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KURIÁLNT CHORÁL u SV. TOMAŠE

Dokonale mámevylíčen kult pro hudební dějiny Brna
ve středověku při kostele sv. Tomáše. Hnedv_lietinách
doprovázejících vznik kostela se dovídáme, že chór musil
být obsazen nejméně 42 mnichy: non minus quam quadragin
taduo fratres, quamprimumfieri poterit, si plurea esse
non poterint, et deincepe eingulis inantea successivis
temporibus eint et esse debeant, divini cultus laudaa
o c t t i d i e e c 1 1 e m p n i t e r d e c a n t a n
t e a, slibuje tu prvního ledna 1358 provinciál řádu Old
řich s tak odhodlanouJistotou (bona deliberacione previa
et nature consilio prehabito), že nabízí si temporenostri
aut euccessorumncstrorum fratrum... minime quadreginta
duo fratres numerout prefertur non fierent, odnětí zabez
pečujícíhc majetku, Jímž Je provoz dotován: extunc pre
libatus noster dominueMarchio aut succeesores sui, qui
fuerint principes Moravia, tantum in bcnis ipsius Monaste
rii nostri predicti... nos et predictos succeesoresnostrce
fratres qui fuerunt, corrigere, emendareet castigare de—
bent, prout sue et aucceesorum suorum gracie iuxta condig—
namsatisfaccionem in hac parte videbitur expedire.

Jan Jindřich, bratr Karla IV., Jako nový markrabě
podchytil tu v Brně zatím uskrovňující se rodinu řeholní
sv. Augustina, ne kanovníků, nýbrž eremitů, řád, který
zřídil papež Alexander IV. z různých poustevnicky žijících
samostatných skupin r. 1256. Je možnobrát doslova posudek
Janův: cuius professoree,(patrně professi) eximii verbi
divini doctrinis, clarisque vite et honestetie exemplis
sanctamdai Ecolesiam et eius filios devotcs mirifice
semper illuminare contendunt.

Je znakem tohoto řádu (Řádová konstituce Rkp. A65
A 58) na rozdíl od augustiniánských kanovníků, že si podr—
žuJí ritus římský, který byl do Brna vnesen už minority,
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s tím rozdílem, že ti nám nezechovali po sobě ze středově—
ku nic dokumentárního. Knihovna brněnských augustiniánů
zachovala nám vzácné knižní památky našeho předmětu se tý—
kající, které budemesledovat. Základní poznání poskytne nám
kodex A 65 : Univerzitní knihovny brněnské, která vůbec
biblictéku kláštera převzala. Jeho obsah Je tento:'
l. augustiniánské řehole, 2. konstituce řádu potvrzené
per generalemet difinitores generalis capituli in Urbe
veteri celebrati anno dcmini MoCCoLXXIViJoet pre genera
lemet diffinitorss generalis capituli Florencie cslebrati
anno domini m0 ccmv 11:10, 3. řádová Rubrika, ba pro po
drobnost přímorubricistika, kde je i notováno, 4. vynoto
vané toni oommunesofficii, 5. definitivní usměrněníkonsti
tucí generálem řádu Tomášemex commissione oapituli gene
ralis Parisius celebrati anno domini m0ccco xnvo. Obešli
Jsme původní názvy těchto oddílů, protože tehdejší neustá
lená terminologie by mátla. PokudJde o konstituce ze
13. stol., je potřeba doplnit, že Ještě po generální kapitu
le ve Florencii byly schváleny také kapitulou v Řezně tři
roky nato. Naráží na to i generál Tomáš, 5 a zvláště expli
cit duplikátu tohoto kodexu z mladší doby, sig. A 58:
Expliciunt constituciones scripte et complete per manus
fratris Alberti anno domini millesimo quadringentesimo
quinto et finite feria secunda proxima post festum sancti
Iacobi apostoli. Et constituciones ratificate et confirma
te sunt in oivitate Ratispcnensi cum addicicnibus fratris
Thomsprioris generalis ordinis fratrum hersmitsrum sancti
Augustini. Je zajímavé, že celý sborník to nese název Con
stituoionss. Také starší kodexmá: Expliciunt oonstituciones
na konci knihy - s podivným dodáním: per manus Sapiencie
infra cctavam assumpcionis beate Marie, bez data. Opis z
mladší doby zanechává prázdné osnovy, kde mělo být noto
váno. Oddíl spisu věnovaný nápěvům (toni communes) chybí
zde vůbec.

Každý z oddílů tohoto sborníku má co říci našemu
předmětu. Hnedv řeholi zastaví nás slova: Et nolite can
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tere, nisi quod legitis esse oantendum. Quodautem non
ita soriptum est ut cantetur, non oantetur.6) Comána
mysli při tomto výroku sv. Augustin, je ted vedlejší.
Nás musí zajímat, co si pod tímto představovali augusti
niáni ve středověku, především naši eremité. Vypadá to
tak, jako by na základě těch slov měly být vylučovány
: pojmu zpěv formy lekční. Amalariův výrok Leotio dioi
tur, quia n o n o a n t a t u r ut psalmus vel hym
nus, sed 1 e s i t u r t a n t u m - ilÍuo enim
m o & u 1 a t i o, hio s o l a p r o n u n t i a t i o
quaeritur, může poučovat o stavu původnímv církvi aspoň
podle představy, ale demonstruje také občasný purismus,
jímž prostředí reagovalo na přemíru melodie v moderněj—
ších lekčníoh nápěvecb. Příklady poskytovalo v diecéz
ním ritu Triduum saorum při Jeremiášovi, ale mohlo by se
začít už Ieajášem v matutinu vánočním, nechceme-li se
obírat genealogiemi &mešními perikopami o solemnitáoh.

že nápěvy lamentaoí měly své nepřátele, o tom svěd—
čí nejeden příklad. Nebyli to jen přísní cisterciáci nebo
kartusiáni, kteří se zde vzepřeli vývoji. nýbrž také
benediktini nádherymilovné clunské kongregace: Primae
tres lectiones de Lamentationibus Jeremiae fiunt, in
quibus tamen non ita oanonicos imitamur, ut eas non tan
legere, quamcantare videamur, sicuti ille per multa loca
solent, illaque alphabeta omninotacemus, říká Udalricue
Cluniacensis, &slavný klášter Farfa vyznává: apud nos
legantur sine centu, sicuti alias leotiones. Také Lanfrank
udává o lekcích Tridua: Primae tres de Lamentationibus
Jeremiae sina centu st alphabetis praescriptis. 8) Oldři
chova zmínka o kanovnících neznamená, že právě kanovníci
zaváděli novotu. Naznačuje jen, že benediktini v Triduu
opouštěli při breviářním officiu vlastní monastický kur
sus & užívali v tyto dny ritu římskéhojako kapituly,
s výhradou právě lamentačního nápěvu. Ostatně non tam le
gere quamcantare prozrazuje, že se ještě jednalo v kapi—
tulách o nápěv umírněný, přičemž per multe loca solent
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značí, že ani ještě nebyl v užívání kapitul všeobecný. Je
to patrně tan nápěv, který šťastně najdeme také u našich
eremitů na důkaz, že slova sv. Augustina za překážku ne
považovali. 9 V našem kodexu najdeme ovšem dotyčný nápěv
až ve sbírce v našemčíslování čtvrté. Titul, který ji
dali, je: inoipit ordinarium cumnotis.

aaGP GP F G a a b a G G a

A- leph. Quomodosedet sola civitas plena po-pulo
F G a a b a a G P P

facta eat quasi vidua domina gencium
F G a G PE G F

princeps provinoiarumfacto est sub tribu-to.

Jde zřejmě o variant toho, co je každémuchoralistovi zná
moz nynější Edice vatikánské, jen tu není ještě taková
normalizace. Hnedv titulu inoipit lamentacio Iheremie
prophete našli bychom už sklon ke známé výzdobě větného
ukončení: a & ab G FE G F, a také vedlejší mediace, zde
domina genoium, která v jiné slooe může předcházet, je tak
formulována:

ab G FE G F
ma-xillis eius

omnibus ca-rie eiue

Kupodivu mohli jsme tu odkázat na Petra Wagnera, jenž zná
totéž téměřdo noty, z rukopisu františkánského 13. stol.
z Mnichova. 10 Nápěv považuje se za římský, ale musíme
být opatrní. Jeho variant je také u dominikánů, kteří ma
jí liturgii pařížskou, a také u premonstrátů. Naproti tomu
0 františkánech u nás mámedoklady, že zpívali jinak; 1
Stšblein nalézá tento nápěv "umdie Jahrtauaendwende." 12)

Je zvláštní, že se benediktinský monachismusdistan
cuje od zpěvu v lamentaoích a tím vylučuje ze zpěvu i obec
ně lekci. Je to přece v době, kdy se za oantus považuje
kdeco, takže se i clunské coneuetudines v jiné souvislosti
vyjadřují nejinak. C a n a n t vero Primam a u b
s i 1 e n t i o, žádají pro Velký pátek, exoepto quod septem
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pealmosetletanismdebent1na1todicere.Istisenimduobusdiebusoanant

horas(tj.minores)sicutinCenaDom1n1.PostprímamLnclaustrosimuloantent

psa1ter1umtotunusqueinfinan.13)FerfesamotnánaJednommístěoora—

c1říkádicaturintonoaorecenebylahudebněvyššíformounežlekce.14)Ale

začneme-licitátzFerrysezmínkouolamentacíchoněcovýše,pakeeolekcíchvůbec

dovíme:Sinebenedictioneleotionesinoipiunturetmetrovelme1odiafinientur.

CcnsuetudLnesTreverensiscodicisuAlbersenámktomupovípřipohřbuspolubratra:

Ccmpletorioveroperaotoabbascumsuodextrochoroinoipiatplenamvigiliam(defuncto

rum)“&perte-toJeJistětotéžJakoinalto.15)Queperactepsalteriumexintegro

adnetrunMODULETUR.Jestližepsalmusdirectaneus"modulatur"alekce,melodie"

finitur,paknemělovaditmonastiokémuchóruanimelodičtějšíukončenílamentaoe:

O

D

a.J

_,.--....
Ierusslem,Ierusalem,convertersaddoninundeumtu—

um.

Nášsborníkaugustiniánskýpříznačnězařazujenápěvlamentaěníklekoím.Lzesnadno

pozorovat,ženápěvlekceJesotvaméněhudebnínežprostýnápěvlamentace.

Jv

'

EgoDoanusetnonestalter,formansluoemetcreanstenebres,
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facienspaoemetcreanabellum.

vvvv

Quihabueritaubatanciammundi...otolauseritviaoora

suaabeo,quomodocaritasdeimanotin0-0?

Sideuspronobis,quiaoonťranos?

.vvvvvw' *

O'I

v

Filiolimoi,nondiligamusverbo...sedopereetveritatg.

)

===
Tuautomdomino,niaororonobia.Deograoiaa.
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zpívali takto lekci také clunští benediktini protivíoí se
lanentačnímu nápěvu? Patrně ano, protože tento nápěv podr—
želi cisterciáci, kteří z clunské reformy vyšli &ve svých
knihách lamentační zpěv stejně vylučují. 16) Nápšv lekce
je ovšempouze interpretativní, nikoliv dekorativní, ale
sotva jiný v tom ohledu je i nápěv lamentace, ba ten je
v lekčním ohledu organičtšjší. Obecnýtonus lekce, jak
demejej zde předvedli podle augustiniánského zápisu, má
tutéž subtonální podobu teprve překlíčováním z formy sub
semitonální. 17) Náš klíč 0 patří vlastně o tercii níže.
To dokazuje velká tercie a-F, kde recitace má césuru, tzv.
lekční flexa. Pravý subtonální recitativ by flexoval dolů
sekundoua-G. Tercie vznikla teprve tím, že se recitační
tenor zvedal vzhůru o půltčn k podobě subsemitcnální; je
to tercie vždy malá - při poloze reoitativu na e je to
c-a, při poloze na F je to F—D,před transpozicí to bylo
hee-G ze eubtonálního a-G. Metrumnaproti tomu mívalo při
subsemitonální formě průchod: c-h—a-c ze subtonálního
a-G—G—aaForma a-G—F-a je zase z překlíčování, ale snadno
bývala přeorientována do podoby a-G—F—G—a,což je prvek
už dekorativní, známýz antifon, nikoliv lekční. V našem
kodexu mohli bychom odkázat na záznam eubsemitonálního
nápěvu pro Confitecr,dodaný na konci třetího oddílu, kde
je užíváno flory P-D a metra PvE-D-FF (et tibi pater
věrnější, než máVatikánská edice), ale vývoj máještě dal
ší fáze, která musímenechat na jinou příležitost. 18) Zde
jen konstatujeme, že kdysi musilo dojít k návratu k teno
ru aubtonálnímu, jenž byl nepochybně původní. Provádšno
to však bylo mechanicky. Tuto reformu převzal patrně také
ritus kuriální, tedy nejen premonstráti, a ovšemfrantiš—
káni. 19 Zdá se, že tu iniciativu mšlo právě Cluny
při znánémvlivu tohoto monastickáho střediska na vedení
římské církve. Z kuriálního úzu pak vycházejí naši eremité
auguetiniánští. V té věci nemohl překážet výrok sv. Augusti
na v řeholi, ani když šlo o lamentace - stejně, ba lépe
eubtonální, tolik podobné psalmodii. O psalmodii bude mít
náš kodex: De puncto flexu (!) ita flexantur varietatee
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omnescuiuslibet thoni. Et nota quod flexus'primi, quar
ti, sexti et septimi thcni (tenor subtonální) descendunt
una voce tentum; flexus vero secundi. tercii, quinti et
octavi thoni (tenor subeemitonální) descendunt tercie
voce. (fol. lllb). Ve třetím oddílu kodexu mámevyřčenu
zásadu: lecciones vero legantur super hoc thono: le, fa,
sol,re. 20 Musilo na tom záležet pro zachování ueu řím
ského.

Po řeholi následují v kodexu řádově konstituce:
Incipit prologus constitucionum fratrum heremitarum ordi
nis sancti Augustini. Pro nás bude nejdůležitější přínos
v kapitole 37. kde se jedná o vybavení konventů liturgic—
kými předmětya hlavně knihami. Loce plura nostra religio
nis (našeho řádu) ex nimia paupertate et nuditate libro—
rum, peramentorum, celicis et eliarum rerum, que ad
divinum cultum et ornatumecolesie et loci religionis
pertinent, sunt omni populo in derisum. Je to negligen
cia sane et desidia aliquorum, qui dampnaliter desiderant
et appetunt preeeee pocius, quamlocorum oportunitatibue
et indigenoiis subvenire. Zde mámepříležitost poznat,
o jakou knižní soustavu se liturgický kult a zpěv a sv.To
mášeopíral. Igitur universis prioribus locorumnostre
religionis striote precipimuset-mandemus.ut quilibet ex
iis p r o p o s s e solicite atudeat et procuret, ut
in loco sui prioratus sit

ed minus unum bonummiesale conventuale
et duo pro missis votivis.
et unumbonumepistolare
et duo bona antiphonarie, soilicet diurnum et nooturnum
et unumsequenciale
et ordinarium secundum ordinem nostrum
et ymnarium notatum
et adminus unumbonumpselterium ordinatum
et unummenuale seu collectarium competentis voluminis

in quo sint oraciones omniumhorarum et cepitule tociue
enni, et in tali libro ebdomadariusin choro existens vident
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euumoapitulum et debitaa aeu debitam oraoionem dicat.
Item unumleooionare, in quo de nocte legantur

leocionea debite a e c u n d u m r u b r i o a m 0 f f 1
o 1 i r o m a n o o u r i e, q u 0 d t e n e t e t o b
e e'r v a t n o a,t e r o r d o.

Item habeat regulam beati Augustini expoaitam. 22)

Výčet nezdá se být úplný; chybí graduál, když Je „jmenován
antifonář, & chybí breviář. V případě graduálu těžko myslit
na staré pojmenování antiphonarium i pro mši. na to Je ve
13. století pozdě. Mimoto d n o antiphonaria Je vylože
no dodatkem diurnum et nocturnum. Jinak při pojmu breviá
ře. Zde bylo velmi možné, že officium odkázáno bylo Ještě
na více knižních pomůcek. Jmenovánoje přece lectionare,
paalterium, hymnarium,antiphonarium, colleotarium, které
zde mávedlejší název neobvyklý. Přesto tentýž apia mluví
hnedv první kapitole o breviariu v souvislosti, která nás
bude zajímat i Jinak.

Puleato ultimo aigno et ad aignum maiorie
dioto sub ailenoio Pater noater fratres
dicunt matutinaa de beata Virgine stando.
Deinde expletia matutinia beate Virginia
versi ad altare et crucia aignaculo ae
aignantee...1ncipiunt matutinumde tempore.
debito modo proaequentea & e c u n d u m
m o d u m r o m a n o o u r i e prout
eat i n b r e v i a r i o o r d i n a
t n m, iuxta quod totum officium per cir
oulum anni volumua observari.
In matutinia autem oantoree moneant fratrea
Burgera ad reeponaoria decantanda, quibua
volumua in hiia et in aliia ad eorumoffi
cium apectantibua eine oontrediccione
aliqua obedire.

Poslední věta chce říci, že kterýkoliv z bratří můžebýt
vyzván, aby zanotoval reaponaorium a předvedl Jeho sólovou
partii bez přípravy, námitky přitom neplatí. Jiatě dobré
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vysvědčení pro řád, kterému Je kostel sv. Tomáše svě
řen. 23 Ale nám Jde o breviarium. Je potřeba rozumět
postaru a nutno ztotožnit tento pramen s Ordinariem
secundum ordinem nostrum ve výčty knih ?

I tak usvědčí náš výčet z neúplnosti dále kapitola
třetí. kde se Jedná o tom. Jak Je třeba konat offioium
capituli, které v řádu má své místo po laudách (nikoliv
Jako nyní po primě), mimo Triduum saorum. Jmenováno Je
tam totiž martyrologium, Jež ve výčtu chybělo.

Ipso igitur priore, at oetaris post eum,
sedantibus leotor surget et que sequenti
die in k a 1 e n d a r i o vel in
m a r t i r o 1 o 3 i o sunt pronunciet. 24)

A zase Je řeč o breviariu:

Completeoracione Dirigere sedeat prior
at conventus post eum. Leotor itaque stane
dicat Iube domnebenedioere inolinans se
ad benadicoionem, et prior det illam aut
tenens locumaius - alioquin antiquior
in ordine, qui fuerit in oapitulo 
ut in b r e v i a r i o reperitur.
Et lector legat oapitulum, quod pro tem
pore habetur, et dioto Tu autem subiungat:
Commemoraoiofratrum familiarium prepin—
quorumordinis nostri. Et tune prior
dicit Requiescant in pace, et oonventus
respondeat Amen.
Adiutorium nostrum, Benedioite etc. ut
in b r e v i a r i o continetur.
Hiis explatia lector legat de constituoio
nibue, quantumpriori plaouerit.

Znova se nám vtírá otázka: Nejde přece Jen při názvu bre
viarium o totéž, co Je ve výčtu Ordinarium? Čtvrtý oddíl
našeho sborníku nese opravdu název Ordinarium oumnotis.
Konfrontujeme tedy Jeho obsah s tím. co Jsme tu o breviariu
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měli. Budou tu opravdu shody v pořadu, ale officium ca

pituli chybí. Zato nás tu čeká překvapení. Když Jsou pro—
brány žalmové nápěvy pro officium, pak po nápěvech pro
Benedictus a Magnificat následuJe titul: Thonus versuum et
Gloria a n t i p h o n a r i i d i u r n i - a Jsme
ohromeni, nebot se Jedná o psalmcdii m e š n í, o doxo
logií introitů. Zmínkac graduálu tedy ve výčtu knih
liturgických nechybí a název antiphonarium tu Ještě ve
13. stol. přetrvává pro graduál!

