z Miletína, který je rozsahem zhruba dvojnásobný, získal definitivní podobu prací mnoha písařů
v průběhu asi jednoho století přibližně mezi začátkem
17. století a první polovinou 18. století. Přestože jeho
hlavní část byla zapsána kolem roku 1640, svou povahou
je ještě předbělohorský. Není zřejmé, kdy a kde byly napsány jeho nejstarší části, pravděpodobně však od počátku sdílel společné osudy s dalším hudebním rukopisem
miletínského původu, čtyřhlasým žaltářem dokončeným
v roce 1617. Oba tyto rukopisy vytvářejí pozoruhodný
repertoárový komplex, který dokumentuje nečekaně bohatý a pro dosavadní hudební historiografii zcela skrytý
hudební život ve farní obci kategorie městysu či městečka v kontinuitě trvající desítky let. Oba rukopisy se
staly na přelomu 19. a 20. století součástí fondu muzea
v Hořicích v Podkrkonoší.
O návaznosti je možné uvažovat i v rovině ediční.
Podobně jako v případě edice Prachatického kancionálu
je i tentokrát připraven k publikování kompletní obsah
pramene. Struktura edice je podobná. Studie se zabývá
vznikem rukopisu, jeho repertoárem, účelem a sítí vztahů k jiným pramenům a repertoárovým celkům. Dosud
nepublikovaná ediční část je rozdělena na edici hudby
(zpracoval M. Horyna) a na edici textů (zpracoval J. K.
Kroupa). V případě edice textů byl uplatněn dosud spíš
jen zřídka zachovávaný přístup, který i při přepisu do
novodobého českého pravopisu maximálně vychází z ortografie pramene.2

Horyna 2005.
2
Srov. Ediční poznámku k edici textů.
1

A
Martin Horyna
Jiří K . Kroupa

Kancionál z Miletína
(ca 1620-1710):
zapomenutý hudební rukopis

The Songbook from Miletín
(ca 1620-1710):
A Forgotten Music Manuscript
The songbook from Miletín (nowadays located in Museum in Hořice, Northern Bohemia, shelf mark C 90)
is a collection of polyphonic liturgical songs for newutraquist liturgy. Its core was written by several scribes
approximately between the years 1610-1620 and the repertoire had been added to the beginning of 18th century.
About 10-12 sheets were glued together during 17th or
18th century because of the counter-reformation censorship. Regarding the extent of the manuscript (528 pages,
392 compositions: 86 recorded with text only, 306 both
with text and notes, 280 polyphonic ones) it is the largest known domestic collection of song repertoire around
the year 1600. It is a source of a crucial importance,
which significantly contributes to the knowledge of the
music in Bohemia around the year 1600.
Key words: history of music; Bohemian Lands; Renaissance; liturgy; Miletín; Counter-Reformation
Number of characters: 54 216
Number of images: 3
Secondary language(s): old Czech, Latin
Studie vznikla v rámci projektu Kancionál z Miletína, kritická edice, podpořeného Grantovou agenturou ČR (reg. č.
408/06/0334).
Clavibus unitis 2, 2013, pp. 27-42
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Pramen postavil editory před řešení mnoha bezprecedentních otázek. Vedle závazku publikovat kompletně značně rozsáhlý repertoár rukopisu šlo zejména o vyrovnání se s jeho vážným
poškozením. Především ořízka při převazbě z roku 1656 byla provedena tak nešetrně, že části
začátků či závěrů skladeb a jejich nadpisů byly nenávratně ztraceny. Problém rekonstrukce
poškozených skladeb museli proto řešit už tehdejší uživatelé zpěvníku. Některé listy byly
z cenzurních důvodů slepeny. Tato skutečnost a postupující destrukce papíru způsobená jeho
kyselostí byly podnětem k restauračnímu zásahu, který byl spolu s přípravou edice součástí
grantového projektu. Výsledkem restauračního zásahu bylo nejen odhalení několika skladeb,
které měly být očím veřejnosti skryty, ale zejména zastavení procesu rozpadu a uchování této
významné památky i pro práci dalších generací badatelů.
Předložená práce reprezentuje stav, ke kterému editoři dospěli po tříleté realizaci projektu
GAČR č. 408/06/0334. Některé ze sporných otázek týkajících se rekonstrukce ztracených částí
hudby a textu nebylo možné vyřešit hned a beze zbytku v rámci projektu. Editoři si proto
vyhrazují čas na jejich dořešení a poté přistoupí k definitivnímu publikování edice.

Popis rukopisu

Kancionál z Miletína je dnes uložen v Městském muzeu v Hořicích v Podkrkonoší pod signaturou C 90 (i.č. 11154). Spolu se čtyřhlasým žaltářem sign. C 91 (i.č. 11155) jde o památky
spjaté s hudbou v kostele Zvěstování Panny Marie v Miletíně. Podle papírového štítku nalepeného na žaltáři byl tento rukopis v roce 1895 zapůjčen z Miletína do Prahy na Národopisnou
výstavu. Zřejmě po skončení výstavy se oba rukopisy dostaly do fondu hořického muzea, kde
však byly zapsány do inventáře teprve ve 30. letech 20. století. Miletínský kostel Zvěstování
Panny Marie procházel od roku 1899 rozsáhlou přestavbou a v obci zřejmě nebyl zájem rukopisy dále uchovávat. Kancionál byl v roce 2008 restaurován v restaurátorské dílně Národního
muzea v Praze. Následující popis vychází ze stavu před restaurováním a reflektuje také částečné
změny způsobené restauračním zásahem.
Jde o papírový rukopis o 264 číslovaných listech formátu 31,2 × 19,8 cm a jednom nečíslovaném volném listu. Na listech je provedena v novější době částečná paginace, částečné a chybné
očíslování skladeb a úplná foliace, která byla upravena po roce 2005.3 Vzhledem k poškození
papíru a jeho téměř kompletnímu popsání nebylo možné identifikovat přesně filigrány papíru,
dosud byl identifikován filigrán s dvojhlavou orlicí na fol. 95.4 Vazba rukopisu je tvořena dvěma
dřevěnými deskami o rozměrech 32,5 × 20 cm potaženými tmavohnědou kůží se slepotiskem.
Obdélníkový rámec kolem středového motivu vázy s kyticí je vyplněn nápisem: »ZWĚSTOWANI
.B. PANNY MARYE : MĚSTYS MILETINA A THOZ ZADUSSY LETHA 1656«. Datum převazby rukopisu
v roce 1656 potvrzují i další nápisy v rkp.5 Při převazbě byla provedena ořízka, která sjednotila
různý formát listů v jednotlivých složkách a v některých případech zasáhla do rubrik, nadpisů,
notace a textu. To také bezpečně dokládá, co bylo zapsáno před převazbou a co až po ní.