Řád ani neměl asi ordinarium v tom smyslu, Jako
byl brevierius dieceee sive Rubrica, protože Je zastupuJe
třetí oddíl našeho kodexu po názvemIncipiunt capitula
6rdinecionum, s Jehož obsahem se brzy seznámíme podrobněJi.
Upozornili Jsme už na to, že názvosloví mate svou neJednot
ností, což Je boleat středověku vůbec. 26) Pokud Jde'c
existenci breviáře augustiniánů v našem nynějším smyslu,
nezbývá'než využít také poslední součásti našeho kodexu,
Jež chce být ke konstituoím výkladem. To bude ovšem doku
ment z doby pozdější a my víme, že breviář se pomalu vyví
Jel stažením materiálu z více knih oborových. Tomášprior
generalis tu mimoJiné k první kapitole konstitucí dokládá
o sobě podřízených převorech nižších: Item quilibet prior
provincialis in sua provincie compellat ad emendum b r e
v i a r i a fratres non habentes, si habeant unde. Předtím
mluvil o stíhání těch, kteří hodinky zanedbávaJí: Quilibet
prior provincialis sub pena sui officii diligenter inqui
rat,qusliter divinumoffioium a fratribus dicatur, et si
quis invenitur non dicere horas canonioas et sepe non
celebrare (missam) punist eos aandacione condigna - et
sub eadempena priori generali significare procuret, ut
tamquama via salutis devii a nostraareligicne perpetuc
sint infames. Podle všeho se tu Jedná o hodinky mimoveřej
ný chór. V chčru zpívalo se dosud asi zpaměti: tak se mohlo
stát, že,klerikcvé, kteří nebyli Ještě kněžími, ohatrně
četli.27 PokračuJe tu instrukce: Pricres eoiam provincie—
les inquirant (zase to slovo) fratres clericos QUASIlege
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re nescientes, et eos oogat. quod infra dimidium annum
aoiant legere COMPETENTERet postea profioiant in legendo,
aut de cetero non deferant tonsuram olericalem et voce
perpetuo sint privati. Následuje příkaz o zakoupení bre
viářů. 28) Konstituce samy měly něco podobného o bratřích,
kteří kleriky nebyli - fratres layoi. Ipsis quoquefratri
bus laycis inhibemus, ut nisi pselterium distinote legere
eciverint, in eo, vel libro alio non presumant. Et si quis
contra feoerit, pro qualibet vioe tres dies in aqua et in
pane ieiunare cogatur. Et qui docuerit (je navedl), eandem
penamportet. Nec alioui fratri layco, quantumcumquele
gere sciverit, ullo modoconcedatur habere coronsm (ton
zuru). Celá tato (druhá) kapitola konstitucí je věnována
konvršům, jakým způsobem se mají připojovat k chóru kle
riků v době officia,.tedy v tomto případě jde o náhradu
breviáře v chóru. Je tu totiž stanoveno, kolik otčenášů
náhradou za žalmy se mají pomodlit běhemhčry. Privát
nímu offioiu breviářa podobá se jejich pobožnost v tom,
že suumoffioium fratres layci UBIQUEsub silenoio dioant.

Měli bychom mít ovšem jasno, kdo a kdy mohl nahra
dit breviářem povinnost chóru, neboť na míře.takového uvol
nění závisela kvalita pěveckého výkonu. Kodexkupodivu
mlčí o závaznosti chórového offioia pro jednotlivce.
Generál Tomáš žádá jen: Omneshore canonice, diurne pa
riterque nocturne, oantentur oumnote, a 0 e 0 i a m
s e : t a.30 A jinde: Vigilia quoquebeats Virginis sin
gulis diebus post completorium dicatur s i n e n o t a,
sextis feriis o u m n o t a. Za důstojně provádění
zodpovídají provinciálové: Adiioimus, quod priáreš pro
vinciales in omnibuslocis sue provincie habeant dili
genoiamoiroa divinum officium, ut distiete et p u n c t a
t i m 31 atque morose dicatur et in omnibus servetur for—
ma romane curia. Nenajde se přece někde zmínka o persolu
ci ho'ry mimochórTV kapitole 25 třetího oddílu v kodexu
(Capitule ordinaoionum) pojednává se in quibus festis de
sero centari debeat metutinum. Zajímat nás bude tato partie
vcelku, protože už se jedná o antioipaci offioia nočního.
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Afeeto aancte Trinitatis et dsinceps in featie
maicribua et minoribua duplioibus ueque ad feetum
sancti Augustini inclusive cantantur in sero post
completorium matutinc. Et tuno ad completorium
non puleetur, sed facto primo eisno ad metutinum
intrent ad collacioncm, ei est facienda (předčítání
před kompletařem,nyní lectio brevis). Paota vero
collacione cumitur ad ecclesiam, pulaetur secun
dumsignum. Extunc fit ccnfeasio et dicitur com—
pletorium. Et dicto completorio a conventu in
ecclesia - vel oantato secundumvcluntatem maioria
- et a ministrie i n s a o r i s t i a cum
sacerdoste a e i n t e r i m p r e p a r a n d o,
puleetur teroium eignumet incipiatur matutinum.

Tak se mimochór modlili kompletář liturgové připravující
se v sakristii a bylo jistě doet jiných příležitostí, kdy
mnichové jinak zaměstnaní třeba mimokonvent potřebovali
breviářů.32 Ale tato rubrika námprozrazuje také, že i
v chóru se někdy officium konalo beze zpěvu. což generál
Tomášzopovídá mimopřídatné officium marianum. Je nutno
mít na zřeteli. že inetrukoe provinciála je mladší než
Capitula ordinacionum v kodexu. To ae nám ozřejmí na jiném
místě.33 Je více příkladů na officium pouze recitované
u sv. Tomášev té době. 0 eextě zmiňuje se sám reformátor.
capitula ordinacionum jmenují i nonu. Hnedv první kapito
le: Cumautem ex inetituoione ordinis fratres ieiunant,
hiie diebue circa sextam horem a sacrista campanelle parva
de choro bie pulaetur facto oongruointervallo, st fratree
in ecclesia oongregati oantant nonam v e l l e g a n t
a e c u n d u m v o 1 u n t a t e m m a i o r i s.

Et ex tunc veniente hora none coneueta eemel groesa campana
puleetur. Ale nakonec to bude zmatek píeařův; jedná se o
sextu, kterou chce mít generál zpívanou vždycky.

V další kapitole ee jedná o tom, jak mají být litur—
gové při výkonu obraceni. Také tam budou doklady, že offi
oium se konalo 1 beze zpěvu. Invitatorium et omnesversi
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cali et Benedicsmus domino cumdicuntur, semper d i 
c e n t u r v e 1 c e n t u n t u r s dicentibus versie
voltibue od eltare eliis frctribus e regione convereis.
Cumcentor autem v e 1 e 1 i u-e : r a t e r incinit
entiphonemvel elium csntum, semper vultu vereo ed alte
re capite discccperto, sive eolus, sive sssocistie etere
dehet. Similiter cspitule et orecicnes dicuntur s eecer—
dete in loco suo. Qui eive cantet sive p 1 s n e d i
c a t orscionem...etebit. Preter vero p r o n u n_c i s
t u r u s collectem (psáno Celenderium) in utrisque
vesperis eerviet sihi de libre crecionis et in mstutinis
de cendele eccense cumecdemlibre. Hiete zajímavá Jistě
už pro terminologii. Ještě toto: lotendum quod omni
tempcre, quendc in chcrc ccmmuniter peellitur. unus ono
rus contre elium versie vultibus e regione vertetur.

Třetí kapitole. Quandotretree sedere et qusndc ste
re erecti in ecclesia debeent, mávůbec pro disciplinu
zpěvu u sv. Tomáše mnoho poučného.

Quandccumquepsslmodia et officium dicitur
s i n e n o t e in ecclesia, omnesfretree
stent erecti preterquam mortncrumin peelmodia,
in que fretres eedent 's i v e c e n t e t u r
s i v e 1 e g a t u r neque ed Lsudate domi
numde celis (poslední laudový žalm), Similiter
in peelmis gradualibus sedeent (Jsou také ze
zemřeló).
Preteree qusndocumqueduo pselmi vel quatuor
centsntur sub una antiphona, ille chorus dehet
etsre in quo entiphcna inchoetur et slius dehet
sedere. Sed in tempore pascali, quandodicuntur
sub uns sntiphone ducdccim pselmi, tunc chori
sedeent slternetim sd duos psalmos. Quandcvero
est feetum et sub una antiphons dicuntur tree
psalmi, sd unum pselmum eedest unus chorus et
eliue chorus sd slterum succeesive. Verumeciem
sd Leudete dominum omnes gentoo ct Quicumque
vult (tzv. Athaneeienum)et in officio beste
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Virginia p l a n e d i o t 0 st (ad) Bene
dictus et thnificat et Nunodimittis et (in)
ympnistratrea stent erecti s i v e l e s a n 
t u r s i v e c a n t e t u r.
Paalmodia et aliud officium cum s i n e n o 
t a d i o 1 t u r, distincte dicatur. ita quod
finitis versibus in uno choro alius chorus in
cipiat. Et idemin offioio beate Virginis ot
mortuorumobservetnr.
Quandovero cantatur psalmodia, in punoto mstri
(při značce...) non fiat protracoio, sed pausa
conveniens et equalis. Ille (- zde mezera v obou
rukopisech Jako pro Jedno slovo) vero ad tinem
versuum similiter (správně asi simul) teneamua
(starší rkp máintonemus)et similiter dimitta
mus (starší rkp znova intonemus). Nullus ante
alios incipere et curere presumat, aut post
alios trahere aut punotumtenere. Simul oantsmua
et similiter pausemus.

_Adleocicnes vero sedeant fratres, excepto cum
de evangelia leccio rscitatur.

Jak vidět, už před zásahem Tomášovýmpéče o důstojný
průběh chórováho offioia byla. nyní Je ovšem zpěv vymá
hán pro všechny součásti officia denně. Bylo striktně
uposlechnuto? Sotva tomu tak mohlo být při provizoria,
v němž se liturgický prostor a sv. Tomáše dlouho na—
cházel. Jeětě po smrti markraběte Jana r. 1375 se shá
něly prostředky na stavbu a vybavení, pomocí odpustků
taká r. 1403. naštěstí přáli klášteru i Janovi nástup
cová. 34 A tak se Jistě uplatňoval pouhý breviář také
v provedení konventním při společném officiu v chorus
Při recitaci beze zpěvu neměla totiž už tu oporu pamět,
protože chyběli preintonátoři v osobách fungujících
kantorů. Čtemetotiž v další, tJ. čtvrtá kapitole tě
hož spisu:
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In quolibet ohoro aint duo oantoraa, unue ex una
parte et alter ex alia. Qui d i a t r 1 b u a n t
e i n g u 1 a e a n t i p h o n a a p e r a i n
g u 1 o a t r a t r e e a naiori inoipientea
unuaquiaqueex parte eua. in veeperie et natutinie
tantum. in aliia vero horia a ninori inohoantea.
Cantor vero, qui dat antiphonan, intonet paalmun
ueque od punotun (tj. notri). et oolua reoipiat.ean—
dempoat pealmum- niai fiat duplex offioiun vel
minus duplex —et oantetur ab utroque ohero. et
nunquamineipiantur antiphone a duohue ante poalmnm.35)

Ostatně paměti hudební Jistě ubylo pro etaroati a učenou
ti Jiné. Jsme v době, kdy eo stávala naléhavou v chóru
potřeba knih.Tuto směnupostihují bezděčně i staré kon
etituoe našeho kodexu, když mluví o braviaři, aniž byl
Jeětě mezi liturgiokýni knihami v Jejioh výčtu Jmenován.
Také zmínka o čtení paalteria u konvršů Je pro to charak
teristická. Ostatně ve výčtu kodexůněkde bylo při Jediném
exempláři "ad ninua". naše kapitola o kantorooh chóru
pokračuje:

Loooionoavero lagantur in ohoro vel alibi in 1000,
in quo ab omnibus pooaint audiri. Et eempor a mino
ribua inoipiatur. Reaponeoria nootuxna oantent fra—
trea in etallia auie eiout antiphonaa, u b i 1 1
b r i p l u r e a h a b e n t u r, exoeptia illia
diabue. in quibue debent ad pulpitun in modio ohoni
oantare. U b i a u t e n a a t u n u a 1 i 
b e : ad oantandum, vadant oommuniter ad medium
ohori et semper inoipiatur &maiori ex utraque parte.
Par ebdomadamautem ferialibue diebua. a i 0 h o 
r u s o 1 e r i o 1 a h a b u n d a t, oottidia
diiidantur ex utraque parte - aive tria rasponooria
dioantur aive duo ut in temporepaaohali - inoir'*uta(!)
a fratre, ubi pneoedenti noote dimiaaun eat, uaque
ad ultimum auoceaaive. f=

Kapitola Je nadepaána De offioio oantoria. Přesto, Jak se



zdá, řád neměl kantora, Jenž by Jako v kapitule nebo
Jiných komunitách s řeholí byl Jakýmai hodnostářem..Jenž
by sám ani nazpíval, nýbrž spíše učil a ustanovoval. Jed
nalo se o precentory aktuální, Jak bývaJí v množnémčísle
Jmenováni rubrikami římskými. Cantores autem oonstituantur
a priore, mansuri quantumsibi videtur expedire. Ještě Je
tam Jedna věta hodná pozornosti o JeJioh funkci: Et quan
do oantor inoipit aliquam antiphonam (sám) ante psalmum,
oollateralis socius eius intonet psalmumusque ad punc
tum. Další kapitola bude Ještě o lakoíoh et de lecoionum,
oapitulorum et oraoionum t h o n 0. Také termín tonus
pro nápěv, kde diecéze užívala výrazu nota, Je římský.
Pbužili Jsme z této kapitoly pasus, že lekce legantur supsr
hoc thono: la—fa-sol-re. Ostatek si nechámena Jinou pří
ležitost. Ted poJednámeo knihách. 0 oraoi se tu praví:
Sacerdos autem ad omnes oraoiones, q u s o a n t a n
t u r, surgat et erectus dicat. Tedy také orace Jsou tu
(opětovně) oantue, což ve sporech nebylo samozřejmé. A k
naší otázce o offioiu nezpívaném: Quandonon oantatur,
dioat genibus flexis.

Knihámvěnoval řád velikou péči. Podle konstituoí
tresty Jistě působivými se vymáhá, aby převor konventu
antequamofficium prioratus derelinquit vel removeatur,
knihy ve výčtu Jmenovanédiligentsr corrigi et p u n c
t a r i faeiat ad (podle) exemplumhonumet verax, quod
prior provinoialis de quooumquelooo provincie sibi ad
suam(Jeho) raquisioionem comodari faciat, si alias non
poteat tale exemplumoommodiusinvenire. Postaráno Je,
na que prudenoia et fidelitae unius probi viri cumla—
bore et sollioitudine ad oportunitatem aliouiua looi
invenit, alius minusfidelis et aollicitus negliganter
et dampnabiliter dilapidat at dispergat... Qui enim
aliquamde predictis rabua vendiderit, pignoraverit, vel
modoaliquo alienaverit - nisi forte illam in aliam simi
lem rem et meliorem de consenau tamen fratrum suorum
commutandoalienaverit - rem ipsam alienatam per priorsm
provincialem redimere at loco liberam et expeditam
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reddere, vel eliam equaliter bonem,si ipse reheberi non
possit, infra menses duos postquem ed diotum provincielem
pervenerit, penitus compelletur. Nejedná se jen o knihy
liturgická. Pro posse studeet ipse prior ad oommoditatem
predicatorum, in ipso loco existenoium hebere'bibliem et
histories et legendes senotorum, et heo aerventur ed
dommoditetem predicatorum copiem librorum non habenoium.
Nařízeny Jsou knihovny. Item priores looorum, quae in
megnis et femosis terris site sunt, studeent omninoin
saeristia vel in elique parte dormitorii hebere bonumet
seourumermerium, in quo rsponantur libri looi, qui non
sunt deputeti ad continuumusumchori offioii ecclesie.
Klášter mámít k disposici písaře: et studeent tonere pro
possibilitate loci unumvel plures soriptores, qui aori
bent ad opus conventus libros ad usumlectorum et predi
oetorum studencium neoesserios. Ale míní se píseři cizí:
soriptorsm autem ed expenses ordinis nullus in eliquo
looo nostri ordinis retinebit sine expressa lioencia
prioris et oonventusi Et deto, quod telem lioenoiem obti
nset, inhibemusdistricts, ne ipse soriptor infra septa
loci dormiet, nec ad alique secrete looi intromittatur
vel officines.

že klášter u sv. Tomáše v Brně knihovnu měl, o tom
už pojedneli Jiní. 3 Ale knih liturgických dochoval má
lo. 37 Začneme-li od breviáře, k němužnás přivedla sou
visloet, zachován Je kodex (v brněnské Univ. knih.) sig.
A 107, ještě původu cizího, ale s kalendářem, který už
obsahuje patrony česká až po Sigmundavčetně, Jehož svá
tek Js položen na druhý den po Filipu e Jakubu v květnu
po způsobu pražském, ale Jen in nigro. Ale i z ostatních
patronů červeně Je Jenom sv. Václav (Wenceslei) v září.
Cirilli et Metudii vedle Quadreginte martirum nesvědčí
Jeětě pro Moravu. Teprve přípisek Hsdwigis byl by morav
ský, ale nic tu není o sv. Kordule. Užívání kodexu kon
ventem brněnskýmje zjištěno teprve po žaltáři e suffrs
giíoh, mezi nimiž upoutá De senoto Thomas antifonou
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Ihesus selvator omniumelegit Thomam.I pražský konvent
měl kostel zasvěcený tomu apoštolovi. Volných stránek před
temporálemJe tu použito pro mladší zápis:_Sequitur oolleo
ta oumlegenda de Quinque fratribue. Opravdu na ty 1 kalen
dář zapomněl. Ale dokumentární Je seřazení bratří v kollek
tě; Sanotorum virorum nos quesumus domine martirum C h r i s
t 1 n i, Benedicti...Tady už Jsme v Brně. Uvidíme, že to není
Jediný liturgický kodex, který do brněnského konventu při
šel z čeoh.38) Pokud Jde o původ breviáře samého, vzpo—
meňmena výzvu, aby si klášter breviáře opatřil koupí. Pa
trně určitý náklad opatřoval řád obecně, proto také kodex
nemá regionální známkypřed zařazením kalendáře. Ale nejed
ná se o breviář pouze římský, do řádu importovaný, ač v tom
by byla Jistě velká hodnota. Sanotorale má zařazeny svátky
augustiniánské a propriální historie augustiniánskýoh
eremitů. Také po offioiu in agenda mortuorum, Jež Je rub
rikováno secundumconauetudinem romano ourie, pod titulem
Ad oommunicanduminfirmum Je popis řeholní, Jako i dále Ordo
ad inungendum infirmum, kde se končí obřadem pohřebním
s absolucemi v kostele.