Struktura a geneze rukopisu, vztahy k jiným pramenům

Na první pohled komplikovaná struktura kancionálu6 vyplývá z dlouhé doby jeho geneze,
která trvala přibližně jedno století a na níž se podílelo ne méně než 19 prokazatelně odlišných
písařských rukou.7 Jednotlivé části kancionálu nevznikaly v tom pořadí, v jakém jdou dnes za
sebou, ale postupným přidáváním jednotlivých složek nebo větších fasciklů, které mohly být
původně do jisté míry samostatné, a následujícím zaplňováním volných míst připisováním
dalších skladeb. Písař F, který psal úvodní složky a byl osobností, která měla největší podíl na
celkovém charakteru zpěvníku, ve skutečnosti navazoval na práci pěti jiných písařů. U písaře
F je jisté, že měl k dispozici složky vytvořené písaři A, B, C, D a E a svými přídavky z nich dotvořil obsahově komplexní zpěvník pro svou potřebu v rámci školských a chrámových závazků.
U písařů A a B se zdá, že měli podobný záměr. To, co zapsali, mohlo většinu kostelních závazků
pokrýt. Výběr skladeb zapsaných písaři C a E má spíš doplňující charakter, v případě písaře C
v písňovém repertoáru a u písaře E v liturgickém.
Údaje o umístění skladeb za fol. 227 uvedené v práci Horyna 2005 se proto mohou od současného
stavu lišit.
4
Srv. Horyna 2005, s. VII. Prachatický kancionál je téměř stejného formátu 31,5 × 20 cm a psán asi na
stejném druhu papíru, cenově dostupném papíru »s vorlem«.
5
Např. na vloženém volném listu: »tato knicha ge wazana leta pane 1656«.
6
Srv. TAB 1, kde jsou vyznačeny jednotlivé složky, fascikly a podíl písařů.
7
Srv. údaje o struktuře rkp. a podílu jednotlivých písařů v TAB 1 a údaje o žánru, formě, funkci
a konkordancích v TAB 2.
3
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Obr. 1: Kancionál z Miletína, celkový pohled před restaurováním, Hořice: Městské muzeum, sign. C 90
Clavibus unitis 2, 2013, pp. 27-42
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Zůstává otázkou, zda písař F prostě převzal již delší nebo kratší čas hotové fascikly svých
předchůdců, nebo šlo o výtvory relativně současné, které si v rámci školské sítě vzájemně vyměňovali a přepisovali kolegové ve školské službě.8 Tato forma předávání repertoáru by značně
zjednodušovala jeho rukopisné šíření.9 Jak si dále ukážeme, každý ze zmíněných písařů čerpal
z odlišných zdrojů. Protože nic, co práci písaře F předcházelo, není explicitně datováno, lze pouze
na základě konkordancí s jinými prameny odhadnout, jakého typu a původu byly předlohy, ze
kterých tito písaři čerpali.
Písař A vytvořil dva fascikly. Do prvního patří tři složky XII-XIV, do druhého také tři složky
XV-XVII. Celkem zapsal 103 notované skladby. První fascikl obsahuje drobné liturgické skladby
k officiu, 4 cykly nedělního mešního ordinaria (KY, GL, CR), tři skupiny písní (podle textů kající,
adventní a postní) a opět několik drobných liturgických skladeb ke mši a officiu. Ve druhém
fasciklu plynule navázal dalšími drobnými liturgickými skladbami a pokračoval dvěma postními
Kyrie a písněmi pro vánoce, půst, velikonoce a další svátky až do sv. Jana Křtitele (24. 6.), několika parafrázemi Creda, hymny ke kompletáři a cyklem Magnificat. Z 22 drobných liturgických
skladeb se jich 6 vyskytuje v Prach (27 %), v dalších pramenech jen jednotlivě. Odečteme-li cyklus
7 Magnificat a 2 hymny, které nemají v Prach obdobu, podíl konkordancí s Prach je 46 % a bez výjimky jde o nejjednodušší typy drobných liturgických skladeb v Prach. Ještě průkaznější je shoda
v oblasti mešních zpěvů: Ze 6 Kyrie zapsaných písařem A v Mil konkordují 4 v Prach, z 5 Gloria
v Mil 3 v Prach, z 5 zapsaných kompozic Creda jsou 4 v Prach. Shoda je téměř 70 %. S Prach je
společné také sdružování v cykly (KY, GL, CR), které je jinak v Mil méně obvyklé. Cykly však byly
sestaveny až druhotně a v obou pramenech jsou zkombinovány odlišně. Konkordance v jiných
pramenech jsou jen jednotlivé a nahodilé.
Z 65 písní jich konkorduje s Prach 8, z toho 6 se ale vyskytuje i v jiných pramenech ze stejné
doby (začátek 17. stol.) nebo o málo starších. Téměř stejné množství konkordancí je v písňovém
repertoáru vůči Prach časově blízkých rkp. Příb (6) a SedlK (5). Pokud se týká mešních zpěvů
a drobných litrugických skladeb, písař A čerpal ze zdrojů, které byly velmi blízké předlohám
Prach, které musely být k dispozici nejpozději v roce 1610 v Praze. U písní jde spíš o náhodné
shody a oblibu některých písní v širokém okruhu uživatelů podobné kategorie zpěvníků.
Písař B byl prvním aktivně pokračujícím uživatelem složek zapsaných písařem A. Kromě
drobných textových doplňků ve složce XII10 dopsal několik drobných liturgických skladeb na
poslední listy složky XVII. Dochovalo se jich 6, v Prach se z nich vyskytuje plná polovina. Písař B
napsal dále složku XXI s 12 skladbami, která má spíš doplňkový charakter a obsahuje litanie, tři
písně rozšířené po celé střední Evropě (č. 323 – doložená k 1603, č. 324 – doložená k 1561, č. 325,
nejstarší prameny kolem 1580), chorální zpěvy, 3 liturgické skladby a 4 písně, zčásti v »literátské«
sazbě ad voces aequales a s 1 konkordancí v BeK. Dvě položky ve složce XXI jsou zapsány rukou D.
Fascikly vytvořené písaři A a B mohly fungovat jako ucelená sbírka, v poněkud užším výběru
pokrývají prakticky stejné liturgické potřeby jako Prach. Samy tyto fascikly nebo jejich předlohy
vznikly v době blízké vzniku Prach a mají společný vztah k místu, odkud byl tento repertoár
šířen. Lze předpokládat, že to byla Praha.

Srv. případ vzniku Prach v pražské škole u sv. Haštala, Horyna 2005, s. VII-VIII. Písař tohoto zpěvníku
V. V. Chlumecký měl zřejmě k dispozici místní předlohu, kterou si během relativně krátké doby přepsal pro
svou další praktickou potřebu. Žaltář (MilŽ), který tvoří s kancionálem z Miletína jakýsi pár, vznikl asi na
zakázku prací jednoho (snad profesionálního) písaře, jehož ruka se v kancionálu nevyskytuje. Hlavní písaři
v Mil vykazují znaky zkušených notátorů, písaři C a F i ruku vypsanou k dobře čitelnému písmu s určitým
sklonem ke kaligrafii. Celkově však jde o kantorské zápisy přednostně určené spíš pro uchování skladeb než
pro přímou interpretaci. To je zřejmé už z toho, že řada písní je zapsána bez textu. Písaři A a B používali
zběžnější písmo. Zdánlivě je v kancionálu více písařských rukou, ale to je způsobeno tím, že se někteří
z písařů neomezovali na jediný tvar znaků pro minimu a semibrevis. F používal nejčastěji trojúhelníkový
tvar, v drobných notách dodatečně zapsaných skladeb i tvar kapkovitý, v některých složkách přešel na ležaté kosočtverce až kosodélníky. Písař A používal stabilně trojúhelníkové až kapkovité tvary, písař B střídal
i v rámci jedné skladby velké trojúhelníky se špičatými hranami a drobné kulaté noty. Písař C používal
výrazně kapkovitý tvar, písař E zapsal většinu skladeb širokými elipsovitými notami, ale ojediněle použil
také kosočtverce. Není vyloučeno, že výběr tvarů byl do jisté míry přebírán z předloh.
9
Z jiných pramenů víme, že k takovému vzájemnému zasílání skladeb docházelo, srv. Horyna 2003, s.
305.
10
Fol. 107r, obě ruce se zřejmě vyskytují v později přelepených lusus calami na fol. 106bisr (původně
prázdná vnější strana celého fasciklu).
8

Clavibus unitis 2, 2013, pp. 27-42

Kancionál z Miletína (ca 1620-1710): zap omenutý hudební rukopis

31

A
r
t
i
c
u
l
i

Obr. 2: Kancionál z Miletína, ukázka písařské
ruky A (Bože Otče náš,
jenž si na nebesích),
fol. 108v-109r

Písař C zapsal fascikl tvořený složkami XVIII a XIX. Zapisoval pouze písně, mezi nimi i řehořské koledy spojené s náborem žáků do školy (č. 282-284). Z 18 zapsaných písní jen 2 mají své
konkordance v dobových pramenech (1 Prach, 1 Příb).
Písař E vytvořil fascikl tvořený složkami XXII-XXIII. Zapsal do něj celkem 18 skladeb (8 KY, 5
CR, 2 GL, 1 moteto,11 1 hymnus a 1 píseň. 2 konkordance s Prach celkem o ničem nevypovídají, ve
většině případů unikátních zpěvů mešního ordinaria jde ovšem o kvalitní tvorbu, která dosahuje
úrovně nejkvalitnějších skladeb v Prach, snad patří ke stejné stylové vrstvě, ale nebyla v okruhu
předloh písaře Prach V. V. Chlumeckého. Totéž lze říci i o některých skladbách (hlavně pětihlasých
písních) zapsaných písaři A a B.
Veškerý repertoár zapsaný písaři A až E nevykazuje žádné slohové rysy, které by vylučovaly
jeho původ před rokem 1620, ale při vší opatrnosti ani před 1610. Naopak se nevyskytují ve
větším množství ani příliš archaické skladby.12 U písařů A a E se objevuje tendence zapisovat na
volné místo na apertuře kromě jedné otextované skladby ještě další zhudebnění téhož nápěvu,
které zůstalo většinou neotextované. Písař C také zapisoval dvě různá zpracování téže písně, ale
text podkládal. Písař B nechal některé písně neotextované nebo jen s fragmenty textu. Šlo ovšem
o všeobecně známé písňové texty.
Písař F nejvíce přispěl k definitivnímu tvaru kancionálu. Jednak vyplňoval zbývající volné
místo v již existujících částech připisováním dalších notovaných skladeb nebo textů a vytvořil
další fascikly a jednotlivé složky. Jeho práce je zčásti datovatelná. K dispozici jsou tato data:
1) V č. 17 (fol. 18r) je v litaniích prosba za císaře »F. iii«. Ferdinand III. nastoupil na český
trůn v roce 1637. Není vyloučeno, že poslední »i« je dopsáno dodatečně a že je jím přepsána tečka

Omylem zapsal jeden hlas z jiného moteta na tentýž text, tento hlas přelepil a na přelepku napsal
hlas správný.
12
Na rozdíl např. od SedlK. Rysy hudby začátku 16. stol. vykazuje snad dvojice písní č. 212 a 213. Jejich
basové hlasy připomínají tvorbu zapsanou v hlasové knize HK 21.
11
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v možném původním údaji »F. ii.« Existence zápisu v době druhé vlády Ferdinanda II. (1620-1637)
by však pravděpodobně neposunula datování o mnoho dříve.
2) Lusus calami na úvodní straně fasciklu ze složek XII a XIII (106bisr) přelepil listem papíru,
na který zapsal skladby č. 139 a 140. Skladby zapsal na čistý rub dopisu datovaného 9. 3. 1639,
tedy někdy po tomto datu.
3) Na úvodní prázdné straně složky XI (fol. 96r) jsou záznamy o kontribucích z roku 1643.13
Složka již byla v této době popsaná, ale tvořila samostatnou jednotku.
Existující data dovolují předpokládat, že písař F pracoval na kancionálu několik let před a po
roce 1640. Složku č. III psal nebo aktualizoval v nebo po r. 1637. Úvodní stranu složky XII upravoval po 9. 3. 1639. Složka XI existovala jako samostatný celek v roce 1643.
Písař F zapsal kromě 20 jednohlasých skladeb a řady textů 113 vícehlasých skladeb, až na
výjimky čtyřhlasé písně. Konkordance se staršími prameny zahrnují spíš vzdálené varianty nebo
všeobecně rozšířené skladby vyskytující se ve více pramenech a to po řadu desítek let. Konkordance s pozdějšími prameny, jak se zdá, dokládají nejstarší známý výskyt některých mladších
skladeb v našich pramenech.14 Tři konkordance jsou i v materiálu napsaném písařem A, zřejmě
šlo o přímé předlohy. Relativně často zapsal písař F některé hudební věty dvakrát (15 skladeb)
nebo i třikrát (2 věty) s různými nebo i s týmiž texty.
Složka XI nemá žádné konkordance mimo Mil. Jedna ze skladeb (č. 133) je připsána skladateli,
jehož jméno zní Václav Boemus (Čech?) Dačický. Tento skladatel byl kněz a jako skladatel je znám
ještě z rukopisné sbírky motet J, jejímž byl snad dokonce pisatelem.15 Působil v kněžské službě
v okolí Jaroměře a v roce 1604 se ve městě trvale usadil. Na konci rkp. J je zapsáno několik motet
Dačického, z nichž skladba Již přijde brzy konec života mého má v chronogramu uveden rok 1613.16
Zemřel tedy neznámo kdy po tomto datu. Způsobu atribuce (Alia Cantio Ven: B. D. Poenitentialis)
lze rozumět i tak, že písni předchází ještě minimálně jedna autorova skladba.
Písař F přistupoval k doplnění kancionálu systematicky. Sám vytvořil tyto jeho části: do fasciklu ze složek I a II zapsal zpívané ranními modlitby, do samostatné složky III litanie a do fasciklu
ze složek IV-V opět ranní písně. Spíš než pro použití v kostele byly tyto písně určeny pro společné
modlitby ve škole. Fascikl tvořený složkami VI-X obsahuje cyklus 10 Kyrie (z toho 3 nenotovaná)
od adventu po Nejsv. Trojici včetně několika společných textů.17 Pak následuje 5 Gloria, cyklus 10
Alleluia od adventu po Boží Tělo a cyklus 11 písní určených pro čtyři adventní neděle, vánoce,
Nový rok a postní období. Výše zmíněná složka XI obsahuje kající písně a zhudebněné prosby za
mír. Do složky XX zapsal svatodušní písně, několik písní »loco offertorii« a jedno strofické Sanctus.
Do částí vytvořených písaři A a B (složky XII-XVII), C (XVIII-XIX) a E (XXII-XXIII) doplňoval texty,
otextované skladby i neotextovaná odlišná zhudebnění již zapsaných písňových vět. Na prázdný
konec složky XIX zapsal cyklus nedělních nešporních žalmů (č. 300-304).
Po skladebně technické stránce převažuje v materiálu písaře F velmi jednoduchá sazba, některé skladby jsou diletantské úrovně nebo písařsky porušené. Některé byly evidentně transponovány, některé hlasy však nebyly přeloženy správně. Tato část kancionálu je více regionálního
charakteru než části realizované písaři A-E.
V materiálu zapsaném rukou písaře F se objevuje ještě jedna autorská atribuce. U písně č. 252
je přípisek »Author G.D.M. 16[…]«.18 Jde o skladbu diletujícího skladatele, jehož iniciály nelze
ztotožnit s žádným konkrétním jménem. Není vyloučeno, že skladatelem byl sám pisatel skladby.
Ostatní písaři už prováděli pouze doplňky. Ještě před převazbou se objevují dvě ruce. V jejich
době už asi bylo ustálené pořadí fasciklů a složek, možná bylo opatřeno provizorní vazbou.
Písař H zapsal 5 vícehlasých skladeb, některé se vyskytují v mladších pramenech. U č. 79, 103,
320 jde asi o jejich nejstarší výskyt.
Písař J zapsal dvě celé vícehlasé skladby, č. 68 se zde také asi vyskytuje poprvé. V č. 241 zapsal
na dolní okraj apertury basový hlas (generálbas?) k melodii písně ještě před ořízkou. V č. 284