Budounás zajímat propriální historie v sanktorálu.
na fol. 370a překvapí Historia nova de sanoto Augustina
po offioiu známémtaké z breviářů diecézních, pražských i
moravských.Nbvouhistorii, která Je poetická, otiskl Dre
ves v Analeota hymnica 5, č. 46. Nápěvy nemáme. Dreves
mezi prameny udává pro ně Antiphonarium ms. Oenipontanum
21, saeo. 15/16. Generál řádu Tomáš žádá po Generální ka
pitule z r. 1345: Festa quoqueutriusque translacionis
sancti Augustini, quarumprima oelebratur ultima die mensis
februarii, quando translatus fuit de Ypona (město Hyppo)
in Sardiniam, secunda vero peragitur undeoima die mensis
Ootobris et apellatur a Quibusdam (ne však v našem kodesu)
festum Reoondioionis, quia tuno translatus de Bardinis
(od Langobardů)reconditua est Pavie. Infra ootavaa et fes
to deposicionis (28. srpna) eiusdem beati patria Augustini
de nullo alio festo sit, nis de Decollaoione beati Iohannis
Baptiste - et tune fiat tantum oommemoraoiosancti Augus
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tini. Breviář těmto požadavkůmvyhovuje a poděluje obě
translace šesti lekcemi vlastními. Mávšak mimotoještě

svátek In conversione B.Augustini s šesti lekcemi 5. květ39na.

Ještě vděčnějším objevemv breviáři bude poetická
historie 0 matce sv. Augustina, svaté monice (fol. 307b
310a). Zařazana je bezprostředně před s. Augustini con
vereio. Také tuto historii vydal Dreves v AH, svazek 28,
č. 27. Nápěvynám ovšem chybějí, podle Analskt mělo by je
Antiphonarium ma. Frausn-Wilrense anni 1509, Cod. semina
rii Ccloniensis 30. V řadě Drevesových pramenů nalézáme
pro obojí poetickou historii, sv. Augustina a stejně
sv. Moniky, na prvním místě náš pramen brněnský (se sta
rou signaturou), ale kladen je až do stol. 15. Oprávněné
by to mohlo být jen tehdy, když bychompočítali hned s
počátkem toho století. Nutno však mít na zřeteli, že sank—
torál nezná ještě svátek sv. Annya že mariánský svátek
Ccncepcionie v prosinci užívá pořád ještě officie de Nati—
vitate aiusdem (mutatie mutandis) s orací Deus inefabilis
misericordie qui prime mulieris piacula per virginem
Mariamexpianda sanxieti, která nesleduje uchránění marie,
nýbrž uchránění Evina pokolení obecně. 40 K pozdějšímu
vročení mohla svést připomínka sv. Mikuláše z Tolentina
z řádu augustiniánů-aramitů, který zemřel r. 1306 a kano—
nizován byl eremitům jejich papežem Eugenem IV. dokonce
až 1446. Ale tato komemoraceje mezi suffragiemi po žal
táři, kde je i o sv. Tomášijako patronu kláštera, a tato
suffragia jsou jistě psána mladší rukou. Se suffragiemi,
ale jinak uspořádanými, počítá temporál. Na fol. 260a
první antifoncu ke čtení knih Makkabejských per hebdoma
dam je Da pacemDominain diebus nostris. K ní je rubri
kováno: Haoantiphona superscripta non cantatur hic ad
Magnificat, quia cantatur post commemoraoionemapoetolo
rum pro pace. V zapsaných suffragiích však mezi apoštoly
(Petrem a Pavlem) a touto závěrečnou kommemoracíje ještě
řada připomínek jiných, takže Da pacem nášleduje až po
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kommemorecisv. Mbniky. 0 sv. Mikuláši Toletinskám není
nic v sanktorálu, ač v kalendáři je tento světec červeně.
Sv. Monikamá v kalendáři červeně taká Translecic (v dub
nu). o které sanktorál rovněž neví.41 Po vyloučení těchto
okolností zůstává pouze to, že sanktcrál slaví už Nevětí
vení P. Marie, a to historií utvořenou naším Janem z Jenš
tajne, tj. z doby, kdy náš arcibiskup zůstával v té věci
ještě bez konkurence oponentů. Nepřevzaty zůstávají Jenš—
tajnovy hymny, takže breviář se spokojuje s obvyklými hym
ny 0 P. Marii. Mimotoodpadají ovšem součásti neupctřebi
telné pro officium kuriální (proprium kompletářovéaj.).
Per octavam(jenl) leooiones. Vigilie chybí. Breviář vi
gilie sanktorální vůbec neslaví. Jako u františkánů Vi
gilia znamenátotéž jako officium. In vigilie Visitecio
nis s. Marie nedepsán je sám svátek, jako bylo In vigilie
s. Monice,nebo In vigilie s. Augustini. Je zjištěno, že
pro celý řád si eremité augustiniánětí zavedli svátek sám
r. 1397 "cepiti ecclesia conformari volentes" ne generál
ní kapitule v Mhichově. Ale to už bylo za Bonifáce IX.,
kdyvládla historie kardinála Eastone, Jenštejnova oponen
ta, která se chlubí schválením sub enathenete! Tak v no
tovaném breviáři vyšehořském brněn. UKsig. R 626. 42)

Pro naše poměrylokální je ještě pozoruhodná slave
ní Decemmilium martirum brzy po sv. Vítu. U nás je totiž
původcemtoho kultu Karel IV. Breviář má šest lekcí a ora
ci. Nic nemá s našimi poměryspolečného svátek marie nivis,
nebot ten byl k nám importován právě kuriálním ritem frenp
tiškánů, až Jan z Jenštejna jej udělal v arcidiecézi po—
vinným. 435) Podobně Erasmus, jenž je slaven šestou lek
cí při svátku Marcellina a Petra. Breviář vyhovuje žá
dosti generála Tomáše: In omnibus servetur forma romano
curia tam in festis quamin commemoracionibussanotorum...
Festa autem heo, que olim in nostro ordine non servabentur,
emodoubique peragentur, videlioet Dedicaciones basilicarum
nostri Salvatoris, Petri et Peuli,43b r e s t u ta N 1 v 1 s,
quodcelebretur quinta die mensis augusti,44) sancti Ludvici
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regia francorum,45) C 0 r p o r i a C h r i s t 1,46)
infra cuius octavamnon fiat de aliquo sancto, niei eius
festum eit duplex... Et feetum sancti Thomade Aquino,
quod cadit die septima marci. Generál řádu Tomášze
štrasburku, někdejší profes kláštera v Hagenau, pak pro
feeor na vysoké škole pařížské, zemřel už r. 1357, exedi
ficatc - hoc anno monaeterio Brunensi; může být v breviá—
ři po jeho instrukci další vývoj. Jinak aanktorále odpo
vídá římskémubreviáři potridentskěmu, jak je znám z
dosavadního užívání. Proti diecéznímu ázu působí nejen
atřízlivostí mariánskýchoffioií, ale i nadbánímjaká
koliv eolemnity na př. 0 svátku sv. Kateřiny (jen šest
lekcí a dnešní orace), pro naše diecéze tak nezadatel
ném.

Ještě i temporále tohoto breviáře má našemu zájmu
co říci. Zachovává proti pozdějšímu kuriálnímu a dochova
námunynějšímu breviáři antifonové systémy se skladbami,
která jsme zvyklí nalézat jenomv ritech diecézních a
které bychommohli mylně považovat za partikulární vývoj.
Bez germanismů v nápěvech mohli jsme je objevit v prame
nech františkánů, kteří rovněž užívají kuriálního ritu.
Objevení jejich nyní v pramenechaugustiniánských era
mitů může potvrzovat jejich římský prapůvod. Můžemeted
prozradit, že knihovna tomášská v Brně dochovala pro ně
nejen texty v breviáři, nýbrž zase i negermánskánápěvy.
Pod signaturou A 4 je dnes v universitní knih. brněnská
kodex nadepsaný Antiphonarium de tempore a dominica
Resurrectionis usque ad adventum domini, která nám za
jištuje Vatikánskou edicí postrádané skladby pro právě
oblasti církevního roku v tomohledu nejcitelnější.
Škoda jen, že kodex byl už r. 1597 tak porušen, že bylo
nutno jej doplnit mladšími partiemi papírovými, jak pod
titulem toto antiphonarium aamodoznává:

Quodcum partim vetustate atque assiduo usu
attritum, partim olim &quibuadam temerariie
(ut ita dicam) hominibus nescio an odio vel
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amoreductis diversis locis distractum fuisset,
in pristinum ordinem ad maioremaeterni dei
laudem et gloriam celebrandam reductum est
... ex iussu at instinctu admodumreverendi
in Christo patria, aruditione doctrinaque
praeclari viri, dominiBasilii de Carpineto,
venerabilis cenobii sancti Thomaeextra menia
Brunaeprioris meritissimi.

Provedeno a me fratre Silvestro Steglero Modlingensi
austriaco, subnotati monasterii confratre, tunc temporis
paroohumin oppido Hwiezlitz agenti.

Nás zajímá to, co je dochováno z původního stavu
kodexu. Zhruba posuzováno je to jednak partie mezi nedě
lí Bílou po velikonočním týdnu a středou oktávy svato
dušní - jednak dominikální partie starozákonní počínaje
knihami sapientiálními ze srpna a dominikální partie
evangelní konče 20. nedělí po Sv. Duchu (Cognovit autem
pater quia illa hora erat in qua ///). Ostatek hned od pc
čátku matutina Hoduvelikonočního je doplněn písařem
16. století. Korektně sice co do nápěvů 1 notace (o které
později sumárně), ale podle požadavků tridentské reformy,
jež antifony redukovala na nynější a také ze systémů ješ
tě centonitovaných patřičně dialokovala. Bohužel jsou však
1 v dochovanýchpartiích jeětě listy vytržené a průběh
je porušen. To budto konzervátor přehlédl, což by vrhalo
stín na tehdejší chórovou praxi, nebo měl v budoucnuještě
pokračování vandalismus, když se potřeboval materiál na
vazby.

Škoda těch ztracených částí.Sk1adby mohoubýt dopl
něny z pramenůfrantiškánských, jak jsme už naznačili, ale
žádný z našich františkánských zpěvníků není starší než
tento augustiniánský-kodex brněnský347) byl by to u nás
nejstarší svědek. Ale i tak mohl by stačit za doklad pro
tehdejší a někdejší uaus římský. Jen ovšem tu najdeme
také skladby, které nevydychují příliš vůni stylu gre

-e49—



goriánekého.48)

Např.vsystémuzJobavměsícizáří.

Cumegrotae-aetIobtla-vitotdi-xit

_DL-A

T'IJ[o'vo

.

_?

1

e

* )

l\

/'“\!“'ŠŽAQ'

\ooo_>,..

,'

Notime-ietpropinquime-idereliqueruntmeetoivesme-ivermessunt

LČL

*,\.44223

LQ(.0'0_ o'o-.!.ODLD/ná.:-.-

vitame—aimmuta-taeatdiesme-ibrovi-abuntur

a.WA.-A„0T|0'1].Fx"...o.o4“.:..II'''[[

vide-teomnespopuli,sieatdoloralmlliseioutdolormena

!!

""(ll'_o.ll

- 650 



Co ve skladbě nalézáme, Je po samostatném prologu po
dixit třikrát opakovaný tonus. Variantní výkyvy nás ne—
mohoumýlit. Jsme vlastně u lamentaoe, nikoliv v anti
foně - u lamentaoe napodobující pláč Jeremiášův, ba v
posledním verši, Videte omneepopuli... z Jeremiáše i
textově přejímajíoí. Víme-li, že Job se předčítá také
v offioiu zemřelých a že celé offioium má zevnějšek vza
tý ze svatého tridua předvelikonočního, smíme tu vyslo—
vit domněnku.že kdesi se pokusili dodat tomuto officiu
i lamentaoe. Z látky ovšemčtené, tj. z Joba.49 Dolo
žit se dá, že v raném středověku i Jobova responsoria
ze září do matutina defunotorum přešla v Jistém výběru.
Tak Je tu snad v antifonii zachován fragment z vícerých
veršd.da1šíoh s konkluzí Videte omnespopuli. že užívá
ní lamentaoí ve vigilii zádušní bylo potlačeno Jinak
beze zbytku, nedivíme se vzhledem k tomu, co víme o
přijetí lamentační formy zpěvní do matutins tenebrarum
k opěvování smrti Kristovy. Tato naše "antifone" se
objevuje také s Jiným nápěvem, nepochybně rovněž la
mentačním,v antifonáři svatojiřskýoh Jeptišek v Praze
Citaoi si nemůžemeodepšít pro podporu našeho výkladu.
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pod sig. (brněn. UK) A 63. Je už domácí provenience, ne
boř česká patrony má nejen v kalendáři, nýbrž také v sank
torálu. Překvapí nás tu kult sv. Cyrila a Metoděje a le
gendou Quemadmodumex historiis v šesti lekcích a s ora
cí Piiaaime deus qui nos per beetos... apostolos.et
patronce ncstros..., jež ovšemnechyběla ani v užití
pražském,51)ale už titul výrazně hlásá: IN festo sancto
rum p a t r o n o r u m Cirilli et Metudii. Dřívější
svátek toho dne, Quadraginta martirum, podržuje všechny
své propriální součásti dále, takže není pouhou komme
morací. Je vidět, že je .pracovánaz předlohy, která
naše patrony ještě neměla. Písař našeho kodexu není na—
znám: Isto liber est scriptua per venerabilem patrem,
lectorem Simonem de Bruna —vepsáno s pokračováním hned
na líci prvního folia. Zajímavéje, že ještě tento písař,
už brněnský, opomenulmezi svátky našich Pět bratří, aě
moravskádiecéze měla ostatky sv. Kristina. Na místě, kde
je měl vepsány breviář předchozí, tj. před temporálem,
čteme kupodivu vepsány lekce 0 sv. Kolomanu. K tomu podá
vysvětlení pokračování k Iste liber: Quemcb memoriam
ipsiua fratris redemit de conventu V 1 e n n e n s i
frater Andreas de Bruna, anno domini Mcccclxxvii...
Orate omnes in 00 legentes pro patre Simone scriptcre
et pro fratre Andrea Biisman redemitore.5 Stejně je za
nedbána sv. Kordula, takže i tento kodex pořád ještě dě
lá dojem pražského vzoru. Sv. Sigmundslaví se po Fili
pu a Jakubu officiem s propriálními lekcemi. Ovšemdo
kumentyvzpomínají také zvláštního oltáře tohoto českého
patrona v brněnském kostele. 53 0 osobě písařově ví se
toho více, takže lze udat dobu vzniku tohoto breviáře.
Arohivář kláštera K1. Janetsohek udává, že breviář byl
bratrem Simonemukončen r. 1409;54 tím by zapadal do
rozmezí daného naší studií. Jenže se Janetschek nezmi
ňuje, odkud tento údaj má. V breviáři samémnic takového
není uvedeno a z vnitřních důvodů je tento letopočet
zcela nepravděpodobný.
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Proti předchozímu breviáři A 107 tento kodex před
stavuje reformu. Zmizela officia veršovaná, proti nimž
bývaly námitký.55) Nejen řádová o sv. Augustinu a o ev.Mo
nice, nýbrž také historie Jana z Jenštejna o Navštívení
P. Marie, která nemohla r. 1409 padnout Ještě bez bolesti.
Pro tento svátek upravuje se offioium e Narození P. Marie,
Jak bylo už v předešlém breviáři de Conceptione, a Jak
ovšemde Ccnoepticne trvá, protože propriální historie
tohoto svátku byla k dispozici zaee Jen poetická. Dokla
demJscu antifony k Benedictus a Magnificat, Jež nalezly
milost, ale při alternativě vel alia ze svátku Narození
P. Marie. Požadavek Jak de Conceptione tak do Visitatio
ne. Bez alternativy prosadila ee takováto antifonová rezi
dua také o svaté Mbnice a při Augustinově Tranelaoio.
Pak známá už o sv. Tomáši, patronu kostela, o sv. Dorotě
a 0 av. Markétě - při té ostatně nebyly antifony veršo
vané. Reforma měla zřejmě představu, že v próze Je histo
rie 0 av. Kateřině,Jencm tak se mohla v našem.prostředí
uchránit. 5 Možná, že pro odpor proti veršovaným histo
riím nemohlase více uplatnit také propria o našich patro
nech. Sv. Václav má Jen starou antifonu Laus alme sit
trinitati, u Jinýoh vládne prostě commune.Jakousi náhra
dou by bylo, že o patronech Jako o Jiných význačných svát
cích ae legenda prodlužuje i do třetího nokturnu (Vojtěch,
Sigmund, Prokop, Václav-wenczeelaua, v kalendáži Ještě
Wencezlaus), ale sv. Ludmila byla v obou svátcích pone
chána Jen při šesti lekcích, ač devět lekcí má (pro Mora
vu Je to důležité) sv. Hedvika. Kalendář značí všechny čer
veně.

Janetschek o reformě řádu skutečně mluví. Má doklad,
že brněnský klášter zasáhla r. 1437 & provedena byla z
Vídně. Můževšak Jen konstatovat: "Im Archive von at. Tho—
mae ist ganz auffalender Weise nicht einmal die geringste
Andeutung uber diese Reformbewegungzu finden." Jen cito
vané mandatumpověřující vídeňského převora reformou v Brně
praví: mandantes, quatenus ad conventum brunensem accedae,
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volentes. quod ibidem regularem instituas obeervanciam,
.t nt vivitur in conventuvienensi ita ibidemvivatur
ordinabie. 7) Viz k tomu pobyt našeho kodexu vo Vídni a
vepsané lekce o sv. Kolomanu. Bratr šimon za té doby Jeě
tě žil. Janetsohek JeJ zastihuJe výslovně také r. 1443 v
činnosti.5 ) Rok 1409 sotva přichází pro pořízení bra
viáře u něho v úvahu. Jestliže byl 1419 teprve poslán na
studie do Cambridge. 59

Zápis o vykoupení kodexu r. 1477 mluví o čtení z
této knihy, breviář však počítá stála Ještě se zpěvem
offioia i 0 av. Marku: Invitatorium Rogemapcetolorum
dominumvenite adoremus, alleluia - in thono paaohali.
Ale Je už mimonaš časový okruh - to bylo potřeba doká
zat. Upozorníme-li Jeětě na slavení svátku sv. Anny,
Apolonie, Juliány, Ž 0 f 1 e, na brzký přídavek legendy
pro sv. biskupa Simpliciana, Jonž Je červeně v kalendá—
ři, Jsme v našem odhadu utvrzeni. Ale na druhé straně
chybí Jeětě Nicolaus de Tolontinc, v kalendáři zapsaný
Jen černě. Tamse při sv. Lucii ěte Jeětě otilie a Iode
oi oonf. Pro Moravu Je tam i přítomnost sv. Volfganga.
Ale to Jsme už pověděli o obsahu rukopisu více, než Jsme
byli povinni při pozdním Jeho původu.

Další poznatky o výkonu hodinkové liturgie toho
řadu u nás může nám Jeětě podat sborník, ke kterému se
po breviáři a dochovanémantifcnáři vracíme. Jednak o ri
tu, Jednak o nápěveoh součástí trvajících běhemroku aspoň
co do hudební formy.

Ordinationes zobraquí nám provedení offioia pokud
Jde o hlavní hory (horae maiorea) v těchto podrobnostech.

In feetia maioribus duplioibua (svátky neryěěího
řadu) immediate post secundam puleacionem in utris
que vesperie et matutinis prior. indutue oamisea (ěee—
ky komžet) deinde oocta (ootta - rocheta) desuper
amitto (amiotue - humerál) et pluviali, cumduobus
oantoribus indutia pluvialibue ubi commodohaberi
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possint, et duobusscolitis et thuribulsrio, qui osmi—
seis et cootis induantur, its quod in prinoipio teroie
pulsecionis prepareto thuribulo et luminsribus aooen—
sis, boo ordine de sscristis in chorumingrediantur.
Primo prooedsnt simul iuncti csntores, deinde cerofe
rsrii, teroio thuribularius dexters menuportsns thuri
bulumet sinistrs naviculsm cumincenso, ultimo prior
ooramelteri proosndst.