13
Záznamy jsou částečně průběžně datované. První záznam se váže k termínům: »leta 1643 wodnoweholeta [ …] dowelkonoczi to uczini dwekopy«. Poslední uvedené datum je »dwacatiho september«,
záznamy ale pokračují dále. Záznamy jsou provedeny nejistým písmem a pravopisem rukou G, která se
jinak v kancionálu nevyskytuje.
14
Např. č. 310, též v PG z roku 1635.
15
Daněk 1988, s. 74.
16
 Tamtéž.
17
Žádné Kyrie není nedělní, ta jsou v části vytvořené písařem A.
18
Letopočet je poškozen ořízkou.
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Obr. 3: Kancionál z Miletína, ukázka písařské ruky F (Pane, smiluj se) se zvýrazněným odkazem na císaře Ferdinanda III., fol. 118r
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doplnil svou představu o závěru skladby, která se ztratila ořízkou, kancionál tedy používal před
a po převazbě v roce 1656.
Všechny další ruce jsou z doby po převazbě.
Písař K zanechal na řadě míst kancionálu své iniciály C.R.P. a na jednom místě také datum
1661. Jeho iniciály se objevují také v žaltáři. Za něj a jeho bezprostředních následovníků přibyly
do kancionálu složky XXIV a XXV. Písař L byl asi jeho současník a do kancionálu zasáhl těsně po
něm.19 Michnovu píseň Děťátku my prospěvujme (č. 382) mohl zapsat nejdříve v roce 1661, kdy
vyšla tiskem v jeho Svatoroční muzice. Ještě do 17. století lze zařadit písaře M (doplňky ořízkou
poškozených textů v polyfonních skladbách – ještě se tedy zpívaly), N (texty písní, strofická
Creda), O (texty Michnových písní, melodické odkazy), P, R (kolem 1700).
Skupina textů z roku 1710 souvisí s nápisem na rubu volného listu s antifonou Asperges: »do
tito knihi sem Pržepisowa wosum Pisnicžek 2 zades[st] a trzy zawigasnieni a (škrtnuté slovo:
»jednu«) trzy o Panie Marygi a to gest dalsem wepsati Pan gan swoboda saused Miletinsky Jan
Jozeff (… nečitelné jméno) aktomu sem gesstie dal wice 4 Ranj psatj. Acctum 20 Magi Anno 1710.«
S Janem Svobodou lze ztotožnit ruku písaře S. Písně za déšť jsou č. 385 a 386, za vyjasnění č.
387 a 388, mariánské č. 75, 86, 87, 90, ranní č. 21, 93, 104, 390. Šest mariánských textů je zapsáno
rukou písaře T (snad Jan Jozeff …), č. 88, 94, 98, 114, 379, 389. Nejmladší ruka v kancionálu, která
patřila písaři U, zapsala jedinou píseň (č. 391) asi ještě během první poloviny 18. století.
V tomto výčtu písařských rukou byly ponechány stranou melodické odkazy připisované
v průběhu 17. a 18. století. Je možné, že se v nich objevují ještě další ruce, ale jejich nahodilost
a krátkost prozatím vylučuje přesnější identifikaci. Tato vrstva spíš dokumentuje přechod od
chápání kancionálu jako souboru vícehlasých skladeb k jeho druhotnému použití v podobě sbírky
textů, které bylo možné zpívat na jakýkoli známý jednohlasý nápěv, který by vyhoval veršové
struktuře textu.20
Nelze zjistit nic bližšího o tom, kdy a proč bylo několik listů z kancionálu vytrženo či vyříznuto. Tyto ztráty nejsou velké.
Na čtyřech místech byly některé skladby skryty slepením listů. Jen v polovině případů se
lze domnívat, že to bylo z cenzurních důvodů souvisejících s rekatolizací. Mezi listy 124 a 125
jsou zapsány dvě zpracování eucharistické písně Pán Ježíš lidu věrnému (č. 168 a 169, písaři A, F)
s textem »potom ráčil kalich vzíti«.21 Texty skladeb, které se objevily částečným rozlepením listů
190 a 190bis, jsou obsahově neutrální. Toto místo se nepodařilo rozlepit celé a je možné, že list
190bis zůstal slepen ze dvou listů a ještě něco skrývá. Rovněž to, co bylo zalepeno mezi listy 227,
227bis a 227ter, je obsahově neutrální. Moteto Oramus te, Domine (č. 364, písař E, zalepeno mezi
listy 249 a 249bis) mohlo být chápáno také jako připomínka podobojích (»Oramus te, Domine,
tu nos ab hoste protege, ne valeat seducere tuo redemtos sangvine«). Možná šlo i o autocenzuru.
Problém s nevhodností některých textů se objevil nejdříve v době, kdy kancionál používal písař F.
Zatímco č. 169 sám zapsal a možná i o něco později zalepil, k písni č. 257 Otče Bože všemohoucí
22
(zapsal písař A) připojil prakticky tentýž text, ale s úpravou místa »svatosvatá krvi drahá« na
»svatě svatá svátost drahá«.
Na základě těchto cenzurních zásahů lze předpokládat, že starší části kancionálu včetně některých částí provedených písařem F vznikly dříve, než byl v místě jeho používání důvod k cenzuře nekatolických textů. Odpovědět, kdy tento důvod nastal, by bylo možné pouze při znalosti
průběhu rekatolizace v Miletíně. Také je možné, že rukopis měl do určité doby privátní charakter
a byl tak před cenzurou skryt.

Repertoár kancionálu a jeho vazba na liturgii

Podobně jako v případě Prach, také Mil obsahuje repertoár, jehož funkcí bylo vhodně doplňoval umělými, ale poměrně jednoduchými skladbami liturgický repertoár zapsaný v graduálu
a v antifonáři. Repertoár kancionálu byl původně určen pro novoutrakvistickou mešní a hodinkovou bohoslužbu, bez velkých změn však byl používán i při katolické bohoslužbě po provedení
rekatolizace. Početně převažují české texty nad latinskými. I tam, kde se latina vyskytuje více
(některé hodinkové zpěvy, sborové odpovědi celebrantovi a toni communes), většinou jsou k disSrv. č. 380 a 381 na téže apertuře.
Problémy s podložením textu v některých kontrafakturách však svědčí, že tato podmínka nebyla
vždy splněna.
21
Jiné zpracován písně vytrženo z rkp. Tá 183, fol. 8r.
22
V utrakvistických bohoslužebných agendách se uvádí jako eucharistická.
19

20
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pozici i české ekvivalenty. V prostředí, pro něž byl zpěvník určen, bylo běžné používat při mši
i při hodinkách jako bohoslužebný jazyk jak češtinu tak latinu.
Zpěvník obsahuje celkem 392 jednotek (rozsah Prach je 169), z toho 86 je nenotovaných a 306
notovaných (26 jednohlasých a 280 vícehlasých).
Nejčastěji zastoupeným druhem je vícehlasá strofická píseň, v dobové terminologii cantilena
(více než 200 vět). U většiny písní je možné určit podle nadpisu, zařazení do skupiny skladeb nebo
obsahu textu příslušnost k určitému svátku nebo okruhu svátků, nikoli však přesné zařazení
v rámci bohoslužby. Písně mohly být ve mši zpívány místo částí propria, kolem lekcí (epištola,
evangelium) nebo kázání.23 Mohl se jimi ovšem interpolovat prakticky každý mešní a hodinkový
liturgický zpěv.24
Z hudby s pevnou vazbou na liturgii jsou zastoupeny kromě zpěvů mešního propria a ordinaria zejména různé druhy vícehlasých odpovědí, zpěvů ve formě drobných liturgických skladeb,
chorálních antifon a responsorií. Až na výjimky shromáždili repertoár těchto zpěvů písaři A a B.
Mše: Odpovědi k úvodu epištoly a evangelia (č. 200, 202, 272, 338, 343, 344),25 zpěvy mešního
ordinaria Kyrie, Gloria, Credo (viz dále), odpovědi k prefaci (č. 206).
Hodinkové officium: Úvodní zpěv různých hodinek [Deus in adiutorium meum intende] Domine ad adiuvandum me festina (č. 204, 205, 275), veršíky (versiculi) pro matutinum a nešpory
(č. 141, 142), závěr Pater noster a odpovědi na závěrečné požehnání (č. 208, 273, 203, 274, 276,
277), Te Deum (č. 207), nedělní nešporní žalmy (č. 300-304), nedělní nešporní hymnus (Verbum
supernum prodiens, sudé strofy, č. 261, 263), vícehlasá Magnificat (č. 364-270), postní hymnus
z kompletáře (č. 191, 305, 339), In manus tuas z kompletáře (č. 199), chorální antifony k Magnificat (č. 345-348), mariánské antifony z kompletáře (č. 368-370).
Zvláštní skupinu představují litanie (většinou z pera písaře F): Jde o č. 17-20, 321, 322.
Pokud se týká zpěvů mešního ordinaria, v Mil je slabší tendence ke sdružování do cyklů obsahujících části Kyrie, Gloria a Credo než v Prach (pouze písař A zapsal 4 takové cykly nedělního
ordinaria). Celkový počet zpěvů ordinaria v Mil je ale oproti Prach asi dvojnásobný.
Notovaných zpěvů Kyrie je zapsáno celkem 23. Většinou jsou komponována na chorální nápěvy známé ze starších i dobových českých graduálů. Celkem sedmkrát je použito Kyrie Magne
Deus potentiae (»dominikální«, č. 148, 153, 154, 158, 349, 350, 357), pětkrát Kyrie »de Passione«
(č. 77, 210, 211, 353, 354), dvakrát Kyrie Lux et origo (»paschale«, č. 80, 355) a Kyrie Fons bonitatis (č. 72, 91), Kyrie Cunctipotens genitor Deus (»summum«, »de Spiritu sancto«, č. 84, 351),
po jednom výskytu mají Kyrie de Adventu (č. 69), Kyrie incidentale (č. 356), a některá další typu
»ad placitum«. Forma textu o třikrát třech částech je zhudebněna buď ve dvojdílné kompozici
(Kyrie I: aaa, Christe: bbb, Kyrie II: aaa) nebo v trojdílné (Kyrie I: aaa, Christe: bbb, Kyrie II: ccc),
ojediněle po hudební stránce čtyřdílné (Kyrie I: aaa, Christe: bbb, Kyrie II: ccd).
Kompozice Gloria a Creda jsou vesměs písňové, strofické parafráze příslušných textů. Pro
Gloria (14 notovaných kompozic) jsou využívány většinou nápěvy tehdy běžné u tohoto žánru.
Podobný obraz nabízejí kompozice Creda (celkem 16 notovaných skladeb, 8 nenotovaných s odkazy na oblíbené písně). Třikrát se vyskytuje zpracování rozsáhlejšího nápěvu označovaného
jako »Patrem summum« (č. 157, 360, 363), jednou chorální verze a jednou vícehlasé zpracování
nápěvu oblíbeného zejména v německých zemích jako Wir glauben all an einen Gott – č. 335, 285).
Odkazy na písně svědčí o běžné praxi zpěvu Creda na oblíbené písně vybírané někdy s ohledem
na liturgickou dobu.26
Zvláštností je jinde nedoložený cyklus písňových parafrází mešního Alleluia zapsaný písařem
F (č. 105-113).
Pokud se týká zdrojů písňových melodií v kancionálu obecně, je zřejmá převaha v Čechách
obvyklých nápěvů, velmi podobný výběr se objevuje i v Prach.