Et stane in medio eooolitorum ponst inoensum in
thuribulo. Quoeooepto de menuministri genus fleotat
in supremogrsdu eorumoltari et sdoleatur maius al
tsre tantum. Et osculeto eo reddet ministro non thuri
fioendo illum (tj. ministrum), et (= sed) descendens
ed ultimum gredumaltsris sb eodemministro thurifi
cstur. Et in eodemloco dicto (tiše) Peter noster
offioium more solito inchoatur (zpěvem Deus in ediuto
rium meumintende - při metutinu napřed Domine labia
meaaperies). Finito Gloria patri usque ed Siout erat
prior ed looumsuumrevertetur (v chóru) et eooliti
depositis luminsribus in ultimis ohori locis (tJ.
předvstupemk oltáři) iuxts fratres resideant, et
thuribulerius iuxts unumillorum stsbit. Cantores vero
omnia, que ad offioium eorum spectent per omnes horas
festi duplicis simul incipiant, distribuendo per sin
gulos fratres antiphonas et cetera alia omnia, ut
in superiori rubrice centinetur.

Et nota quod post thurifioacionem fsctam in prinoipio
ms t u t i n o r u m, prior, thuribulerius et aocoli
ti deponst indumentepredicts in secristis - que in
Laudate dominum(konec laudové pselmodie) resumant,
intrentes chorumut prius feoerant ordinate. Exoepto
quod thuribularius tune thuribulum cumincenso porte
re non debst, sed ministrere priori de lumine et libro,
in quo oapitulum dici debet. Dicto vero oapitulo resu
mst ut prius thuribulum oumincenso. Cerofsrarii vero
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versi ad altare, stent inferiori parte in capite
utriusque ohori ex utraque parte prioris existentis
in sede sua.

Et dicto ibidem capitulo & priore et incepto
oentico Benedictus a cantoribus, precedentibus caro
fereriis et thuribulario usque ad mediumaltare pro—
cedat prior. Et incensetur tantum altare maius ad
Magnificat (v nešporách) et Benedictus (? laudách)
(-Tantum Je nutno vztáhnout až k těmto zpěvům). Dein
de completa thurificsoione revertatur prior ad locum
suumprecedentibus ceroferariis et thuribulario. Cero
ferarii vero stent ubi primo steterunt ad capitulum,
thuriferarius vero primo inoenset priorem, postmodum
centores ad pulpitum similiter coniunctos, deinde
fratres ex utroque letere, ita quod&parte maioris
semper inchoetur. Quofacto et reposito thuribulo in
1000 suo, paret pulpitum cumlibra oracionie ante infe—
riorem gradumaltaris. Et ad oraoionem post Magnifi
cat stet post saoerdotem - et ed oracionem vero post
Benedictus accensa cendela serviat de ea sacerdoti.

Antiphonis vero finitis ed Benedictus et ad
Magnificat vadat prior ad locum, ubi oracio dioi de
bet precedentibus oerofereriis. Dicta autem oracione
revertatur ad locum suum, oeroferariis ibidem reme
nentibus, donec totumofficium finistur. Fínitis
autemvesperis et matutinis (tj. laudibus) et dicta
(potichu) oracione dominicarevertantur in vestiari
umeo ordine, quo venerunt.

nešpory a laudy mají až dosud týž organismus: psalmodii,
oapitulum, pak zde nezmíněný hymnus & versiculus, Magni
ficat či Benedictus, pak oraoi. Incenzuje se oltář při
thnifioat &Benedictus. Incenzsce před počátkemofficia
je něco zvláštního u eremitů sv. Augustina. Snad to sou
V13í„9„tím' že v Jejich chrámech byl na hlavním oltáři
umístěn svatostánek. Corpus Christi per omnia loca nostra
super altare maiue in ciborio cumpixidibus eburneis vel
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alias de materia precioaa serie utrisque tirmatia in parvo
numero vel quantitate panno mundissimo involutum volumus
observari - říká týž spis na Jiném místě. 0 Protože pak
laudy musily být spjaty s matutinem, Je Jejich počáteční
incenzace umístěna už před matutinem a předměty 1 výstroj
se zatím odkládají v sakristii - matutinumtrvalo dlouho.
Officium se začíná i končí před oltářem, Jinak officiant
sedí či stojí, kde Je proň eedsdlo mezi chórem a oltářními
stupni. NěcoJe potřeba Ještě doplnit na místě našeho vy
tečkování, tam Je více pozornosti věnováno samotnémumatu
tinu; Po zmínce o praeintonacích kantord se pokračuje:

Et note quod quandocumqueTe deum laudamus dicitur
(na konci matutina), in testia simplicibus et
semiduplioibus et dominicis diebue semper ab unc
cantore incipiatur in 1000suo. In festis maiori
bus duplicibus a duobus cantoribus ooramaltari.
Et versus similitcr per aingulos. Quodidem de
omnibus ympnia dioimus observandem.
Laudes vero (po Te Deum)saoerdoa incipiat in
lcco suo. Benedicamusvero (na konci) in utrisque
veaperis et matutinis (tj. laudibus) cuminitatorio
(na počátku matutina) coramaltari.
Et eciam reeponsorium octavum ad pulpitum dicatur.
sb ipsis cantoribus et duobusaliis - ceters vero
responeoria ad pulpitum incipiantur a duobus,
ceterie adiuvantibus. Versus autem (v responsoriích)
ab ipsis inceptoribua dioatur, veraiculi vero (tJ.
V + R) coram altari a duobus ex utraque parte (chčru)
dicantur, preter vera. dicendum in commemoracione
sanctorum occurrenoium (po oraci denní) in duplici
festo, qui a fratre aolo ad hoc ordinato, vel
csntore tantum qui est ex parte ebdomadarii, dicatur.
Et notandum quod quandocumque a duobus vel ab uno,
sive ooramaltari sice in 1000 suo responsoria brevis
(v malých horách) et versiculi dicantur tam horarum
quamoollectarum, a minoribus (tj. fratribus) pro
dispensatione cantoris dicantur.
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To Jsme ocitovali kapitolu XIXv Ordinationes. Ale už ka
pitola IX byla De Invitetoriis, versioulis, Benedicamus
et responsoriia.

In ferialibue diebus per totum ennum, et ab ootave
Resurreccionis ueque ad Ascensionem, et in festis
eimplicibus novemet trium leooionum —invitetorium,
(žalm) Venite, versiculi, brevia responsoria et Benedi
oemueab uno fretre dioantur in 1000 suo. In omnibus
dominiois diebus et festis semiduplicibus inoipiantur
et finiantur &aaoerdote vespere et metutinum tantum
ante inferiorem gradumeltaris. Hiis vero diebue
pulpitum, in quo dicenda est oraoio in utrisque ves—
peris et matutinie (1aud.) eit tobalea ooopertum.
Invitatorium et Venite,tercium, sextum, et ultimum
responsorium cantetur ad pulpitum in medio chori
a duobus. Brevia vero responsoria (v malých horách)
et versiculi dicantur &duobusante gradus eltaris 
et Benedioamuein matutinis et utrisque vesperis tantum.

Pouěkyudané v citovaných námi partiích vyznívají utrž
kovitě e týkají se spíše liturgiky než muzikologie. Ale
výtěžky hudebně historické nedaly se odloučit. Zmínkyo
provádění responsorií Je potřeba sladit. Posledně se mluví
o provádění nedělním a semiduplikálním. Je potřeba začít
od citace z kapitoly De cantore, kde Jamo četli: Response
ria nooturnacantent fratres in stallie suis sicut antipho
nas, ubi libri plures habentur, e x 0 e p t i a i 1 1 i e
d i e b u s, i n q u 1 b u a d e b e n t a d p u 1 p i
t u n i n m e d i o 0 h o r i o a n t a r e. Ubi autem
est unus liber ad cantandum, vadant oommuniter ad medium
chori. Et semper incipiatur &maiori ex utreque parte.
Poslední responsorium - oemé, protože po deváté lekci má
římský ritus bezprostředně Te Deum- bývá melodicky kompli
kované: to si vyhrezovali samotní kantoři se svými pomoc—
níky u pulpitu vprostřed chóru.

Poutavější pro hudebního historika bude kapitola
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Quomodoleociones ferielibus et festivis diebus cantsntur,
et de lecoionum, cspitulorum et orecionum thono (caput
quintum). V kapitole De cantore bylo, že leooiones legen—
tur prostě in loco, in quo ab omnibuspossint sudiri, et
semper a minoribus incipiatur. Zde mámenavíc: Cumautem
perventumfuerit sd lecciones, lector deposits clemide
(chlamye, plášt) cepite discooperto et inclineto usque ad
sltare, & sscerdote sedente recipiet (po Iube domnebene
dicere) benediocionem voce media offersndo. (Efferendo7)
Následují texty těchto průpovědí benedikěních, jež se od
těch dob nijak nezměnily. Že voce media neznamená bez ná
pěvu. uvidíme. Autor si také ještě vzpomělns sbsoluce,
jimiž byl uzavírán nokturn před četbou. Zde se už začíná
zabývat nápěvem:

semper in suis locis et diebus dicantur et csntentur
in tono oapitulorum verso eaoerdote (jenž je pronáší)
sd altere - benedicciones vero in tono leooionis di
oantur.
Lecciones vero legantur super hoo tono: ls, fa, sol, re..
Tonusautem oýpitulorum finitur sic: fa, fa, re.
Oracionee vero per horas diei, preterquem in vespe
ris et matutinis, terminsntur in tono ospitulorum.
Et tune sscerdos. quando dicit Dominusvobiscum,
dicst oraoiones et Benedicamus domino in eodem tono.
Et reepondestur s u s p 9 n s i v e Deo graoiss. In
vesperis autem et mstutinis semper cantetur (oreoe)
sicut in misse.

Dělení na tonus capitulorum s tonus lectionum je sympatické,
uspoří mnohořeči. V nynějším názvosloví je to dělení na re
oitativ subsemitonální &subtonální. Subsemitonální tonus
je zřejmě považován za méně slavný. Myvíme o něm, že je
pozdější & že vznikl vzpínáním se reoitsoe na svrchní půl
tón. Takvznikle ona teroie fa-fs-re, kterou se kedencuje.
Nejen pertikulárně —tzv. flexe, nýbrž i koncově - tzv. punc
tum. Dnešní ukončení kapitula ccc & Gs je pozdní, 1 když
římské. Ve středověku bylo neznámo. Ostatně jistě z pouhého
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flexevání vznikle. V dalším spise našeho sborníku, Jenž
Je zván Ordinarium, mámenotovaná paradigmata. Povšimněme
si, Jak to vypadalo, když se do naší kadence dostala ko
repce akcentovánímposlední slabiky v textu.

(F)
Beetus vir,qui legit et audit verbs prepehtie huius
(F) F D F F F F F F D E

et servst,que in ea scripta sunt, tempus enim prope est
EE E E F

Deo gracias.

V prvém případě Je korepce provedena návratem k subsemi
tonální reeitantě, to Je při flexe - ale při konečnémpunc
tu návrat Je k reeitsntě nepesunuté, tJ. k reoitentě Ještě
subtonální. Toto souvisí patrně s odpovědí Dee gracias. Je
to táž odpověd, o které se zmiňuje náš autor k Benedieamus
Domino, Jež o malých horách bylo rovněž formulováno Jeko
ukončení kapitule, ovšem bez korepce. Pozoruhodný Je ter—
mín auspensive; tímto způsobem mělo být odpovídáme Deo
gracias. Stejně tak bylo odpovídáme Amen(E F) k absolu
oím nokturnů a k oracím, pokud "terminantur in teno oapi
tulorum". Toto Amennesmí být zaměňováno s korepeí, Jež
mupřísluší pro hebrejský přízvuk na konci. V souvislosti
s oraeí má také Dominus vobisoum k tereevému punktu odpo
věd "suspensivní":

E E E E E E F

Et eumspiritu tu-o.

Korepce při Amenbyla by tereová, Jak dosud se odpovídá
na processionální Precedamus in pace:

c e e e e c a c

In nemine Christi,amen.

U augustiniánů snad: F F F F F F D F - nebo s E na kon
ei?
Případ nemáme dochován.
Knešporám & laudám předepique autor pro oraei tonus mešní,
a ten podle Ordinaria Je subtenální. Odpovědk JeJímu ukon
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GaaaaaaGaeGGG&
peromniaeeouleeeoulorum.Amen

Jeopravdovákorepce,Ježbyvzepětímkpůltónuvreoltantěstalaseteroovou.Samozřejmě

stejněmusíbýtposuzovánoAmenvpočátkuprefeoe&vkánonu.TentotonusantiquiorJe

známužzVatikánekéedioe.Praví-11všakOrdinarium,žetakélekce(vtomtopřípaděpro

pheoieaebbetísancti)pertonumantiquumlegatur,Jednáseužoonenreoltetivpřekli

čovaný,kde1Deogreoiaevyznívájako:GGGG&.

Překlíčovatnebylopotřebíoraci.neboťtasieubtonálnítonusuchovalaodpočátku

v„jehopůvodnoeti.Podleaugustiniánůmimoní.takéJeětěznámýúvodkofficin:

eaaeaaaeaaGGaeeaaeeaaaGG&
Dominelabiameaaperiee.Etoameumamnunoiabitleudemtuem.aeaeeaeeaeaGaaaeeaaaeaaGa

Deusinediutoriummeumintende.Domineedediuvandummefeatine

&aaeaaGGaaaaaaG&
Gloriepatrietfilleetepirituieenoto

aaeaaaaeeaaaaG
Sicuteratinprinolpioetnuncetsemper

&eaaaaeaeaGaaaaaaaaaaaGG

etinseoulaseoulorum,amen.Lauetibidominerexeterneglorie.61)

Zdepozorujeme,ževodpovědiEtoemeumannunoiebitpunktumJezaměňovánozemetrum.



TímJeovládnutatakékompletářnídvojice

aeaeeeaeeaGaaaaaeeeaaGa

Convertencedeueeeluterienoster.Eteverteiremtuemenobis.

OstatněmetrumužnezechováváJednotncupodobu.VatikánskáedicemáConvertenoeeubeemi

tonální,kdeukončenízná0hacc.

Konfúzevevývojieedalyočekávat.Subtonálnítonuscreceužívámetramíetopunktapředkonkluzí,&JetakdosudveVatikánskéedici.HoršíJe.kdyžeedoJejíhopočátkudcetá—

veJíprvkyzpřeklíčováníx

GaaGa86GGGGGGGa
Dominusvobiecum.Etcumepiritutuo.

OdpovědměleznítstejněJakopozdrav.todokazujíritycizíaobecnětaképrefece.Vati

kánekáedicemávEtcumepiritutuometrum.Zeeenaopakdopřeklíčovenéformydostávají

eeprvkyzpůvodníeubtonelity.Takeekundovéinitium

GGaaaFGDDaaeeaGFaeeaaeaa
Iubedomnebenedicere.Benediccioneperpetuebenedicatnoc

aeFODGa
patereternue.Amen.

Liturgikeipovšiml,žeJsmevuveduofficieDeueinadiutcriumuvedlikoncovéIeuetibi

dcminerexaeterneegloriae,anižJemezapeeliAlleluja,JežJetoutoformulínahrazováno

poDevítníku.Nápěvektohotoellelujehrajeevouulchuvširšímměřítku.NotováuJetakto:

%
Allelu-ia.



Ala užívaJí toho nápěvu také překlíčované lekce, Jsou-li
bez konkluze textové (Tu autem domina miserere nobis) a
bez odpovědi - např. prophetie 0 Bílá sobotě. Ordinarium
uvádí pod tímto nápěvkemza příklad konec první prophetie;
quod patrarat. Nebo z offioia zádušního (si mene me quasie
ris) non subaistam. Při této příležitosti dovímese z Ordi
naria zajímavost: Bodemmodofiniuntur p s a 1 m 1 at
leooiones trium dierum ante Resurreccionem. Zde mámedo
loženo ze středověku, co se před Vatikánskou edicí dále
na ukončení žalmů bez doxologie, bez ohledu na antifonu,
Jíž se klausule často příčile modálně. Jen se Jinak při
zvukovalo a mířilo se na kvartu 2 lekce ambrosiánské:

„
Ug . AV

Dominane more-ris.

S tímto přízvukováním se dodnes ukončují lekce, i když
subsemitonální:

&. . J “_"+ ' Do . llJL
ab universa opere, quod patrarat.

Jak vidět, vznikal katalog kadencí pro recitativy bez ohle
du na JeJioh původní souvislost & genezi. Nápěvkybyly chá
pány spíše už dekorativně. Přitom nás Ještě musí zajímat,
že od Jistá doby (12. stol.?) přišla znovu výrazně ke cti
recitace subsemitonální. Jinak bychomtěžko vysvětlili, Jak
mohl vzniknout z lekce překlíčovené do tvaru subtonálního
k půltonu vzepJatý variant:

]: ' a . .

senciant fi-de pura. 62)

Ale obyčeJně se dospělo k subsemitonálnímu typu zase pře—
klíčováním, tentokrát z melodie subtonální. Kdoby neznal
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k auguetiniánskámu Deus in aiutorium variant:
F F F F F G F F P P F E F - ? Toto je poloha u
dominikánů, kteří také kompletářní Converte nos Deus
salutaris noster recitují na F, při noster s půltčnem.
E-F ze subtonálníhc znění G—a.Zdá se že toto hnutí
vycházelo z insulárního prostředí. Ovšemi v něm se ma
tou prvky co do původu. Např. Dominus vobiecum, které
mělo znít h c c hc ch h, vystupuje k recitantě z ter—
cie, oprávněné v subsemitonálním nápěvu nevzniklém
z překlíčování. Ve Vatikánské edici zvláštním přínosem
tohoto hnutí je půltónová flexa v subeemitonální oraci
a lekci. Takénaši augustiniáni převzali tento prvek,
ale jen pro jeden případ, a to jako punktum:

P P F F Fh F F F F P P P P E F F P D

Kyrieleyscn, Christeleyson,Kyricleyscn. Peter noster.

Srovnejme_dominikány:

E E E E P E E E P P P P P E

Kyrieleyson, Christeleyson, Kyrielevson 63)

Není těžko poznat, že to je překlíěování z polohy G—a,
G-a, a-G. Pro Páter ncster bylo ovšempotřeba aubeemitonál
ního znění. Ordinarium našich eremitů udává toto Kyrie jed
nak pro modlitbu u stolu(Benedictio meneae, Gratiarum
actio), jednak pro užití v officiu feriálním k proces.
V tomto případě je nadepaáno: Ad laudes et vesperae in
die feriali tantum m e d i a v o c e c a n t a n d 0.
A modlitba Páně je zde celá vynotována, jak ji zpívají
dcaud mnichové a řeholí benediktinskou. Recitace na F
s flexováním tercovým (adveniat regnum tuum - da nobis
hodie), metrumpravidelné sestupem k tercii (sicut in
celo et in terra —debitoribus noatris), tercie v závěru
1 odpovědi Sed libera. Jinak mimomši zůstává v platnosti
někdejší erkanální disciplína, a zaZpívá se pouze počátek
Peter noster a pak závěr s odpovědí.

Při poděkování po jídle bude nás zajímat tonus
directaneus žalmu. Nemělmetrum, nýbrž jako u dominikánů
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obojí membrumverše končilo stejně malou tercií. Bohužel

opětovně je udávána jen citace do poloviny prvního ver—ěe, ele dominikáni nás o celku ujistí. 64
Vůbec zdá se, že v ritu dominikáni jsou pro modlitbu u
etolu napodobeni, jen předčítání se děje eubtonálně e dů
elednoatí.

Víme-li, že Peter noster bylo benediktinské. musíme
ei po této další zkušenosti klást otázku, máme-liv ritech
a hlavně nápěveoh zde probádanýoh co dělat stále jeětě a
tolik urgovaným způsobemkurie římské, či do jaká míry
zde zasahuje už čzue klaustrální, kurii nepotřebný. Kontro—
lovat by se dalo pramenyfrantiškánů, etejně kuriálnímu
ritu oddaných, kdybychomje měli v takovém rozsahu. Můžeme

'ee opřít eotva o několik kompendiípocházejících od klari
eek kláštera chebského v čechách, i z Moravy mámenějaké
fragmenty dotyčných titů či nápěvů.

Klarieky námdosvěděí pro františkány stejnou lekci
i e benedikoí. Initium benedikce dosvědčuje, že nejde c na
hodiloet. Viz rukopisy praž. UKXIII E 9, fol. 29b (Iube
domnal), VII G 19, fol. 38b (Iube dompne). V obojím přípa—
dě ee jedná o kompletář. Moravský pramen k témuž byl by enti
fonář. rkp. Stát. knih. olom.. M IV 5, kde je týž nápěv no—
tován jako Tonue et peueee Martyrilogii. nevadí, že z pozdní
doby na přídeětí. Ale k týmž rukopisům klarisek nás vrátí
další neprobraná jeětě záležitost našeho augustiniánské
ho ordineria: nápěvy pro slavně Benedicamus Domino, jež
jsou seřazeny také ve zmíněných kompendiích. Obraz podá
námjuxtapozioe, v níž nápěvy stačí naznačit.

Ordinarium Kompendia
1. DA cn D D DC... 65) GD PG G a GF... 66)

dicitur in maioribue maius,tj.duplex (XIII E 9)
duplioibue in vesperie et
matutinis tantu

2. Chybí v ordinariu. s a a aG a chaGe...
minue duplex (VII G 19)
(minus XIII E 9)
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45
6.7.8.

9
10.

;)
GGahhathaG...

Inminoribuaduplloibue

Budeníže.

Srv.zdeposlednískladbu.

Chybí.

DahGaa0haG...

Dioiturindieroaurroooionie

otduobussequontibuo

inveeperiaotmatutinistantum

GGGGGGGaOFGa...Insabbatoaeptuagosimeet

feriaquartainalblanequead

aabbatumolusdomobdomade

invesperlaotmatutlnlstantum.

/,_\
AA

&G&GPEDGaoheG8

Indomlnicíeaomiduplloibua

dioltur.

&

FGabaG&FEDoo.

Inmalortbuaaomldupllolbua

óííůš

PPGaaGbeFGP...

Semlduplex-minusdupl.přetrženo(VII619

4:72

FGabaGaFEDooo

SomiduploxXIIIE9,SimplexVIIG19

aa&Pa&GaGGFE

Porlalo(obarkp)

?P?PGGFGGFE

Forlale

DahGaBOhaGooo

Nbrubrikováno.

GGGGGGGaGFGa...

Funchal.(VIIG19).

/í?\

&GaG?EDGeohaG&
Domlnloalo(VIIG19).

Zdechybí,aleviz5.4.
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11.aGaGDFEDCDChybí.

inminoribueaimplicibue

12.GGGEGGGGGFEChybí,alearv.č.5

Infeatietriumlecoionum

etferialibuediebus.

RubrikováníJenekorektníJakueremitů,takuklariaek.

Ueremitůč.11mělobýtjistěInm„8ior1buaaimplicibue.č.předtímmělobýt
inminor1buaaemiduplioibue,měl-liaomiduplexnápěvtakénedělní.ČiJetu

poměrobrácený,hledíme—likeklariekámvč.4?UklariaekpozorujemeJinývývojpřed

lohyřímské.ZavedlyaiprominueduplexdosystémuzemšemelodiizKyriezvanéhonyní

Cunctipotenagenitor,takževč.3seJimklasifikaceposunula.-Rkp.VIIG19todo

kumentuje,alesámneví,kdevzítmelodiiprosimplex,kdyžmunápěvč.11chybí.Če—

kalibychomoznačeníSimplexpřiJednemzvariantůteriálních.

PřevzetínápěvuKyrieCunotipotenagenitorzdásebýtdilemdůslednoati.když

povážime,žeztéžeskladbypocházíonenvypjatýnápěvproVelikonoce.

€,-q..f=.(A11'. —'. ":Í—*\\. —*———u.:'IF

Be—ne-di-ca-muedoni-no,al-le-lu-ia.al-le-lu-ia.

n4/\A*-\A

u,—l..Ia.7\"[o_. _ť'o].'ll:\_„7'.u

v

Ky-ri-ee--le-ieon.
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Aletétoeouvislostisikleriekyeotvaužbylyvědomý.ZajímavéJe.žetotoBenedicamusisesvýmvelikonočnímurčenímJevzatozvývojemimořímakéhovdieoézíchesvor—

noetobouřádůzdásesvědčitproodběružkuriální.Krukopieůmklarisekpřipočteme

Ještěvtéžeknihovněrkp.XIF2.Tensioebenedikaminavynechává,alemávněmsvěd

kaJeštělekcekompletářní.JehozvláštnostívšakJe,žeskiouJetakénápěvrecita

tivukBenedictiomensee,kdezápiseremitůbudechybný.Kdežtonášsborníkmás

klíčovánímpodtitulemPrimoinoipitleotorz

:-

eeíoe[

Benedioite-odpověděnobeznot:Benedioite.CantorV.:Ocubiomniumnotují„[_--

klerislq::''''''"!

Benedioite.Chorus:Benedioite.Centrix:Oouliomnium

PakvšeJsouversikulysteroovoukadencíF-D.Zdásetedy,žepřeklíěovanýnápěv

zG-anaE—FprosubsemitonálníversikulynebylJenompřiKyrie.

Jinakkontrolovánínašioheremitůfrantiškányztroskotávánanedostatkupramenů.

AlenevyvrátilařímskýpůvodnápěvuaniBenedioamina—stímovšem,žeiřímský

pořadužbylnarušenpřínosemgermánským.Zdáse,žetakévč.3,aspoňprosrov

nánísEdioívatikánskou.ProtiJejímuzněníJenadstavováno,atonestejně:
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Ostatní nápěvy jsou vesměs z Vatikánská edice známy.

nejvlastnější řeholnímřádůmjsou rity připř'vují
cí a doprovázející bratra ěi sestru na věěnoat - cura
infirmorum a cura defunctorum. Řády liší se v pořadu mezi
sebou a nesledují ani normu světskou, aspoň ve věci zao
patřování nemocného, nebot rozhoduje uěast konventu.
Tím více nás překvapí pro tento předmět shoda mezi naěi
mi eremity a františkány vedoucí zase ke kurii římská.
Ordo minorum fratrum secundum consuetudinem romane eccle
aie ad inungenduminfirmum, nedepisuje si celý průběh včet
ně pohřbu bratr Mikuláš predicator de nova dome, do svého
misálováho speciale, přepsanáho za účelem misijním podle
diecézní normy (rkp. praž. UK.sig. VII G 24). Hic vin
destu geschrieben, wie mandie awester zu daa heilig ol
gesegen eol (teč modře:) nach der sewanheit des atula
cau rom - má nadepsáno klarieka chebská v manuálu k za
opatřování a pohřbu. (Rkp. praž.UK XI ? 12). 68) Jeětě
v dnešním Rituale Romsnumzračí se jejich kuriální před
loha. Ovšempro eremity tuto liturgii zanadbal náě sbor—
ník a ordinarium zpěvů nemá pro ni žádný příspěvek.Tak
k notování františkánskámu v chebských pramenech nemáme
vlastně protějšku. Ale rity samys texty obsaženy jaou
v onomstarším breviáři, tj. na konci rukopisu A 107. Už
jejich sled je tu s klariskami ve shodě. nejprve Ad commu
nicandum infirmum, lišící se od Rituale Rom. jen v něčem
(k donášení eucharistie v procesí žalm Miserere mai deus
dicendo). Pak Ordo ed inungendum inrirmum (zase s tím
proceesionálním Miserere, sicut in communioneinfirmorum
determinatum est). Rituale Romanumuplně. Následuje Ordo
oommendacionis anime - Rituale má interpolováno - a po



kračování Egressa anima (dicatur responsorium Subvenite
sancti dei - Sc si vorschiden ist, so lest von stund
an das RumSubvenite sancti dei) - Rituale stejně (De
exapiratione). Jen jsou předeslány ex post zbožné
povzdechy, jež mají být umírajícímu napovídány. To vše
předchází pohřeb. Darnach sol die abtesin haisen die ewes
ter waschen- Tune fratres, quibus preceptumfuerit la
vent corpus eius - jen nenásleduje u augustiniánů ona
"disciplíne", kterou v podobě bičování berou na sebe
jednotlivé sestry při různých oracích k doprovodu: und
an legen die weil eo list die prilin die ersten diecip—
lin! Deuscui proprium est sempermieereri et parcere...
také není řeč o přenášení do křížové chodby, když se
mluví o preces počínajících Kyrie, Pater noster - a
oraci.Dornach eo mandie leich in den creuzgangk pringt,
so col man cem convent czueamen leuten und sullen die
swestern umbdy parsten und sullen sprechen: Kyriel....
Breviář jenzpostea reinduant cumtunicam, bracas et
cingulum et imponant eum in feretro et ex precepto maiors
convccatis omnibusfratribus stent in ordine iuxta dis—
poeicionemmaioris, et sacerdos incipiat absolute dicen—
do secrete (!) Kyriel.... Teprve tedy toto jsou způsoby,
které bychompřiřkli řádu samotnému, ale co znamenají
mezi oběmařády? A co neklášterní odívání mrtvoly! 69)

Zatím nebylo nic řečeno o zpěvu, ale i to je právě
v důsledku ritu římského. Marten ve svých Ordines inungen
di námukazuje, že i při svátosti pomazání klerus zpí
val. Byla to řada antifon, s žalmy, jako potom při pohř—
bu. 70) Můžemetu strohoet ritu římského považovat za
škodu. Ale i kdyby neělo už 0 předmět hudební historie,
musili bychomtuto stránku absolvovat pro učel principi
ální. Římskýritus zpíval teprve při přenášení mrtvoly
do kostela: Deinde fratres crdinate vadant et corpus por
tent in ecclesiam decantandc responsorium Subvenite sancti
dei. Et deposito corpore in ecclesia preparent (se)
fratres ad centandumvigilias. Duofratres inoipiant abso
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late. sicut deset: Regemoui omniavivunt (invitatorium
zádušní). Nuntragen sie die leioh in die cappeln und sin
gen das responsorium Subvenite. Dcr nach sol man die vi
gilien singen, ober der leioh hcchczidich mit iren leczten
Regemoui. Interim sacerdos preparet se et cantetur missa
sollsmpniter, ordinate, si tempus fuerit oongruum.Zpěv
Subvenite sancti Dei zůstal dosud pro vstup s mrtvolou do
kostela. Jen Je předesílán začátek pohřbu v domězemře
láho a zpěv cestou do kostela a psalmodií vzatou z offi
oia. která se potomv kostele laudabiliter zpívá vcelku.
nebo částečně.

Poznali Jsme Jinde, že cfficium defunctorum mělo svou
variabilitu; nemáme-li Je s nápěvv, Je to škoda. Podle
františkánů začínalo v nešporách:

"_
&' O - 04 - . _ ll—

. . IL

Placebo domino in resi-one vivorum.

Odtud snad má Leoš Janáček svou thematiku pro Gospodi po
miluJ. nebot Jde o incepci v chorálu dosti singulární, ve
druhém moduvůbec ojedinělou. To Janáčkovi připiqueme ne
proto. že u augustiniánů vyrůstal. ale proto. že musil znát
tu melodii z praxe obecné. Dochoval Ji římský ízus až do
Edice vatikánská, a 1 pak dlouho u nás přežívala v agendě
moravské provincie. PbdobněJako antifcne Si iniquitates
se zakončenímv moduVII., rovněž i to Je františkánský
přínos ze středověku.

Pohřební obřady Jmenují offioium defunctorum až
od invitatoria k matutinu - nešpory ozývaly se o aniver—
sariích a v den Dušiček. Vlastní pohřeb začínal po mši
absolucemi. Rituale Romanumužívá už Jedinou - známé Li
bera, ale podle pontifikálu při pohřbubiskupa Libera Je
teprve poslední po předchozích absolucích čtyřech. 72
Ve středověku čtvrtá absolucc bývala poslední bez res
ponscria, kdežto Libera sloužilo k přenášení mrtvoly,
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kde františkáni i eremité mají už Subvenite. Libera Je
skladbou mladší, uměleJší. Mají-li Je obe naše řády za
poslední absoluci. sledují zase ritus římskýv podobě,
kterou mě1,_kdyžoba řády vznikly. Výběr reaponsorií v
Jiných ritech kolísal, Jen obecně se užívalo Subveni
te, které nesloužila k přenášení do kostela. naše dva
řády maJí i proti pontifikálu ebsoluoe Jen tři: Subvenite,
na recorderis, Libera - ale mají tak oba.73) Pozoruhod
ná :; rubrika: Die vera singen die sengerin allein mit
oinander - tak aspoň při responsoriu druhém. O Libera
praví se: und dy priestor singen die Ve alleyn. O tom
breviář augustiniánů našich nic nemá, ač Jinak řubriky
Jsou navzájem seurodá. To lze poznat hned v počátečním
líčení ceremonie. Finite missa sacerdoe sine oesula cum
miniatris, s u b d i a o o n u s o u m o r u c e
(římskýzpůsob) et omnesalii fretree etent in ordine
circa feratrum iuxta disposioionem maioris. Et s a 
e e r d o s a o a p i t e i n c i p i a t absolute
(oraci) an intree in iudioio deus... K tomu: Dor nach
sal der priester die leioh beaingen nach der mesz, und
dy swestern sullen sinbellsten ambdie para, s 0 h e h t
d e„r_ p,r i s t e r, a n o z u d e m h a u h t o z n
s i n g e n d a s s e p e t: Hon intres in iudioium
o u m : a m u 1 a t u a domina... Dor nach hebt die
eingerin an dae reeponsorium (Postea center incipiat
responsorium eequens). Pozoruhodný Je u klarisek nápěv
pro Kyrie:

!; [ All
. . e e . 04'_._IluV V .

Kyrie-leieon, Christe-leison, Kyrie—lei-eon. Peter nos
tere

Vyskytuje se ve všech příslušných rukopisech té proveni
ence. Okuřování kadidlem děje se mezi zpěvemresponsoria,
nikoliv při Peter noster, Jež oizí rity zde vůbec vyne
chávají. Nekropí se. Původně se okuřoval napřed oltář, pak
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teprve tělo. Et oumcantatur responsorium, sacerdos acci
piat thuribulum de manuministri et incenset corpus. Fi
nito responsorio cantor inoipit cumchoro suo Kyrieleisona
Dor nach so bereucht der prister die leich, dar nach singt
dy sengerin eriel. Každáabsoluce končí samotnouorací.

Uvedenýnápěv kyriální zachovaly dosud jen řeholní
proceesionály, a to bez prohlubně k F, tj. s recitací ns
initiálním prvku: G G G Ga s - G G Ga a - a G F Ga GFE.
Měly tak i naše rity diecézní, takže dá se pochybovat o
římském původu. Dávno před Vatikánskou edioí římský ritus
zpíval Jinak, jen rubrikování Cantor cumprimo choro di—
oit je v Rituale Romanumspolečné. Musíme tedy v předpo—
kládání Jednoty mezi pramenyfrantiškánskými s augustini—
ánskými být opatrní. 74

K vynášení mrtvoly ke hrobu měla stará doba žalm
113 In exitu Israel de Aegypto. Antifonou k němu bylo bud—
to starobylé In psradisum deducant te angeli, nebo mladší
Chorus angelorum te suscipist. V brsviáři se spojují obě
skladby v Jednu, Jak má i Ritusle Romanum,dnes ovšem bez
žalmu. Děje se tak Ještě s vědomímrozdílnosti, ale o žal
mu Je už povrchní zmínka. Absolute oorpore dictus sscer—
dos preoipit fratribus, ut accipiant feretrum. Illi soci
pientes deportent eumad tumulum. Et dumportatur, olerioi
cantent has aubsequentes antiphonasz In psradisum s Cho
rus angelorum neoddělsných značkou. Cumautem ad tumulum
pervenerint, sacerdos cumferetro stent iuxta tumulumet
cantatur psalmus - neříká se který. Jeptiškv označují
Ještě každou antifonu zvlášť, ba mají pro Chorus angele
rum žalm další, 114, Dilexi, quoniam exaudiet dominus.
Jejich rubrikace: Nunhebt mandie par auf und tregt si
ozu dem grab, und sine hebt dy sn(tiphon) an In pars
dysum und dij singerin singen den psalm In exitu. Po dru
hém žalmu pokračuje rubrikace: Wenndise sn. aus gelesen(H
wirt, so sol manpeiten so sol der prister dise oracio
uber das grab lesen. 5 Také breviář má tu oraci: sacer
dos dicat hano oracionem Deus qui fundasti terram, ale
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klarieka pokračuje: Hie mechder prister ein cruecz der
hendt Eber das grab und list: Benedicere digneris huno tu
mulumfamule tue N... Oba prameny mají pak, že kněz pokro
pí i okouří kadidlem Jak tělo, tak hrob. Z uvedených neshod
rádi bychomdokázali ve prospěch našich augustiniánů, že
oba řády čerpaly z římské předlohy neodvisle. Ale není do
chován pramen pro kuriální ritus, o který bychomse opře
11. Rituale Romanum,vzniklé po Tridentinu, opustí původ
ní obřad hned po entifoně In peradisum pro Jeho délku a
zavádí něco zcela nového. Ze staré doby uvádí Hartan Ordo
„opeliendi clerioos romanaefraternitatis, 76) který se
nalézal také v Jednompontifikálu pražská UK(rkp. IV F16),
než byly vytrhány liety. Ale ritus opravdu velikého stáří
je tu upravován pro pohřbívání v kostele nebo v blízkosti
kostela, takže psalmodie pro vynášení mrtvého už chybí;
rector praecipit diacono et subdiaoono, ut aocipiant feret
rum. Illi eocipientee deportant eumad tumulum, cantantes
sntiphonam In peradieum e t a 1 i a m Chorus angelorum,
et dicatur oratic Deus qui fundasti terram. Aspoň se doví—
dámeto, že Jsou to augustiniáni, kteří mají v rubrikaci
při srovnání s tímto pramenemnápadnou věrnost. Jeětě i
v dalším se náš breviář shodne s tímto pramenembezmála
doslova: Hiis peractie s u b p e r s o n e d e f u n o
t i dioatur heo antiphona: Aperite michi portas insticie.
Jeptišky: Undwander prister dise oracio ausgelesen hat,
so weicht er sie (pokropí mrtvolu) und das grab und be
reuoht des. So sullen die swester lesen (!) die psalm,
ent. Aperite, žalm 117, Confitemini. Ten už má také Ordo
a dodává: Et sic aperiatur sepultura, kdežto náě breviář:
Sio deponatur in eepulcrum - a Jeptiěky: Wendi antiphon
auelz ist, so sol mensie legen in das grab.