Kompozičně technická stránka

Repertoár kancionálu z Miletína je tvořen užitkovou hudbou pro bohoslužebné účely. Z toho
vyplývá, že většina skladeb je vázána na použití cantu firmu. Cantus firmus je buď chorálního
původu (Kyrie, některé drobné liturgické skladby) nebo písňového původu (většina písní,27 Gloria,
Srv. Horyna 2002, s. XVIII-XIX.
Svědčí o tom utrakvistické bohoslužebné agendy. Řada dokladů o interpolování mešních chorálních
zpěvů menzurálními písněmi je zachycena v agendě BeA, agenda VK zachycuje způsob interpolování Invitatoria velikonočního matutina písní Slavnou radostnou památku (srv. Mil, č. 323, VK, fol. 52r a dále)
25
Srv. Horyna 2005, s. X; Horyna 2002, s. XIX.
26
Srv. Horyna 2005, s. XI.
27
kromě nejmladší zastoupené tvorby reprezentované A. Michnou a jeho bezprostředními předchůdci.
23
24
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Creda). Za moteto lze považovat pouze č 364, motetovému typu kompozice se jinak blíží pouze
Kyrie a některé drobné liturgické skladby – například některé kompozice Domine ad adiuvandum
jsou nezávislé na předloze.
Protože jde o skladby různého původu a doby vzniku, jejich stylová i kompozičně technická
stránka vykazuje značné rozdíly. Jako v každé podobné sbírce té doby u nás se zde vyskytují
vedle zdařilých a technicky zvládnutých skladeb i diletantské pokusy s řadou prohřešků vůči
korektnímu kontrapunktu.
Na jiném místě jsem konstatoval v souvislosti s domácím písňovým repertoárem začátku 17.
století přežívání archaické a přísně dodržované modality28 jak v literátských tak ve školských
zpěvnících. Repertoár Mil tento poznatek potvrzuje, a to i u skladeb tvořících jakýsi most mezi
hudbou pozdní renesance a tvorbou Michnovou. Je pravděpodobné, že v podobném stylu se
komponovalo ještě v první polovině 17. století.29 Povědomí o zvláštní harmonii tohoto repertoáru se udrželo asi do konce 17. století, o čemž svědčí dobové zmínky o »staročeské harmonii«.30
Přepokládal jsem, že životnost těchto písní skončila také asi na konci 17. století, ale výskyt
tenorových písní v rkp. HK 48 z roku 1725 dokládá, že ve venkovském prostředí byla ještě delší.
Je proto možné, že leccos z repertoáru Mil se kolem roku 1710, kdy se do něj ještě připisovalo,
mohlo zpívat. Je ovšem pravděpodobné, že využívány byly spíš jen texty, které se zpívaly na
melodie uvedené v nápěvných odkazech, jejichž většina pochází z této pozdní fáze doplňování
kancionálu a jeho aktivního používání.
Ve skladbách na cantus firmus je možné sledovat tytéž kompozičně technické tendence, jaké
se vyskytují u literátských skladatelů z doby kolem roku 1570. Přístup ke zhudebnění převzaté
melodie je v podstatě určen jejím charakterem:
1) V případě nápěvu v delších notových hodnotách (semibreves a delší) a u málo pohyblivých nápěvů na několika tónech mají ostatní hlasy figurativní charakter s častými sekundovými
běhy v hodnotách semiminim.
2) Cantus firmus pravidelnějšího písňového charakteru s výraznějším rytmem kratších hodnot (pravidelný spád minim v binárních taktech, trochejský rytmus nápěvů v proportio tripla)
vtiskuje tento rytmický charakter i ostatním hlasům, krajním případem této tendence je homorytmie a akordická sazba, větší pohyblivost tenoru určuje také rychlejší harmonický pohyb.31
3) Imitační kontrapunkt se vyskytuje jen omezeně a to zpravidla v úvodech vět.
Cantus firmus je velmi často umístěn v diskantu, což může souviset jak s určením pro chlapecký sbor, tak s proměnami hudebního jazyka kolem roku 1600.32 Homorytmie a záliba v synkopovaných rytmech je v Mil častější než v Prach a jistě také souvisí s pokročilejší dobou.
Podobně jako v jiných školských zpěvnících té doby, je i v Mil většina skladeb určena pro
obsazení od basu po chlapecký soprán nebo jen pro vyšší hlasy bez basového hlasu. Několik
skladeb v »literátské« sazbě ad voces aequales (pouze pro mužské hlasy – většinou ATTB, AATTB
nebo ATTTB) tu ovšem zapsáno je a jsou tu i konkordance s literátskými kancionály BeK a Chl.
Nejčastější obsazení je u čtyřhlasých skladeb DATB (c.f. v D nebo v T) nebo DDAT (c.f. v jednom
z diskantů), u pětihlasých skladeb DDATB (c.f. v jednom z diskantů) nebo DATTB (c.f. v jednom
z tenorů), u šestihlasých skladeb DDATTB (c. f. v některém diskantu nebo tenoru). Tato obsazení
musela odpovídat standardnímu personálnímu obsazení školních sborů složených z dospělých
učitelů (kantor, rektor), školních pomocníků (kumpáni, adstanti), žáků před mutací a po mutaci
a snad i dalších »dobrovolných« osob z řad členů literátských bratrstev a příznivců školy a kostela. V případě malé obce, kde nelze automaticky předpokládat velký počet vzdělaných osob třetího
stavu, však je třeba počítat s dominantní úlohou školy při bohoslužebném zpěvu.