Dnešní Rituale Romanumžádá na závěr pohřbu laudové
kantikumBenedictus e antifonou Ego sumresurrectio.
Pak už Jen Jedna oraoe k příslušným vereikulům. Ale toto
kantikumJe zbytek celé pealmodie, která se rozvinula
počínajíc od Aperite michi. zatímco kněz odříkával předlou
hé modlitby patrně původu galikánskéhc. Výběr žalmů stejně
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Jako Jejich pořadí lišilo se v diecézích i řeholíoh. Zde
můžemeříci, že Jak františkáni, tak naši augustiniáni
Jsou ve shodě se zmíněnýmOrdo sepeliendi kleriků římských.
Jen to zanedbáveJí, co ordo poznamenávádále při Jednotli
vých antifonách. Po Aperite, kde stálo et mox a p a r i a
t u r sepultura (patrně sepulorum) další antifona Ingre—
diar in looummáet sepelitur. Eo sepulto...ant. Haeo
requiss mea in saeculum saeculi. Teprve dále i Ordo mlčí
při skladbách De terra formasti me, kde naše diecéze
předepisovaly vhodit první hroudy do hrobu, a hlavně k
antifonám dalším, která Jsou už speciální ritu římskému
Jako i ono závěrečné Ego sum resurrecoio s laudovým kan
tikem Benedictus. Jde o dvě skladby, z nichž druhou, Omnis
spiritus laudet dominum,rovněž laudového původu oddělují
klarisky od Benedictus i Versikulem, Jak se v laudách
užívá, takže tu do psalmodie i Jinde užívané proniká vůle
dodat Jí podobu officia. Neznámáz dvoJice Je Jen skladba
první, kterou klarisky notuJí:

G Gc a aG F Ga a G G h o d a c 0 h

Non intres in iu-di—cium cum srevo tu-o domine

d d d o o o de-d ch a G a a a a c h G G

quia non iusti-fi-ca—bi—tur in cospectu tuo omnis vivens

Je to známé, reoitací prodlužované schéma, Jehož použila už
skladba De terra formasti me. Zde zase lituJeme, že nemáme
notaci také u augustiniánů, nebot se vyskytují také Jiné
nápěvy k tomu textu. Oběantifony totiž, o nichž už se ne
dalo opakovat, že se zpívají ex (in, sub) persona defuncti
přecházely také do ritů cizích. Zdědila Je i moravskádie
céze, která Nonintres zpívala:

f- "\
_L F ' 0 . o o

v I A

Non intres ín iudi—cium cum servo tuo domine,

__L ... II
v T ___3 : ll-, ' ". ' s . eo .IFI

' 7
quia non iustificabitur in oonspectu tu-o omnisvivens
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Vůbeclzepozorovat,žetentoantifonovýcyklusJestejněvariabilní,jakojsme

tovidělivlátceopselteriíchpřivigiliíchdefunotorum.Úplnýmproblémemjenapř.

entifona

hcdohodeddddohhodssdodoahaGG

Ingredierinlooumtabernaouliadmirabilisusqueindomumde-i

AždozávěrunatónioemoduGJetoroztodivnápentatonikasnadstavovénímpřiadmi

rabilis,kterénezmizíanivzavedenídomoduII.,jejžpopříkladuJinýohvolilai

diecézepražská.

DFRDEDCDDFECEFGFEDPEDCDFEDD

.

PřecházenímezimodemII.aVIII.přientifoněAperitemihiJelehcevysvětlitelné

podletoho,coznámeonápěveohoffioiadefunotorum.Celestiniojvínětívolilidokonce

moduspátýJeštěhlubšímsníženímtóniky.78)Osmýmoduszpívaladiecézemoravská.

Zdešliaugustiniánirukuvrucesfrantiěkénypřivěrnostikezpůsobuřímskému,nedáseověřit.Jepravda,žesamiopouštějíOrdořímskýchkleriků,přizávěrečnéorecipo

Benedictus,alejinakJetomuuklarisek.Typřímofalšujípředlohutím,žedlouhé

modlitby,ježmělybýtmezipsalmodií,dávajízačínatteprvepřiBenedictus:Dieweil

derconventdiesenpsalm(tj.Benedictus)list,dieweilsolderpristerdorunter

diseoraoio:Oremussororesprospiritusororisnostrekarissime.PředlohamáOremus

fratresprospiritufratrisnostri.Řeklibychom,žeJetoomylvzniklýztoho,že

předlohařadímodlitby,teprvekdyžvylíčilaoeloupsalmodiiisBenedictus.AleJep

tiškypocitovanéprvnímodlitběchtějímítopakovánuantifonuEgosumadalší

modlitbyzařazujíteprvepopreoeszatoutoantifonoujakobykvolnémuvýběrucelebrantovu:
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Deus cui omnia vivunt
Et meritc quidem
Opus est domine
Debitum humani corporia
Omnipotens sempiterne deus qui humano

generi

UndWennder prister die collecten alle gelesen hat, so
aol er das grab weihsn (pokropí hrob) und eprioht a l s
v o r: Pater noster. Et ne nos... Ale to teprve Jsou pre
ces. která předloha měla po zopakovaná antifoně k Benedic
tus - a měli tak také augustiniáni s rubrikscí, Jež Je u
klarisek v překladu. Hiis oracionibue expletis postquam
eepultus fuerit, saoerdos cumaqua benedicta asperget
tumulumet dicat alta voce (na rozdíl od modliteb recito
vaných mezi zpěvem) Pater ncster. Benedictus Je počítáno
do psalmodie - interim cum iste antiphone cumpsalmis
suis cantantur, eaoerdos dicat sequentes oraciones, pak.
hiis oracicnibus expletis následují proces, u Jeptišek
už druhá "als vor". Společná zůstává augustiniánům
s klariskami ovšem to, že oba řády volí ony modlitby
ve stejném výběru a pořadí až po oraoi ukončující precee,
ta se různí. A Jejich ehoda odpovídá pořadu v Ordo ee
peliendi clericoe romanaefraternitatis.

Konečně Je pamatováno Ještě na návrat konventu od
hrobu. Zajímavě Je, že i tu Je upotřebena forma absoluce,
či podle kolekty vlastně kommandace.Po oraoi ukončující
obřad u hrobu. Jež je v obou řádových pramenech Sati
efaciat tibi deus, čteme: Dor nach epricht der swester
eine. oder der prieter Animaeius et anime omniumfi
delium... requiescant in pace. Dor nach get der priester
in die oappeln mit der proceesien und singt da respon
sorium Mementomei deus... So spricht der swester eine
ader die officiatrix vor demalter: Pater ncster. B*
na nos. A ports inferi, Oracio Tibi oommendamusdomina.
- V breviáři augustiniánů Je takto: Deinde sacerdos dicat
s i n e c a n t u Anima eius et anime omniumfidelium...
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Postea responsorium Mementomei deus, oum quo reeponeorio
revertantur in ecclesiam et ordinate stent in chora. Et
finito responsorio saoerdos dioat alta voce s i o u t
9 r i u a Peter noster cumoraoione hac: Tibi domina
oommendamus.Tato shoda mezi oběma řády je nápadná. Ordo
k pohřbívání římských kleriků má jen toto: Deinde redeant
in eoolesiam oantando septem psalmos penitentisles cum
orsoione A b s o 1 v e. Ale to je po zvláštní pobožnosti
za všechny odpočívající na tom hřbitově: Pro cimiterio
psalmusMiserere mei deus - Peter noster atd. s oraoí za
všechny zemřelé, Deus cuius miaeraoione Postremo dicatur
oratio Absolve jako potomv kostele za nebožtíka, aby se
mohlo ukončit (Et eubiungatur) Anima e i u s et omnium
fidelium. Je zřejmo, že naše řádové rity mají Animaeius
za celou tuto pobožnoat, ale pak jdou jinou cestou. Podle
čeho? Odkud ta shoda? Zde už je narušena naše představa
o neodvislosti augustiniánů v přejímání kuriálního ritu.
Ale antifonář římské baziliky sv. Petra, jejž vydal Toma.
si, zaznamenávápo našich hřbitovních antifonáoh. v něm
rubrikovanýoh prostě Cumsepelitur, k ukončení dvě res
ponsoria - patrně na výběr - s náznakem: Kyrie eleison
et orationee. Nio více. Pramenpřisuzu je se 12. století,
ale obsahuje pořadyvelmi staré. i proti Ordo sepeliendi
olerioos romanaefraternitatis, jenž je poplatný stol.
třináctému.

Celkem se dá říci, že pohřební liturgie má pro hu—
debního historika mnohýproblém. Jestliže ještě domini
kánský řád poohovává se žalmy v tonu in direotum. a to i
s jejich antifonami, vrhá to jen další stín na kompozici,
už tak značně proměnlivou. Byly to skladby bez gregoriánská
tradice a teprve franoká jejich nápěvynedovedl; uspokojit.
Cisterciákům vystačila pro všechny žalmy ona výchozí anti

'fona Chorus angelorum příznačně přetvořená, kartuziáni mají
žalmy bez antifon vůbec.80) Samotná officium zádušní je v
antifonách rozkolísané a i clunětí mnichovéznali jeho pro
vádění také bez antifon. 81) Ovšemzde hrála svou úlohu
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takéokolnost,ževigiliaedefunotorumbylytakéoffioiempřídavkovýmkdennímupenzu,a

kdetrvalatradiceopakovatantifonuiběhemžalmu,půeobiloantifonováníúnavu.Víme,

žetakéeremitůmauguetiniánekýmbylodovolenopřitétopealmodiisedět.Vyneohávání

antifonsedaloodůvodnitjeětěprincipemJednoduchoetiproliturgiikajícíasmuteční,

JaksejevívpředvelikonočnímTriduu.Maléhorybezantifonitam,kdevelikonoční

týdenužantifonyměl. '

StarobyloetdásezantifonpřiznatJenskladběInparadieum&kupodivuanita

neuělanápěvnévariabilitě.PražsképrooeeaionalemáJeštěkoncem14.etol._nápěv,Je

mužnelzeupřítstáří,kdyžJejpodepřemeverzíambroeiánekou.

_LL[_1.I'AI

V. 'fo!.o-. 'o|-.

Inparadyeumdeduoantteangeliintuoadventu
L.o_'A\/\v. .|,... ooooo.a.oo'“A.“

Inparadieumdeducantteangelietoumgaudioeueoipiantte
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sanctiMarty-resDe-i.

AmbrosiánskáskladbapomartyresDeinepokračuje.82)

Vhudebníhistoriitoméšskébokosteladostávámesekústřednímupředmětuatím

jemše.Jaksedáočekávat,velicemnohomístavnašemsborníkuvěnujímšiCapitulaordi

nacionemvnašemsborníku.Užipřípravámproni.RitusjejíJedovšechpodrobnostípopsánnamšikonventní,kteráovšembylavždyslavná,pravidelnásasistencílevitů(jáhna&podjáhna).NižšíasistencepřitomJezase,Jakovhodinkovémcffioiu,velmi

střídmě:dvaceroferariiaJedenthuriferarius,nicvíce,tedyibezceremoniáře.Ale

prosvítá,jakuvidíme,žeonížeklasifikovanýchdnechmůžebýtcelebranttakésáms

jedinýmpřisluhovatelem.ItakseJednáovšemomšizpívanouliturgemachórem.Privát—

nímcelebraoímtichýmjevykazovánomístovevolnémčase.83)Indiebusdominiciset

festivis,minoribusetmaioribusduplicibusetsemiduplicibusmissaconventualiscirca

terciamsumetur,tedykolemdevátéhodiny,nisira0ionepopu1ivelalia
causasubsistenteprioriexpedire.Omnibusaliisdiebuecelebraturdictaprima,užpo

šestéhodině.Inquadragesimavero,quandooccurreritfestumnovemleccionem.missa

festicanteturpoetprimam,missaautemdedieoanteturinnonis,tedyažpředobědem
kvůlipostuvšedníchdnů.MístomissamoelebrareužíváseJeštětermínumissamoantare
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i pro mši tichou: Sciendum. quod in eclempnibue ieiuniia
mieae cantari poterunt ueque ad nonam, ceterie diebue
ueque ad eextam, niei quando pro potenti defunoto opor
tet tardiua celebrari. Abynebylo pochyby. že ae Jedná
opravdu o mši beze zpěvu, mámedále mezi napomenutími
pro oelebrenta: In voce mediocritatem aervet, nec enim
alte clamando 0 h o r u m o o n t u r b e t vel alioa

celebrantea. vel nimie eubmieee dicendo non audiatur
(patrně a minietrc). Vidět, že celebrace byly u bočních
oltářů a že diepenzovaly od ucasti na zpěvu v chóru.
Mámetu další doklad pro recitaci privátní.ch6rového offi
cie: Officium tam do tempore, ei illud non audivit vel
non ait auditurue in choro. et officium de beata Virgine
et evangelium Ichannie, In principio erat verbum. cum
collecta Omnipoteneeempiterne deue dirige actue noetrce...
pcterit recitare maximadeponendoveetee vel poet depo
eicionem, ita quod in proeequendo ipaa non impediat
celebraturum poet ee. Zde sluší upozornit, že v ritu mše
konventní nebude nic o "posledním evangeliu". Jinak alia,
dicta circa mieeamconventualem, que ad huiue mieeae per
tinent... tam eacerdot quamaervitor diligentieaime exec
quantur, ač celebrace měly být epěšné, takže pro dějiny
zpěvu ee dovídáme: Horse eoiam et cffioium mature et die
crete (v ňetraní) dicat. Quandc immediate poat primam
celebrat. Confiteor in prima non dicat, eed eufficiat
illud. quod ante mieeamimmediate dicetur. In multitudie
quoque oollectaurum et in eligendo hoetiae, in parando
oalicem et aimilibue a e t a n t e e n o n f a e t i
d i a t. S e q u a n c i e m n o n d i c a t. Další vy—
nechávky budou nám nepochopitelné. Quandoautem predicta
officia (mešníl) eive de tempore. eive de beata Virgine
dicuntur (v oboru) poet mieaamprivatam. non dicatur ibi
(tj. v privátní mši) Gloria in exceleia deo neo S a n o
t u a nec Agnus... In via vero vel aliae, quandofratree
miaaae (v konventu) nabere non valent, dicere poeeunt
cffioium virginie glorioae cumSanotue et Aghua... et
Gloria in exceleia dec, ai dicendumfuerit die illo.
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Pro soukromourecitaci cfficis postrádáme tu zmínku o
breviáři, zato častěji bude Jmenovánmisál. Jednou - s to
Jde o mši kcnventní - mámedojem, že se předpokládá exi
stence plenáris pronctovanéhc v nepřítomnosti oboru: Et
nctsndum est. quod semper ante evangelium cumaliquid
c o m m u n i t e r dicitur v e 1 c a n t a t u r
s sscerdote, dyaconoet subdysccnc. dysccnus sssistst
sscerdoti s dextris, eubdyaconus&sinietris; Et e con
verso fit post evangelium. '

ĚeJen chórová ordinarium. ale také proprium se už
u oltáře předčítá, levitá spolu s celebrantem. Tak hned
introit, s to v postavení dodnes známémproti posledně
citované pcučcs. Kapitola Jednsjící ex professo. Quo
ordine debent stare ministri sd altsre iuxta sacerdotem,85)
o introitu udává: Dysconusiuxta sscerdotem, deinde sub
disccnus, postes duo sccliti unus circa slium, et thuri
bulsrius, si est, ultimo locc stsbit. Tedydo kruhu. Et
eodem modo stsbunt prosequendo communionem. Sed in prcee—
cucione... offertorii... dysconusstet sd sinitram cum
umoscolito, circa quemthuriferarius stabit. KdeJe sub
disken? Při líčení obětování po Kredc 86) praví se;
Sacerdos vertens ee sd chorum dicst Dominusvobiscum, et
iterum vertens se ad altars... dicst Oremus.sed non
prosequetur cffertorium, doneominietri pervsnerint ad
eltsre. Qui cumeo prosequuntur etantes ut prius. Post
qusmvero e i m u 1 d i : e r i n t offertorium,
subdyaconuevedet ad sscristiam... vel preparetur alibi
calix, ubi sscerdcti videbitur expedirs. 0 chórovémpro
vádění těchto částí se mlčí. Ale introit se nezačíná Ješ
tě při celebrantově Introibo sd altsre, nýbrž zůstává
doprovodemk cestě ze sakristie. Incepto itsque introitu
&conventu predicti ministri precedent sd altsre hoc modo:
Primoaccliti cereris scoensis cumoandelsbrie decentibus...
Hos sequitur thuribularius... post quos subdyaconusepis
tolarium deinde dysconue miseale coram se deferena...
ultimo eacedos iunczis mainubus ante pectus inter dyaco
numet sltare. Et hoc intelligitur quandosscristia est
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in parte meridiene. Si autem est in parte opposite, tune
sacerdos transit inter subdyaconumet altare. Až k ukonče
ní etupňovýoh modliteb čteme: Interim dysconus ponst missa
le in dextro cornu eltaris, et subdyeoonusepistolarium
ad einistrsm a(p)odiando illud in perte posteriori alta—
ris. Et acoliti deponent oereos cumcandalabris in
gradu.— 87) Až sem tedy sahá patrně introitus zpívaný
konventem. Kdy se začíná v chčru zpívat communio, se ne—
dovídáme. Ale něco napovídá záměna v Jeho názvu na pří
slušném místě: Et lecte p o s t o o m m u n i o n e in
dextro cornu cumministris ordine suprsdicto revertatur
(sacerdos) ad mediumaltaris, et osculato altari ver
tens se ad populumdicit Dominusvobiscum... Et rever
sus ad librum ibidem prosequstur omnes oreciones. 88)

Jinak tomu bývalo při zpěvech mezilekčníoh, tj. při
graduále, Alleluja, traktu, sekvenci. Tyto části se dlou
ho u oltáře nečetly, když už čtení propria bylo zaváděna.
Kněz s asistencí Je měl výsleohnout sedě. Náš pramen po
čítá už i s Jiným seděním, když praví: Poterunt omnes ire
sessum..?9) In fine vero Kv r i e surgat sacerdoe et
in medioaltsris stens elevatis manibusincipiet Glorie
in excelsis deo, si dioendumest. Ale hlavní je seděni po
oraoích. Et tune ecolitus, qui est &dextris accepta to
belea, ante sscerdotem, dyaconumet subdyaconumeam exten
dat, et deim fsciat quando post orecionem vel oraciones
sedebunt. To první sedění mělo být, si featum fuerit
duplex, kdy Kyrie mělo delší melismatiku, sedění k lekcím
Je původní a nemá zde omezení. Přesto liturgický děj byl
při němv pohybu. Deinde legitur epistola in sollempni
pulpito super chorum, si habetur. Míní se lešení nad
vstupem do chóru, si festum fuerit duplex vel minus du
plex... Alioquin epistola semperlegatur in pulpito pare
to in inferiori gradu versus (!) contre mediumaltarís.
Et tunc non oportet, ut vsdat ecolitus cumeo, tj. sub
diecono, jenž portsns epistolarium ante pectus ut dictum
est, vedet sd pulpitum. 90) Ale ani diakon není poslucha
čemnečinným. Cumvero legitur epistols, dyaoonus lotis
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manibua extendat corporale, quod supponitur calici super
altare. Byla to ještě tehdy pokrývkavětší: ite quod longi
tudo corporelis in longitudinem extendatur...habeat que
tuor plicas in longitudine et tres in latitudine. Zajímavá
zmínka, že se prostírá, nisi propter pulverem usque ad.
oblacionem calicis explicetur. Mšesub divo.