Závěr

Repertoár kancionálu z Miletína představuje rozsáhlou sbírku duchovních zpěvů určených pro
sváteční mešní a hodinkovou bohoslužbu. Kancionál byl sestaven pro malý školní sbor skládající
se z několika dospělých učitelů a jejich pomocníků a několika žáků různého věku. Zpěvník vznikal
prací 19 písařů po dobu asi jednoho století. Jeho jádro ovšem bylo vytvořeno několika písaři asi
Horyna 2005, s XII.
Svědčí o tom řada skladeb v kancionálech Loch, Klab, Boh a HK 48, z nichž některé mají v Mil své
starší konkordance, a vědomá snaha Adama Michny z Otradovic v předmluvě České mariánské muziky (1647)
odlišit svou tvorbu od dosavadní domácí produkce. Srv. Horyna 2001, s. 61.
30
Srv. Horyna 2001, s. 62, informace o údivu, který způsobila »staročeská harmonie« české výpravy
v Římě v roce 1674, byla publikována v roce 1693.
31
Srv. Horyna 2002, s. XII-XIII.
32
Srv. podobnou sazbu ve skladbách rkp. ČKc, Horyna 2000, s. XI.
28
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ve druhém a třetím desetiletí 17. století a dovršeno hlavním písařem v době kolem roku 1640.
Z dlouhé geneze v době velkých společenských změn vyplývá rozmanitý obsah. Byly prokázány
souvislosti s mnoha repertoárovými okruhy od hudby první poloviny 16. století přes dominantně
zastoupenou tvorbu přelomu 16. a 17. století po tvorbu Adama Michny a jeho přímých předchůdců. Pramen začal vznikat v prostředí novoutrakvistické církve na samém sklonku předbělohorské
doby nebo na začátku následující éry, ale ještě podle zvyklostí předchozí doby. Rekatolizace se
něm projevila jen několika cenzurními zásahy. Sloužil ještě řadu desítek let při katolické bohoslužbě a je tak jedním z důležitých svědectví velmi dlouhé životnosti české duchovní písně školského
typu vzniklé na konci renesanční epochy. Na základě konkordancí bylo možné prokázat vztahy
jednotlivých písařů jednak k tvorbě šířící se z pražského centra spolu s absolventy univerzity
odcházejícími na venkovské školy, se kterou se setkáváme např. v Prachatickém kancionálu,
a jednak k tvorbě, která má regionální charakter a nedosáhla většího rozšíření. Dokladem obliby
některých písní po dlouhá desetiletí je velké množství konkordancí v pramenech z různé doby
z celého středoevropského prostoru. To svědčí o existenci obecného písňového repertoáru, který
byl znám prakticky všude. Přítomnost repertoáru různého původu v kancionálu z Miletína je
dokladem šíření hudební tvorby z centra do regionu, regionální tvořivosti a obecného písňového
repertoáru. Zároveň naznačuje možnosti, jakou hudbu byli schopni provozovat učitelé a jejich
žáci v podmínkách obce kategorie městysu. Z těchto důvodů je kancionál z Miletína nutné považovat za důležitou a nedoceněnou památku české hudby první poloviny 17. století.

Supplementum 1:

Ediční poznámka k edici hudby

Skladby jsou očíslovány od č. 1 do č. 392 v tom pořadí, v jakém jsou zapsány v pramenu.33
V tomtéž pořadí za sebou následují v edici i v poznámkovém aparátu. Do notové edice nejsou
zařazeny nenotované skladby. Texty jsou kompletně přepsány s vlastním kritickým aparátem ve
zvláštním oddílu práce.
Edice každé skladby je nadepsána titulem, který obsahuje číslo a začátek textu, pokud jde
o neotextovanou hudební větu, v hranatých závorkách je uveden předpokládaný začátek textu.
Součástí titulu je také podnázev s dobovým označením funkce nebo dalších údajů k bližší identifikaci skladby. Pozdější nápěvné odkazy jsou přpsány jen v kritickém aparátu. Na další řádce je
uvedeno umístění v pramenu a eventuální autor hudby.
Každá transkribovaná skladba je uvedena incipitem, který obsahuje původní klíče, předznamenání, označení menzury, pauzy a první notační znak.
V kancionálu z Miletína jsou použity dva notační systémy: bílá menzurální notace (ve většině
případů) a chorální notace. Transkripce z bílé menzurální notace do dnešní notace je provedena
v redukci notových hodnot 2:1 v případě binárních menzur (ve všech případech tempus imperfectum diminutum), 4:1 nebo 2:1 v případě trojdobého rytmu notovaného v proportio tripla
nebo proportio sesquialtera. Poslední notovaná píseň (č. 382, A. Michna) už je notována v téměř
moderním notačním systému a je ponechána bez redukce hodnot.
Určitým problémem se ukázala běžná praxe přepisu hudby 16. a začátku 17. století do moderní notace s pravidelným taktem. V kancionálu z Miletína je totiž ve srovnání s jinými podobnými
písňovými sbírkami zapsáno mimořádně velké množství skladeb, které mají sice předepsané
tempus imperfectum diminutum, ale nelze je jednoduše přepsat v moderním binárním taktu,
respektive takový přepis by bezdůvodně sugeroval synkopy a stálý posun hodnot vůči taktu,
což jistě nebyl záměr autorů ani dobových interpretů. Důvodem je dobová záliba v používání
nepravidelných rytmických vzorců v písňových větách. Jedná se o skladby tří typů – humanistické ódy, zhudebnění starých nápěvů kategorie cantiones bohemicae a některé homorytmické věty
raného 17. století, které jsou snad inspirované těmito staršími útvary. Tyto skladby mají zjevně
jinou rytmickou organizaci než lineární polyfonie, a přestože jsou zapsány stejným notačním
systémem, nelze je stejně interpretovat.
Menzurální notace bez taktových čar, která neřeší problém přízvuku a omezuje se na zaznamenání délkových poměrů vyšších a nižších notových hodnot, umožňuje zachycení velmi odlišných typů rytmické organizace hudby. »Takty« v moderní transkripci je třeba chápat (zejména
v lineární polyfonii) jen jako časové jednotky bez rozlišení přízvučných a nepřízvučných dob.
Přízvuk v časoměrných ódách patrně také nehraje žádnou významnou roli – jistě ne s českými
kancionálovými texty, jejichž verše se řídí pouze počtem slabik. V novější vrstvě písní s proměnPouze antifona Asperges zapsaná na volném listu v současnosti vloženém na začátek rkp. byla zařazena až na konec jako č. 392.
33
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livými stopami je možné uvažovat o hudebním přízvuku na počátku těchto stop. V rámci dobové,
tradičně konzervativní písňové tvorby je možné tuto hudbu považovat za určitý experiment,
který nemá obdobu např. u Adama Michny,34 výjimečně se objeví ve druhé polovině 17. století
v písních publikovaných V. K. Holanem.
Transkripce se snaží vyjít těmto zvláštnostem vstříc. V případě ód to znamená »takty« v délce
časoměrného verše se střídáním dvou hodnot v poměru 2:1 podle daného metra. U ostatních
případů je transkripce řešena podobně – s použitím »taktů« v délce verše nebo moderních střídavých taktů, které by vystihly střídání a proměnlivost rytmických stop.
Pro závěrečnou notu je použit tvar noty brevis, pro recitantu ve skladbách typu falsobordone je použit tvar noty maxima. Ligatury jsou označeny hranatými svorkami, kolor přerušenou
hranatou svorkou. Místo c klíčů jsou použity g klíče, při použití oktávové transpozice (hlasy
v tenorové a altové poloze) jsou označeny číslicí 8. Ve většině menzurálních skladeb jsou takty
v transkripci označeny menzurálními čarami mezi notovými osnovami, ojediněle běžnými taktovými čarami nebo tečkovaně. Doplněné posuvky jsou umístěny nad příslušnou notu. Eventuální
příčnosti jsou většinou ponechány, lineárnímu vedení samostatných hlasů je dávána přednost
před vertikálním souzvukem. Zachovány jsou šikmé čáry ve smyslu oddechu, konce verše nebo
slova. Někdy jsou předěly mezi verši vyznačeny svislými čarami přes osnovu – nejde však o moderní taktové čáry. Jsou vyznačeny čarami přes celý systém. Jednoduchá čára přes celý systém je
použita i na koncích dílů vícedílných skladeb (Kyrie, drobné liturgické skladby). Na další zásahy
do notového zápisu včetně doplněných not a rekonstrukce neúplně dochovaných částí skladeb
je upozorněno v kritických poznámkách. Přepis chorální notace je proveden plnými notovými
hlavičkami bez nožiček, bistrofa zdvojenou hlavičkou, ligatury jsou vyznačeny kulatými obloučky,
likvescentní noty kaudou. Převzato je značení oddechů nebo hranic textových celků nebo slov
šikmou čárkou a členění větších celků »taktovou« čarou přes celou osnovu. Pro potřeby poznámkového aparátu jsou tyto jednotky očíslovány na způsob »taktů«.
Podložení textu ve strofických skladbách klade před editora značné problémy. Zápisy v českých
vícehlasých kancionálech 16. století jsou téměř bez výjimky realizovány tak, že jednotlivé hlasy
jsou zapsány na otevřené dvojstraně pod sebou quasipartiturovým způsobem nebo za sebou
a text je schematicky vepsán (nikoli podložen) na volná místa mezi notovými osnovami zpravidla
tak, že pod prvním hlasem je vepsána první strofa, pod druhým hlasem druhá strofa, další strofy
následují pod dalšími notovanými hlasy a na notami nepopsaném spodním okraji dvojstrany.35
Písňové věty jsou zpravidla komponovány na text první strofy. Často se stává, že v dalších
slokách mají některé verše jiný počet slabik a je nutné podložit text jinak.36 Někdy se dokonce zdá,
že skladatel si už při kompozici písně vepsal pod každý hlas jinou strofu a jakoby zhudebňoval
v každém hlasu jiný text. To je patrné v těch případech, kdy v některém z hlasů podložení první
strofy činí větší problémy než podložení jiné strofy. Z toho vyplývá, že podložení textu v polyfonních písňových skladbách se často nepřikládala velká váha.37 Podložení textu první strofy v edici
je proto editorovou rekonstrukcí co možná nejlepšího podložení slov z mnoha dalších možných
variant. Všechna opakování textu jsou vysázena kurzívou. Pokud se neopakuje celý verš, často
vyjde na opakování jiný počet slabik a je nutné notové hodnoty dělit na kratší nebo spojovat
v delší. Podložení textu může být tedy v různých strofách různé a často je nutné je vyřešit pro
každou strofu zvlášť. Ve skladbách zapsaných bez textu je celý text vysázen kurzívou.
Poznámkový aparát ke každé skladbě obsahuje údaje o umístění v pramenu, ojediněle označení autora, kritické poznámky k hudbě (odkazují na hlas a číslo taktu lomené pořadím noty, hlasy
jsou v pramenu většinou neoznačeny, pro přehlednost je jejich označení doplněno), konkordující
prameny,38 nápisy týkající se funkce skladby a melodické odkazy. Vzhledem k poškození rukopisu
Michnou používané hemioly a proporce patří do jiné kategorie.
Zápis jistě nebyl primárně určen pro sborovou interpretaci. Stejně jako v Prachatickém kancionálu,
i v kancionálu z Miletína jsou zápisy provedeny tak úsporně a nepřehledně, že tuto možnost prakticky vylučují. Často jsou také zcela bez textu. Je proto pravděpodobnější, že takový zápis sloužil jen k uchovávání
repertoáru. Zpěváci pak mohli zpívat z ad hoc vypsaných partů, popřípadě se naučit melodii příslušného
hlasu zpaměti a sledovat jen text nebo se naučit nazpaměť vše.
36
Pokud přebývají slabiky, je někdy třeba rozdělit delší hodnotu na dvě nebo tři kratší, ojediněle se
to stává už v první strofě. Skladatel se omezil na vytvoření kontrapunktické věty k melodii v tenoru,
podložení textu přenechal interpretům. Často jde také o kontrafaktury a nové texty mají jiný počet slabik
ve verši než s jakým počítala hudební předloha. V několika případech nebylo možné text vůbec podložit.
37
Zřejmě s výjimkou homorytmických sylabických skladeb, ve kterých sledují všechny hlasy rytmus
cantu firmu.
38
Odkazováno je pouze na tytéž vícehlasé věty nebo jejich blízké varianty, nikoli na jiná vícehlasá
zpracování týchž písňových melodií nebo na prameny těchto melodií.
34
35
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je řada zapsaných údajů ztracena (notované partie, části textu, nadpisy…). Snahou editora bylo
poskytnout co možná nejúplnější informaci o repertoáru a nabídnout zájemcům o jeho interpretaci úplné skladby. Tam kde ztráty nebyly velké, jsou skladby rekonstruovány. Kritické poznámky
k hudbě jsou proto u poškozených a rekonstruovaných skladeb dvojí, jednak se týkají běžných
oprav písařsky porušených míst a jednak informací o ztrátách způsobených poškozením.
Supplementum 2:

Ediční poznámka k edici textů

Texty obsažené v kancionále z Miletína byly pro potřeby kritického vydání tohoto unikátního
pramene editovány v úplnosti, tj. včetně tzv. lusus calami a zápisů nevztahujících se přímo k zapsaným skladbám, některé z těchto pasáží byly však zařazeny s ohledem na přehlednost edice
do poznámek, resp. textově-kritického aparátu. Pro potřeby snadnější orientace v takto obsáhlém
souboru hymnologických textů byly jednotlivé skladby, ať už notované, nebo nenotované, očíslovány, přičemž do edice textů byly začleněny i odvozené názvy notovaných záznamů bez textu.
Edice takto zachovává řazení zapsaných skladeb, předěly mezi jednotlivými folii jsou označeny
// s číslem příslušných folií v hranatých závorkách.
Značná ortografická variabilita zápisů, pocházejících z více než stoletého pobělohorského období a opsaných minimálně 19 písaři ze starších předloh 16. a začátku 17. století, ať už tištěných,
nebo rukopisných, si vyžádala specifický ediční přístup. Všechny texty byly nejprve transliterovány včetně všech specifických ortografických aj. markant a teprve následně transkribovány,
a to při konzervativním zachování všech hláskových, morfologických, syntaktických a dalších
zvláštností. Tento v českém prostředí zřídka uplatňovaný přístup se ukázal pro kritickou edici
jako nejvhodnější, protože ukazuje i při použití novodobé transkripce značnou rozrůzněnost
textů převzatých ze starších i soudobých zdrojů a je jediným možným východiskem pro další
textologickou práci, která by měla být zaměřena na srovnávací analýzu konkordujících textů
zapsaných v různých obdobích pro různé účely.
Při transkripci českých textů zapsaných v kancionálu z Miletína byly uplatněny následující
zásady.
V oblasti hláskoslovné:
- ortografické digrafy byly v souladu s dnešním územ zjednodušeny:
cz, cž, čz > č
ij > í
rz, rž > ř
ſſ, ſs > š
tt > ť
- dobové ortografické znaky a skupiny byly transkribovány:
au > ou
dia, dio, diu > ďa, ďo, ďu
g (v platnosti j) > j
j>í
ſ>s
ś>š
tia, tio, tiu > ťa, ťo, ťu
v>u
w>v
- důsledně zachovány byly:
dublety -ff-, -ss- (ne ve významu š), -nn- a další
skupina -thprotetické a hiátové j
protetické a hiátové h
dnes zjednodušené konsonantické skupiny typu -dl-, -tl-, -ct(rozkolísané) předložky a předpony s a z
asimilace v souhláskových skupinách (hlatký, vlchký, níský apod.)
zúžené ý
diftongizované ej
Kvantita byla s ohledem na nemožnost restituovat původní stav přizpůsobena dnešnímu
úzu, pouze tam, kde bylo možno se opřít o jednoznačně doložené a prokázané odchylné tvary či
varianty, byla zachována kvantita vyznačená příslušným písařem.
V oblasti tvaroslovné byly důsledně zachovány všechny morfologické odchylky a kolísání
(včetně hyperkorektních tvarů typu řícti) a duplicitních tvarů prézentu slovesa býti (jsem vs.
sem) a jíti (jdu vs. du).
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Interpunkce byla přizpůsobena a doplněna podle novodobého českého úzu.
Velká písmena byla transkribována v souladu s novodobým českým územ – u jmen obecných
byla uplatněna pouze tehdy, zastupují-li či signalizují-li jména vlastní (např. Beránek, Duch, Král,
Panna, Zákon, Písmo apod.), dále jsou užita u slov vztažených ke křesťanskému Bohu (Duch, Otec,
Syn, Boží) s výjimkou osobních a přivlastňovacích zájmen (ty, tvůj apod.).
Zkratky jsou rozepsány, přičemž rozpis je graficky odlišen (viz níže).
Hranice slov jsou vyznačeny podle novodobého úzu s výjimkou některých typických spojení
a příslovečných spřežek.
V oblasti lexikální byla u cizích (latinských) slov respektována ortografická podoba zápisu,
stejně tak u slov do češtiny přejatých a zdomácnělých, a to včetně psaní y po tvrdých konsonantech (zejména Krystus), neboť tato podoba signalizuje jejich zdomácnění, na rozdíl od slov
vnímaných ve vztahu k vernakulárnímu jazyku jako cizorodá (srov. Maryje vs. Maria).
Ojediněle užitý piktogram ♥ byl pro účely edice rozepsán v příslušném pádovém tvaru.
Několik latinských zápisů bylo transkribováno v souladu s obecnými doporučeními pro vydávání latinských textů 16.-18. století.
Strofy jsou číslovány arabskými číslicemi a editovány z úsporných důvodů kontinuálně jako
celořádkové odstavce, jednotlivé verše, resp. rýmové či intonačně sevřené textové úseky (s pravidelným počtem slabik odpovídajícím příslušnému strofickému schématu) jsou odděleny delšími
pevnými mezerami.
Poměrně časté akrostichy, i koruptované, a tudíž ne vždy zcela průkazné, jsou v edici zdůrazněny tučně a je na ně upozorněno v poznámce.
Systém závorek a znaků užitých v edici:
xyyx rozepsání zkratky graficky odlišným fontem (v počítačovém textu jiná barva, která bude
v tištěné edici nahrazena týmž fontem menší velikosti, např. 11 > 8
[]
doplňky sekundárních textů (v tomto případě názvů skladeb odvozených z incipitů), které
usnadňují orientaci v edici
[= ] editorovy doplňky, jimiž upřesňuje a komentuje význam editovaného textu (např. datace
převedené do dnešního úzu)
<>
doplnění písmen a slov, které v rukopise z nějakých příčin chybějí
‡
doplňky a dodatky, které jsou v originále připsány mimo hlavní, kontinuální text (např.
‡
in margine)
<...> místa s poškozeným nebo nečitelným textem (tečky použity pro vyznačení předpokládaného počtu znaků, např. <.....>, a pomlčky pro vyznačení předpokládaného počtu slabik,
např. <--->
[!]
sic!
[?]
nejisté čtení (pro označení jednoho výrazu)
†
nejisté
čtení (s využitím tzv. crux philologorum, pro označení delší pasáže)
†
[X]
písařská
reprezentanta pro iniciálu X o výšce n řádků, např. 3[P]
n
/
oddělovník řádků
//
oddělovník stránek, folií