V dalším 92) se vypravuje, jak subdyeconua eliquan—
tulum manuslavet et paret celioem in sacristia, oolocendo
hostiem super patenem, vinum tantum infundendo, et eic pe—
retum dimittat ibidem et revertetur ed eedem, preoedente
eo ecolito in eundoet redeundo de eacristia, vel peretur
alibi oalix, ubi sacerdoti videbitur expedire. Ale to se
děje lecta epistole e t 3 r a d u a l i o u m e 1 i i s,
q u e a n t e e v a n g e 1 i u m a u n t 1 e g e n d a.
Tedy už i mezilekční části propria bylo nutno číst mezi zpě
vem chóru, a to zároveň s předchozí epištolou po vyslech
nutí podjáhnove přednesu? Tak je tomu podle dodnes platné
ho Caeremoniale episooporum při pontifikální mši. Ale to
by musilo být započteno do čtení ještě také evangelium, než
je předneseno jáhnem. 93) Leota epistola se týká tedy pouze
podjáhnovyčinnosti, v které se pak pokračuje, takže rubri
ke spojující zde epištolu s dalšími částmi je patrně kon
fuzní. Lekce mešní tedy jedině jsou vyňaty ještě z povinné
ho předčítání celebrantova, ty se jen vyslechnou. Circa
finem Alleluia vel tractus, vel gradualie vel sequencie
pro tempore eubdyeconusmissale reponet ad altaris sinistrum
cornu, ač nikoliv k předčítání evangelia, nebot hned dále
je popisován obřad evangelia slavného. Acoliti eciam cereos
eccendent (od příchodu byly zhasnuty po etupňových modlit
bách) et thuribuleriue tradat paratum thuribulum subdia—
cono, retinens veeculum cum incenso. Et benedioto incenso
a sacerdote... ed peticionem subdyaconi,dyaconusde sinistro
cornu alterie aciipiet librum cleusumet genu flexo ante
altare feciat orecionem. Následuje známépožehnání ne Iube
domnebenedicere, sicut eat in misseli —et sic procedet ad
pulpitum. Nyní pod titulem Quo ordine itur ed oantandum
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evangelium Je přesný popis, Jak se čtení evangelia u
pulpitu provádělo, ale kde byl pulpit umístěn. nelze vy
číst. Měloby se zpívat evangelium shora Jako epištola,
ale o takové eventualitě zde není zmínky. Nemusímetedy
u sv. Tomášepředpokládat vestavěné lectorium, letner,
Jak se říkalo. Postavení asistence Je steJne Jako dosud,
Jenom podJahen stoJí za diakonem, aby mu podal kadidel
nici, pak teprve vadat ad pulpitum in media acolitorum;
stane versus sd evangelium, donec tuerit completum...
Dumautem evangelium legitur, eaoerdos stat manibus
iunctie in dentro ccrnu altaris, verse facie ad evan—
gelium, donec fuerit lectum. Finito'evangelio dyaccnus
tradat librum apertum subdyaconoet revertantur ad al
tare ordine quo venerunt. In fine vero evangelii eacer—
dos s t a t i m veniens sd mediumaltaris, dicat Cre—
do in unumdeum, si dicendum fuerit, slevatis manibus
et depositis. sicut dictum est ad Gloria in exc. deo.
Cumqueministri ad altare pervenerint, subdyaoonueeffort
librum eacerdoti ad osculsndum, dyacono ei cumdigito
demonstrante, mimoznámé výJimky, kdy se kniha nelíbá.
Post cumdyaconus oeculetur et post hunc ipse eubdya
conus librum reponat super altare, ubi prius erat. Jak
vidět. Je to táž kniha, která se nazývá epistolarium.
Deinde ministri prosequsntur inceptum (Kredo) cumea
cerdote ordine suprsdicto, tJ. po Jeho bocích. Intonace
byla zřeJmš tak oddělena, aby chór nebyl zdržován. Tato
licence ovšemJe vůči liturgii nekorektní. Mohlabýt
oprávněna Jen pro případ, že Kredc nemueilo být dále
liturgy recitovánc. Ta doba zřeJměvšak už minula. Vý
elovnó vymáhání recitace zpěvů chórem zpívaných Je
symptom, Jenž hudebnímu historikovi napomáhá v časovém
zařazování dotyčné vývoJové verze nebo i samotného pra
mene. Bez pozornosti k liturgickěmu dšJi, není možná
hudební medievalistika.- To snad omluví obšírnost našich
výkladů.

Pro hudební náplň mámenyní co říci, neboť i pro
mešní lekce má vynotcvána psradigmats v našem sborníku
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podobu:

invetuaeateinemecule

boneilliueindomino.
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Fratres...quiahoreeetnoedeeompnoeurgere.
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Nunoautempropiorestnostrasalus,quamcumoredioimus.

...sedindu-i-minidominumnostrumIhesumChristum.

Nikdonebudepochybovat,žetentosubtonálníthonusepistolevzniklzaseteprvepře
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hvpodatučetloseJistěJakohes.TímJenarušenapolohapůltčnuvtranspozici.95)

Pozdnídobamělaprotutozáležitostmálocitlivosti,Jakukazujítranspozice

zvláštělitanií,alezůstaňmeumešnílekce.96)Odepištolylišilossevangeliumv

nápěvuJenkadencípunktanakoncivět.Diecézezpívalytakto:

1
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SequenoiessntievangeliisecundumIohannem...In1110temporedixit...
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nikolivP,aupotřebilccotoklehkomgslnémusníženívIchannemnab-a-a.Alepcauvka

zdásebýtdodatečná.nveetímtofragmentemjenujistíme,ženápěvusupersemitcnálních

vmešnílekciužívalyuniediecézeobě.97)Jakotomnašieremité?

SequenciesanctievangeliieecundumIohannem.Inillotempore

Jetozaseonopřeklíčováníjakovepištcle-podlemetraazdeipodleanakruay.Jež

je:metrafragmentem.elepunctumjevypůjčeno.TakiGloriatibidomino:

eaaaa0GG.vzdytuvodnípozdravDominuevobieoumjevzatzoraceisodpovědí

Etcumepiritutuo:GGGGGGa.

Zdezasluhujízvláštnípozormoetipříkladynainterrosativus,kterérozšířenímtónové

hovýběrudodávajínápěvucharakterumodálníhoatímzmírňujínepříznivýdojemzmecha

nickétranspozicepouhéhopřeklíčování.

...J.Í.
Quidergo.Helieeestu?EtdixitRonsum.

".'..

Propheetaestu?EtdixitRon.
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A o a L i 0 o 1 a o o '

Quid ergo baptizas, si non es ... nec pro-pheta ?

Teprve poslední paradigmaje interrcgativus pravidelný,
Jaký byl i v epištole a už v lekci metutinální, kterou
Jsme citovali hned v počátku našeho pojednání o zpěvu u
sv. Tomáše. I tsm vybočování v rozsahu lekčního vedlo k
modalitě. 98 Ostatně lekce patří nejen do officie hodin
kověho, nýbrž také do pořadu misálcvého. tu především do
mší kvetembrových. Tammá i svou oraci se známýmFlects
mus genus —Levste, které naše Ordinarium notuJez
E G a a G G - E Ge e - po Oremus: a Ge a. A Capituls
crdinacionum k tomu mají: Quendovero dicendum eat Flec
tamus fenua, (sacerdos) stane ad dextrum cornu altaris et
non conversue ad populum incipit absolute Oremussine Do
minus vobiecum (dako měly řády Jiné). 99) Et facto modico
intervello postquamdixerit Flectsmus genus, dicit Leve
te. Deinde absolute prosequitur ccllectam. nysconus vero
s i n i n i t r a t, dicet Flectamus genua, et i d e m
dicat Levate. Finite collects dicitur leccio. Ta s klau
zulí ovšem Jen melodickou.

Při lekci Jeme řešili už také otázku, zda a Jak může
být pro takovéto mechanicky získané tenory a kadence pra
menemritus římský. Musíme si být vědomi, že se Jedná o
ritus kuriální z doby už pozdější. že by kuriálního původu
byla epištola omezující se na pouhý "tonus rectus" docho
vané„praxe s pouhýminterrogativem, v tom Petru wagnerovi
nemůžemedát za pravdu. Tento způsob zná wagner teprve z
Guidettiho, ale Guidetti nedepisude svou příručku Direc—
torium chcri a d u s u m s a e r o s a n c t a e
b a s i l i c a e V s t i c a n a e (1582). 101) Kurie
se nevázala na žádný kostel. od dob avignonských volila
spíše nějakou kapli. A už se nescházela k liturgii denně,
nýbrž Jen o výročních slavnostech k liturgii papežské; pro
niž byly vypočítány dny v Cseremoniale Romanum(nově uspo
řádaném r. 1488 za Innocence VIII.). Nebyly už podmínky
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pro udržování tradičního ritu a zpěvu z minulosti této
kommunity.Liturgie Jednotná, po které se toužilo, musila
být v minulosti teprve hledána, & když zavládla na zákla
dě starého uzu kuriálního, bylo to Jen v ohledu textovém.
V ohledu hudebním zůstalo Jen při nezdařilýoh pokusech.lo3)
Edice Guidettiho, jež nešla ani k rukopisům, Je jedním z
nich. Nemělapovahu oficiální, ele dostávala-se do misá
lovýoh tisků pod představou římského vzoru a v pocitu
podružnosti "oantu firmu" v oblasti vítězné už polyfonie.
Quodautem non ita soriptum est, ut cantetur, non cante
tur, platilo zase o lekcích. Nápěvevangelia zredukován ne
Jakýsi directaneus "ad metrum".

nyní musíme věnovat pozornost mezilekčnímu zpěvu
oboru. Capitula ordinationum věnují se muzvlášt pod ti
tulem Qualiter et a quibus graduele, Alleluja, tractus
et sequenoia cantari debeat in ohoro (kap. 35.). O zpěvu
allelujatickém Je už v kapitole třetí, pojednávající o tom,
kdy se v chóru stojí a kdy se sedí:

Quandovero legitur propheoia una vel plures,
seu epistola, sedeant fratres usque ad Alle
luia, ad quod eurgant. Et sedeent ad Versum,
quo completo iterum eurgant.
Quandovero duplex alleluia oantatur, surgant
ad secundum et sedeant ad Versum preter
cantantes. Idemobservatur, quando cantatur
unumAlleluia.

Je zřejmo, že ellelujatický zpěv zůstává podle ku
riálního způsobu zpěvemsolistiokým ve svém verši. Ovšem
ečlistů počítá se více, Jeko i dodnes. Ze Jmenovaněho
podrobného vylíčení v kap. 35 dovídáme se: Quando duo ver
-trss seu quetuor cantant veraumAlleluie, vel ultimum
versum tractus, postquam oantaverint usque ed ultimum
punctumeive ad duas virgulas simul iunctas, chorus resi
duumprosequitur. Be praví se: In feetis autem meioribus
et minoribus duplicibus tres cantant graduale-et q u a
t u 0 r A 1 1 e 1 u i & vel p l u r e s, si vidobitur
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cantoribus expedire et oommodepoterit oveerveri. 0 jedi
ného sčlistu mohlo by se Jednet o fériích & svátcích trium
lectionum. ale zde kupodivu verš zpívá konvent, & to po
allelujs pouze intonovaném, takže účast na verši Je náhra
dou za vynechený Jubilus. Sluší to místo citovat vcelku:

In diebue ferislibue et festis-trium leooionum
quando contingst Alleluia osnteri, postquamcan
tor (Jeden), incipist alleluis usque ad punctum
sive ad dues virgulae simul iunctss, o o n v e n
t u s s t s t i m pretermísss (!) neumste
v e r 9 u m p r o s e q u s t u r. Et Completo
reinoipistur elleluie et centetur totum. 105)

Dva sólisté Jsou Jmenováni in festie eimplicibus: Greduele
cumversu oantetur eb omnibus, sed Alleluis & duobus usque
(patrně utroque) ohoro prosequente compleoionemneumatis
et c a n t & t_o v e r s u ab hiis duobue, iterum cen
tetur aleluis. Podobněin semiduplicibus, in dominiois
a o sobotní mši mariánské. Gradusle & duobus centetur et
Alleluis simili modo. Et centatur usque sd punctum et oon—
ventus reinoipiat et perficit totum - quod in eimplioi fee—
to non fiat. Et post versum iterum reincipiatur et oomplee
tur.

Při dvojím Alleluja doby velikonoční odpadá Jubilue
Alleluja prvního? Qusndovero duo (All.) cantantur, primum
totum cantetur cumeo versu, neo repetatur alleluia &n t e
versum et post vereum. Secundumautem Alleluia et ante ver—
sumet post versum repetatur. Et sd primumAlleluie sedeant
fratree - protože nebudou z něho nic zpívat. Ale kráceno

vav!
nic nebude ani v pozdegslm notování.

Zde se pokračuje po sedeent fratres: s i c u t a d
3 r a d u s 1 e et tractus exceptis illis, qui oentent.
Tedy také greduálový verš byl prováděn ešlisty. Tak Je tře—
ba rozumět hořejším zprávám o greduale, kde se mluví 0 Jeho
přednesu: A duobue cantetur et Alleluia simili modo- Tree
cantsnt gredusle et qustuor vel pluree Alleluis. Druhýpří
pad je pozoruhodný svým uskrovněním proti Alleluje.
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Ještš další místo je, kde se námritus více ozřejmí. Jen
si nejsme jisti svou interpunkci: Quendoautem oantor vel
oantores aliquid incipiunt - v e l e c i a m : r a
t r e s, q u i 5 r a d u a l e a n t 0 A 1 l e l u i a
o a n t a n t i n m i e s a u s q u e a d p u n c t u m
- et chorus residuum prosequatur. Et zde považujeme za
nadbytečná. Chór tedy jako dodnes nasazoval závěrečný pa
sus. Pak se aepoň praví v pokračování-týkaJícím se Alle
luja: Pbstquam oantaverint uaque ad ultimum punotumsi
ve ad duae virgules simul iunctas, chorus residuum pro
eequatur. Ale při pozorování. Jak se obsazovelo graduále.
neušlo naší pozornosti, že jednou: Graduale c u m v e r
s u 0 e n t e t u r e b o m n 1 b u s. sed Alleluia
a ducbus utroque ohorc prosequente. Huže, dálo se tak in
festis simplioibue. Nelze to vyložit jinak, než že tu
trvá Ještě na dalším stupni svátková klasifikace způ
sob, který pro Alleluje našli Jsmena stupni prvním, tj.
in diebus ferielibus et festis trium leooionum. Provedení
se ešlisty považovalose tedy za výraz zvláštní solemnity.
proto Jejioh postupné množení, a naopak všední bylo, když
všechno přebíral chčr. Totéž najdeme ještě při traktu.

Quandotractus cantari debat in festis duplioibus et
semiduplioibus, et dominiois diebus et sabbeto, quendc de
beats Virgine cantatur missa. a quatuor vel a pluribus.
binie et binis, cententur versus. Ale v Jiná souvislosti
bylo: cumautemhiia diebus tractus oantari debebit, cantor
incipiene primum(patrně versum) proeequatur totum ipsum
c u m s u c o b o r o, a 1 i u s v e r o o b o r u s
proeequatur suumversum. To bylo při feriích e svátcích
trium lectionum, kde chšr sámzpíval dakě verš alleluja
tický, bylo-li Alleluja.

thitole je dosti nepromwšleněseřazena, tak se v ní
mluví proti jejímu titulu vlastně o Alleluja. 0 provádění
graduele a traktu dovídáme se v ní jaksi mimochodem.
0 sekvenci už je pouhá zmínka: Quando sequenoia debat can
tari, centeto versu de Alleluia et reincepto alleluia
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usque ad punctum, statim sequencia inohcatur. Sekvence
nahrazuje tedy jubilus po verši opakovanéhoalleluja proti
praxi nynější. To je vše - jak se sekvence obsazovala,
napraví se vůbec.

Mohli jsme pozorovat, že praxe mezilekčního zpě
vu se celkemneliší od předpisů Vatikánská edice, jen
sborová provedení na ukor tradice ovšemstálo za vytčení.
Pro historika je však obojí cenná: to'tradiční napovídá
římskou provenienci, kterou u eremitů sledujeme a pramen
jeho stáří - to netradiční znamenánávaznost na poměry
mladší. na půdě diecézní v době, kdy konvent nastupuje
ke sv. Tomáši. nebylo už sčlové'provedení těchto forem vů—
bec, jen byly tyto zpěvy chóru intonovány počátečním slo—
vem. A nebylo tomu jinak ani v klášterním ovzduší hradčan
ských benediktinek, ač přece z kuriálního dědictví eremitů
prozařuje consuetudo cluniecensis. Odtud patrně rozvrh
liturgického ušla. zase bez hlubšího pochopení minulosti,
v době, kdy katedrály šly už cestou jinou.

Stará římská liturgie měla zvláštní zpěvník pro sá
listu (jediného), jenž byl ze scholy vybírán a oznamován
celebrujícímu papeži. Seznamliturgických knih u našich
auguetiniánekých eremitů příznačně už nic takového nezná.
Zajímavávšak je, že se jakési kantatorium - tak se kdysi
ten zpěvník jmenoval - najde u nás v řádu františkánskám
aspoň ojediněle. Je obsaženo v rkp. pražské UK, sig. VI c
20b, kladeněmdo 14. století. Ale to není kodex, se kterým
se vystupovalo ke z ěvu na ambonu.Sloužil jistě na into
nátor—kěmpulpitu. 07) Hned ve svém počátku zaznamenává
intonace pro Asperges me a Vidi aquam- jednak těchto anti
fcn, jednak žalmových tónů a doxologiemi. Zdá se, že i
tento zpěvník náležel klariskám. Sv. Klára je nejen při
dána v litanii Bílé soboty, známějinak svýmkrácením
&roměkantatoria obsahuje kodex ještě další součásti),
hlásá to i přípisek zvláštního Allsluja pro tuto světici
(fol. 65b a znova fol. 95sb). Neznámoklášter, kterému
kodexnáležel, ale není cizí, jak míní Václav Plocek. 108)
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Absencenašich patronů dá se odůvodnit tím. že Jejich svát
ky užívaly skladeb z Communesanctorum, které má kentatorium
na konci. Ale vzhledem k ostatnímu obsahu může kodex být i
dílem pouze soukromým, pouhýmvýtahem : sraduálu. U naěich
eremitů Jsme na graduel odkázáni a můžemese těšit z toho,
že se zachoval aspoň ten. Jedná se o kodex brněnské UK, sig.
A 2. Hned v počátku vidíme shodu s františkány v tom, že
Aspergas a Vidi aquem neintonuje sám kněz: In omnibus domi
nicis diebus per annumfinite tercie a saoerdote missem
celebreturo primo esporgatur aqua benedicta maius altere
tantum genibus coramaltsri flexie. Et statim a c a n 
t o r e 1 b c i p i a t u r antiphona Asperses me. st
dumcommunitercantetur a fratribus cumsuo versu et Glo
ria patri, ab eodemsecerdote aspergantur fratres. Poveži'
livá Je shoda této rubriky s pramenyfrantiškánskými. kde
se rovněž Jedná o pokropení bratří. 109 Jinak Capitula
ordinacionum pod č. XXXIIII, De agendis in misaa conven
tuali, vyliěuJí tento obřad podrobně. Dovíděmese. že když
kněz pokropí oltář, pokropí postmodumcantores similiter
iunotos ante pulpitum. Paratos si fuerit duplex festum
vel minus duplex. V chóru se učastníci kropí podle před
nostního práva, post fretres, si atfuerint, aspergantur
secularee...Illos autem, qui in ecclesia exteriori. asper—
gat ille; oui cantor iniunxerit - vel sacerdos, si commov
de potuorit expediri, antequamoporteat eumredire ad di
oendumoracionem. Závěrem zpívá kněz před oltářními stup
ni stoje versikuly a oraoi (Exaudi noe). Jak má dosud
ritus římský. Hocdicto sacerdos revertetur in sacristiam
aoolito preeunte. Nesmímepodceňovat význam této ceremo—
nie pro historii. VJiných,ritech - diecézních i řehol
ních nedělní asperze Je pouhou součástí hudebně obsaž
něho procesí před mší summou.nynější stručnost žila
tedy v ritu římskémv hlubší minulosti, než by se mysli
lo. '

Ale vraťme se ke graduálu. Tak budeme kodex nazý
vat, i když na hřbetě štítek hlásá: A n t i p h o n a r i
u m chori noetri Bruno-Thomensis antiquissimum. Víme už.
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že titul na ětítku není nikterak ohybný. Podivujems se
jen dlouhému přežívání tohoto názvu v řádu po převzetí
2 nomenklatury kuriální. 1 0) Tak byli eremitě věrni
své tradici. Podle toho i nápěvný obsah musí být spo
lehlivě římský. Naneštěstí zase jako při sntifonáři
hodinkovám mámev kodexu jen tsmporále. A stejně je ko
dex doplněn v 16. století, nebot velká část z něho je
na konci ztracena. Uvnitř graduálníhc responso:1a_v pon
dělí velikonočním nasazuje na papírovémmateriálu ra
parátor knihy, patrně týž, jenž doplnil antifonář ho
dinkový. Vděčněpozorujeme, že i on zachoval tradici
nejen notaění. nýbrž i nápěvnou bez krácení a poruchy
podkladu textového. I u něho mezilekění zpěvy zůstávají
ve své bohatosti. Jen to lze zaznamenat. že versus alle
lujatioi nepřejímají obyčejnějubilus ze svého Allelu
ja, ale tak je tomu i na původních listech. Také marně
hledáme značky pro nastoupení chčru po sčlovém zpěvu.
Nějaký vývoj od předepsaného stavu není tedy vyloučen.