PRAMENY, JEJICH EDICE A KATALOGY
Rukopisy:
Bártfa
Budapest, OSZK, sign. Bártfa, Mus. pr. 6, 16. stol.
BeA
Praha, Knihovna Národního muzea, rkp. sign. III G 3, tzv. Benešovská agenda, 16.
stol.
BeK
Praha, Archiv hlavního města Prahy, rkp. sign. 8429, Benešovský kancionál 1576-1602
Boh
Rychnov nad Kněžnou, Muzeum Orlických hor, rkp. sign. N 417, tzv. kancionál Pavla
Bohunka z Rychnova nad Kněžnou, 1679
CCscript
viz Ruščin 1999
ČKc
Český Krumlov, Státní okresní archiv Třeboň, pobočka Č. Krumlov, rkp. Kaplanské
knihovny č. 9, 2. pol. 16. stol.
DačŽ
Dačice, Městské muzeum a galerie, rkp. bez sign., Dačický žaltář, začátek 17. století.
Esztr
viz Murányi 1993, Esztergom, knihovna katedrály, sign. MSS IV 4, hlasová kniha (bas),
provenience: Domažlice, 1602-1606
HK 21
Hradec Králové, Muzeum, rkp. sign. II A 21, hlasová kniha, 1. pol. 16. stol.
HK 48
Hradec Králové, Muzeum, rkp. sign. II A 48, pohřební kancionál z Neděliště, 1725.
Chl
Praha, Muzeum české hudby, rkp. bez sign., Chlumecký kancionál, kolem roku 1580
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J
Klab
KS
Loch
ĽS
Mil
MilŽ
NK 11 G 7
PG
Prach
Příb
RO AV 21
SedlK
Tá 182
Tá 183
Tá 184
VK

Praha, Knihovna Národního muzea, rkp. sign. IV H 64/I, II, 2 hlasové knihy (tenor
a bas), kolem 1580, začátek 17. století, provenience: Jaroměř
Brno, Moravské zemské muzeum, Ústav dějin hudby, rkp. sign. A 6 812, kancionál
Jana Klabíka, po roce 1670, provenience: Želechovice u Vizovic
viz Hulková 1988, Ľubica, rímskokatolický farský úrad, rkp. bez sign, tzv. Kruczayho
spevník, 17. stol.
Hradec Králové, Muzeum, rkp. sign. II A 32, Lochenický kancionál, 1667-1697
viz Hulková 1988, Bratislava, Archív Sekcie hudobnej vedy Umenovedného ústavu
SAV, Ľubický spevník, 2. polovina 17. století
Hořice v Podkrkonoší, Městské muzeum, rkp. sign. C 90, Kancionál z Miletína, začátek
17. století až začátek 18. století.
Hořice v Podkrkonoší, Městské muzeum, rkp. sign. C 91, Žaltář z Miletína, 1617.
Praha, Národní knihovna, rukopisný přívazek tisku Finck, Hermann: Practica musica,
Wittenberg 1556.
Budapest, OSZK, sign. Fol. Hung. 2153, Prešovský graduál (Eperjesi Graduál), 1635,
ed.: Graduale ecclesiae Hungaricae Epperiensis, Edited by I. Ferenczi, in: Musica
Danubiana 9, Budapest 1988.
Prachatice, Státní okresní archiv, rkp. bez sign., tzv. Prachatický kancionál, 1610-1627
Nový Jičín, Státní okresní archiv, rkp. bez sign., tzv. Příborský kancionál, začátek 17.
století
Rokycany, Římsko-katolická farnost, Děkanská knihovna, rkp. sign. AV 21, 3 hlasové
knihy, konec 16. a začátek 17. stol.
Praha, České muzeum hudby, rkp. sign. AZ 34, Kancionál Sedlčanský Kopidlanského,
začátek 17. stol., RISM B IV3 (CS-PnmS)
Tábor, Státní okresní archiv, rkp. sign. 182, kancionál, 1587-1588
Tábor, Státní okresní archiv, rkp. sign. 183, kancionál, 1580-1598
Tábor, Státní okresní archiv, rkp. sign. 184, kancionál, 1578-1582
Praha, Knihovna Národního muzea, sign. III F 17, tzv. Voltářní knihy Adama Táborského, 1588 a pozdější doplňky, provenience: Bubovice (?), Březnice (?).

Tisky:
Cantional 1587
Bridel 1658
Degen 1628

Cantional albo Piesni duchowne (Artomiusza), W Toruniu, Malcher Nering 1587.
Jesličky, sestavil Fridrich Bridel, Praha 1658.
Catholisches Gesangbuch … Durch Iohann Degen … Gedruckt zu Bamberg durch
Augustinum Crinesium. Anno M.DC.XXVIII. Ed. in: Das Liederbuch des Johann
Degen aus dem Jahre 1628 im Faksimile, Bamberg 1992.
Dobř
Dobřenského sborník, Praha, knihovna Strahovského kláštera.
Hlohovský 1622 Písně katolické k výročním slavnostem, sestavil Jiří Hlohovský, Olomouc 1622.
Holan
Capella Regia Musicalis, sestavil K. V. Holan-Rovenský, Praha 1693.
Josquin 1561
Jan Josquin: Muzika, s.l. 1561, ed. in: Hostinský 1896, s. 65-104.
Karolides 1618 Žalmové anebo zpěvové sv. Davida…, vydal Daniel Karolides z Karlsperku, Praha
1618.
Lib 1569
Libellus elementarius in lingua Latina, Boiemica et Germanica … Excusus Pragae
per Ioannem Gitzinum … 1569, ed. in: M. Kabelková: Hudba a škola v období
české renesance, Praha 1984, diplomová práce na FFUK, strojopis, s. 117-193.
MichnaČMM
Adam Michna: Česká mariánská muzika Praha 1647, ed. J. Sehnal a L. Štukavec,
Praha 1989.
MichnaSM
Adam Michna: Svatoroční muzika, Praha 1661, ed. F. Malý, J. Sehnal a L. Štukavec, Praha 2001.
Svošovský 1624 Katholické staročeské písničky a některé litanye…, vydal Jan Petr Svošovský, Litoměřice 1624.
Veteres 1561
Veteres ac piae cantiones praecipuorum anni festorum, Noribergae, In officina
Ioannis Montani et Ulrici Neuberi 1561, RISM B I 15611, RISM B VIII 1 156121,
Tenorlied 1 64 (15611), s. 292-295.
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