Nějaká kazy ovšem chorál eremitů jistě mít bude.
Nezapomínejme, že přebíral z pramenů pozdně římských
z poč. 13. stol. Spolu s antifonářem hcdinkovýmvlastně
nám představuje stav, v jakém se gregoriánský zpěv nalé—
zal tou dobou ve svém původním domově. To má jistě
historickou hodnotu. Hudebníhistorie se vlastně na ěko
du věoi opírá vesměs c vývoj mimcřímaký,nebot jen ta
kových pramenůmá dostatek. Příležitostně jeme chorál
graduálu A 2 už poznali, doplníme jen některá příznač
nosti. Tak žalmové tony opakují se v introiteoh. Doxo
legie je vesměs jen inoipitována, ale mámeji co do ná
pěvů obsaženu ve sborníku, jehož notovaná ordinarium
zabývá se také žalmovýmzpěvem. V naší věci uohylujeme
se k tomu, co je nadepsáno v crdinsriuzThonua versuum et
Gloria antiphonarii diurni.

Mimokoruptelu je jistě odchylné nasazování druhá
ho žalmového membra. Tu ee s Edioí vatikánskou shoduje
jen tonus IV. a VII. Tcnus první a třetí opakují prostě
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initium(PGa...-Gao...).Tonusdruhý.pětiaosmánasaquíanakrustioky:

DPFP-a—ooo.šestýtonusvdoxologiiznít

F0GFGaaaaaa-aaaaaanaGa
Gloriqapatristfilioetspirituisanoto

FGaaasaeaaa0baG?
siouteratinprinoipioetnuoetsemper

Paao0PFGFD?G?
etinse-oulaseoulorumamen.

TextyvgraduáluupotřebíJenGloriapatri+etnunoetsemperseschématu.Druhémom

brumJevesměskrátkéanasazujevšdyskočmo:?aao0F.Zajímavo,ženedbápři

textovémpodkladupřízvukuslovavterminaci.ačJinéžalmovótonymajislabikysuper—

venientni.Zatovmediaoix

PGGFGaaGbaGG??ao0?F?PP0FDFG?BonumestoonIi-teridoni-nosetpsallerenominituoaltissime

TakosvátkuJanaevangelisty.PřidominoJesupervenientnislabikaprotiVatikánské

edioiponechánanahoře.ToJevgraduúluzJevpravidelný.JakoJinýmivěcmipřipomíná

senamedioepředvatikánskú.TakčtvrtýmodusterminuJeopatkukvatsmbrovémvadventu

přižalmuBeatiimmaoulatiinvia:

aG?GaGGE
inle-geDomi-ni.

HlavněterminaosmoduVIII.Jsouvesměstaksupervsnientní.Hnedoprvníneděli
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adventní Je a výhodou pro monoayllabu
a c c'c ch Ga ch a a G
et aemitaa tu-aa e-doce me.

Jen o první neděli poatní Jame viděli výJimku, Jakoby
navzdory Edici vatikánské:

Ga ch a G G
co-mo-rabitur.

Takové nedůslednosti nepovažoval středověk Ještě za chy
by a někde musíme také přiznat lapaua píaařův. Ale nealý
chaně Je o Mládátkách ve druhém tónu:

P P P ? F G FD P P EC DED

nomentuum in u-niverea terra.

Tady už Jde akcentování Jiatě nedovolenou cestou. U fran
tiškánů Jaem to nenašel, ač shody v introitovó paalmodii
Jaou obdivuhodné.

Zlou známkoudoby Je rozkládání ligatur v žalmech
pro textový podklad. Nic vážného není Ještě na příkladu
ze třetí neděle adventní, která v našemgraduálu proti
zvyku místo žalmověhoverše pokračuje v textu užitém
entifonou.

111)

F Ga a a a a a a a ac a aG Ga

Et pax dei, que exauperet omnemaenaum:

F G a a a a a a a a a a aca G ? FE D

ouatodiat corda veatra et intelligen-oiaa veatraa

Zde se opakovaně initium ke druhému membrukryJe rozkla
deme pouhýmvariantem, Jenž Je trvalý v Jiných ritech.
Nic takového však nelze namítnout při introitu Dumaanotifi
oatue fuero ve středu po čtvrté neděli postní při mediaci:

G ao 0 o o 0 h c d 0 h a c

Be—nedicamdominum in omni tempore —častěJší
zJev u františkánů.

Augustiniáni také na nových listech: ad k Dominav introi
tu Si iniquitatea.
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Zdeupozornímenazvláštnost,žepodlenašicheremitůtřetítonuszačínásvoumediaci

zpravidlavzestupemodh.Sylabizovánínašlovtompatrněpodporu.Správněsipočínal

např.introitIndeclaudaboverbumpřinadpočetnéslabice.

'co0hodocha0Gao0c
quoniamconculcavitmeho-mo:to-tadie

Tobylovpondělípotřetípostníneděli.VečtvrtekpoPopelciuvidíme,coudělágra

dualvterminacikvůlipřízvuku.IntroitDumclamaremaddominum:

Gao0ccc0hod0ha0GseoochaGahGGa
Exaudideus..deprecaoionemme-am:intendemichietexsudime.

NeJinakfrantiškáni.

Škoda,žepříkladůnatřetímodusJevdochovanémtemporáluJenmálo.Doxologiimáebor

níkvtétopodobě:

Gacccoccococdo0hahc
Glori-apatrietfiliaetspirituisancto

Gao0ocococcdehase
sicuteratinprincipicetnuncetsemper

GseocoocaGahGa
etinseculasecu-lorumamen.

ZdeJezřetelnádisparitasgraduálem.aleJakJeštěuvidíme,Jdeoexterníhopísa

ře,navykléhonaJinýritus.kterýtuzapisujetýžnápěvužvetřetímpodáníaJezřeJmě

popleten.PředchozídvěformyJsouuněho:
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hoddochhaoBe-atusvir,quinonabiit...etinviapeooatorumnonstetit

Gao0hodoooaoDixitdominuedomi-nome-o

ha

Etex-ultavitspi-ritusme—us

InitiumpřiBeatuszapsalskandiokouligaturouknezřetelnosti.Rubrikaoejevynechá

na,takžemimokantikanenízřejmo,kdysekteráformaužívá.Aleotomjinde.Proti

tomuvšemujegraduálpsánsevšípečlivostí.Jenseněkdykvadratickétvarytěžkosměst

návajídoosnovyprosvouvelikost.Notátorovibylazřejměosnovapředempřipravena.Ale

úmyslpřivedenínápěvudáserozeznat.Jistěnečtemechybněterminaci(diferenci)

IV.tonuprotiVatik.edici:

aaaFGaGFGFnapř.introitNosautemgloriori

aaaFGaGEEE?-Fdominumpřiintr.Invoiuntatetual

Vedruhémpřípaděpatrněrozvedenýstrophioue.(Známýintr.Resurroxi.)

Alesupervenienoe:GFFGFE—FvintroituMisericordiadomini.

VůheoproblémempřiintroiteohgraduáluJežalmovádiference.Předevšímzměnyter

minacejsoupsánynikolivpřidoxologii,kterávgraduálunemáanievove,nýbržpři

samotnémžalmovémverši.Tobymohloznamenat,žeantifonaintroituseopakovalataképřed

doxologii.Bohuželoprováděníintroituvohčrunemámezprávyanivoapituleohordinationum.

AletakéVatikánskáediceužívázměnyterminaceužpřiveršiaspoňvjednompřípadě,kdy

seJednávprvnímmoduoukončenínsdominantěnávratemFG—a.Nehleděovšemkpřípadům,kdy
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odpadádoxologie.Jmenovanýnávratkdominantěsevkodexuvyskytuječastěji,atakésrozklademligaturyzF—G—a.Srv.vdruhémtýdnupoatnímksobotnímuintroituLexdomini

pátečníEgoautemcumiusticia.Zdemůžemevidět,žediferenceJeJinakaplikována

nežvEdicivatikánská.Lexdomininadominantězačíná.aleEgoautemmátudiferenci

kforměinitiováod?přesGnadominantu.takžemezidiferencíapočátkemintroitu

Jemelodickáidentita.TentýžpřípadvesrovnáníintroitůMaditaciocordis(pátekpo

IV.postníneděli)aHieererisomnium(Pcpelec).KintroituGaudeamusznámádiference

čtesepřisvátkuTomášeBecketa,JenžJevtemporálumezikonkcmitanoemivánoc.

rd
aceGG?BDCD?

col-lau-da-ci-o.

IntroitCircumdederuntme0nedělidevítníkovámádiferenciJakobychybně0stupeň

výševkonečnémmeliematu.AleoznačenaJeposuvkaprobmole.

codhcaGŠáša

liberatorme-us.

SkutečnounovotoupronásJezměnavterminacimodusedmého.Jehonormálníukončení

žalmováJehnedpřiAspergeszddefedochaG.AleJsouzdepřípady,žeJakovmodu

prvnímvrátísedifferencekdominantě.Taknejenpřidruháadventníneděli,kdyintroitPopulusSycnzačínávysokobeztčniky:codco.nýbržiovánočnímPuernatusestnobis,

kdetěnikaJezachovánavintroitováincepciatvořísdominantouznámouinitiální

kvintu:Gdd.
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G Goh od d. Bezmála steJně Je poJato perierat. I zde při
ateJně tčnině Jsme nakloněni věřit v předlohu z reapon—
soria.

Co nás v augustiniánském graduálu zklamalo. Je ohy
bění zpěvů pro mešní ordinarium. BývaJí po Aspergea zařa
zeny a františkánů. V knihách františkánů naJdeme souěáa
ti spáJeny'už v mešní cykly, podobně Jak má dnešní Kyria
le vatioanum a Jak bylo už před vatikánskou edicí ohorálu.
U augustiniánů bylo tomu neJinak, pokud míníme eremity.
Mátak Jiná graduále, která se zachovalo na půdě sousední
dieoáze. Jde o rukopis příručního formátu v pražské UK,
ais. XIVH 27. kde Je sbírka meěního ordinaria zařazena
až za propria. Kodexuse upírá domácí náě původ pro abaen
oi patronů. 112 V tomto ohledu Jistě neprávem. Graduál za—
řaque totiž Jen ty svátky, které maJí aspoň některou
zpěvní součást vlastní, Jinak se počítá s Communesanotorum,
Jež náeleduJe. Sanktorální partie Jsou vůbeo zapleteny do
temporálu. který si zase nedělá nárok na úplnost. Rukopis
Je zřeJmě speoiale. Náa zaque chybění neJen Božího těla,
nýbrž i TroJioe. Boží tělo vymáhá, Jak víme, generál řádu
Temáěze Štrasburku po generální kapitule konané r. 1345
v Paříži,evátek TroJioe alaví od r. 1334 celá církev. 113)
Pro naše graduále brněnekě Jsme vročení dlužni, ale Jeho
terminus poat quemJe teprve rok 1355, nebot praeoonium
pasohale, o kterém budeme poJednávat Jinde. má Jméno
Karla IV, už Jako oíaaře. Dá se odhadovat, že náš graduál
vznikl současně s antifonářam hodinkovým A 4. Jenž se o
totéž vročení můžeopírat na základě paleografie a zvyku,
Jako i pro fakt, že obě knihy byly doplněny a převázány
toutéž oaobnoatí kláštera. Vznikl-li graduál pražaká kni
hovny tak brzy. pak by se Jednalo o klášter pražský, kte
rý už r. 1338 má hotový ambitus a z budovaného kostela
má ohčr r. 1315. Skutečnou závadou takovéto provenience
kodexuJe propriální AlleluJa pro svátek sv. Augustina.
Skladby Jaou dvě na výběr ve formuláři De gloriosiaaimo
patre nostro beato Augustino. První byla známadiecézi
o sv. Vthěohu.
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Negativní argument ve věci provenience pražské při tomto
kodexu spočívá v tom, že ani jedna ani druhá skladba není
známa misálu téhož řádu, jenž se uchoval v knihovně ere
mitů brněnských —nynější signatura A 12 brněn. UK- a
jenž jistě pochází z kláštera pražského. Bude to další
pramen našeho poznání. Na fol. 3068 je známá orace A cunc
tis, do které se přidává patronus loci. Mezi Petro et
Paulo a et omnibus sanctis, kde bývá značka N vloženo je:
et beatis martiribus Vito, Wenceslao, Adalberto, Benedic—
to cumfratribus - ačkoliv v sanktorálu byl už svátek
Cyrilli et Metudii (orace_ Concede). Sv. Vít je se svými
druhy v kalendáři psán sice černě, ale to patří jen ke
známkámnesourodosti kalendáře s ostatním kodexem. Cyril
a Metoděj jsou tam červeně. Podobně když po Communesanc
torum a formuláři pro Dedicatio ecclesiae je psána
votivní mše De patronis, je v oraci pořad zcela pražský:
Viti, wenceslai, Adalberti, _Ge 0 r g 1 1, S t a n i 
z 1 a i, Prooopii, Benedicti cumfratribue nec non Lud
mille vote gloriosa - což se opakuje bez újmy také v
sekretu & complendě. Záleží na tom ovšem, do které doby
kodex náleží. To bychomtaké rádi věděli ke vročení gra
duálu pražské knihovny. Nuže, praeconium paschale 0 Bílá
sobotě má na místě jmen pouhé N, ale zato na Velký pátek
v přímluvách mimopouhé N týkající se císaře římského
čteme: Oremus et pro beatissimo papa nostro C. Nemůže
jít o nikoho jiného než o KlementaVI., který zemřel r.1352.
A císařem není ještě náš Karel IV. K tomu ještě poznatek, že
formulář Božího těla je v misálu teprve za poslední nedělí
po sv. Duchu, tedy na konci temporálu. Naši nalezenou jis—
totu námnyní zmate skutečnost, že sanktorál obsahuje
už svátek sv. Sigmunda (tři orace - Deus qui beatum regem).
Kalendář jej má černě, ale až den po Filipu a Jakubu - pro
ti zvyku moravskému. V Praze je kult doporučen teprve
synodou z r. 1365 pro ostatky "nuper" získané Karlem.
Musili bychompředpokládat, že u augustiniánů byl světec
slaven už dříve z privátního popudu - snad existence někte—
rého oltáře, jemu zasvěceného. Ale jednak je to dost ne—

- 712 _



pravděpodobnépři lpění na kalendáři kuriálním, jednak
jsou v kodexu, tj. také v jeho eanktorálu, i ostatní patro
nové až po Sigmundavčetně, jejichž kult v počátku sotva
byl řádemfavoritován. Tak otevřená náruč, že 1 sv. Jiří,
ba 1 av. Stanislav jsou vzývání jako patroni, odpovídala
by spíše době pozdější. Nezbývánež spokojit se zjištěním,
že je tento kodex doati hluboko v minulosti jen předlohou,
& že by tedy mueil jeho pořadatel na skladby allelujatické
o patronovi řádu narazit. Jejich charakter připouští, že
šlo o prvotní pokusy, které mohly být nepřijaty.115) Ale
také při kodexu pražské knihovny není starý původ ještě
zajištěn, a bude to právě mešní ordinarium, které ho bude
ohrožovat, i zase k diecézi naopak připoutávat. I zase
misál bude mít k záležitosti mešního ordinaria své pří—
spěvky. mezi jeho notované součásti náležejí také into—
nace Gloria in exoelsis deo s předeelanou melodií Kyrie,
aby celebrant veděl jak intonovat ze souvislosti. 116)
Zde možnohned upozornit, že Ite miesa eat nepřebírá me
lodii z Kyrie předepsaného pro touž mši, aepoň ne pra
videlně. Důležité je, že tento nezpůsob je známtaké z knih
františkánských.

Misál byl součástí knihovny brněnské a byl také uží
ván brněnským konventem aspoň v době, do které náleží ka—
lendář. MimoVíta a Sigmunda patronová jsou červeně, ale
černě je ještě Hedvigie ducieae Polonie a chybí Kordule.
Červená barva při sv. Jeronýmu je asi ze zřetelů řádových
a nemusí představovat ještě pozdější jeho patronát u nás.
Podobněčervená barva při Feetum Nivie beate Virginia při
chází aaí s římskýmritem a nepřipomíná ještě úsilí arci
biskupa Jenštejna. Navštívení P. Marie chybí v kalendáři
&formulář je později vepsán na volná místa před titulem
Incípit mieeale ordinis eancti Augustini secundumconauetu
dinem Romana curie. Nějaký význam má červená barva při
svátku Dorothea (proti např. Apolonii dále) a při vedlej
ších jménech eodem die: Wilhelmi confeeaorie & Thomede
Aquino, která ae nedostala do aanktorálu. Červeně je
označena i ev. Anna. Pozoruhodné je, že ev. Vojtěch se
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slaví v týž den se svatýmJiří (oche červeně)oll7) ale
Quingue fratrum Je s papežem Martinem. který v týž den má
přednost, černě, což Je zase možněJen na Moravěa sestra
hovánímod ostatků sv. Kristina v katedrále. Misál má pro
biskupství málo porozumění. Biskupa vynechává v praeconium
paschale steJně Jako_graduá1. Orace za biskupa chybí po
papeži mezi votivami. Chce se snad zdůraznit exempceřádu.
V breviáři A 107 Je zabrána dokonce oracs papežská pro
generála řádu: Omnipotens sempiterne deus, miserere famu
lc tuo generali nostro et dirige eum... (Po litanii na
popeleční středu). 118

Námvšak Jde o ordinarium missae. Po těchto Jeho pra
menech nemoravskěho původu můžemekonstatovat, že i při
mlčení graduálu nerme v té věci uplně opuštěni, nebot ná
pčvý mešníhc ordinaria zabývá se především náš sborník,
a to nikoliv ve spise Ordinarium nazvaném, Jenž námnctcval
meni oommunesofficii s některými příspěvky pro mši, nýbrž
v ceremoniálu zvaném Capitula crdinacionum. nápěvý mešních
těchto textů stálých Jsou, což Je výJimkou, v tom spise note
váný. a to paleografický ateJně, Jako Je notování Jmenova—
něho spisu - Jde o steJnáho písaře i notatora, k čemužse
vrátíme na Jinám místě. 9) Capitula ordinacicnum Jsou nu
cena nápěvy uvádět k rozlišení svátků podle klasifikace,
která se nápěvy navenek Jevila. Tu pak poznáme, že žádný pra
men, tJ. ani graduál pražský, ani misál, a také žádný kodex
františkánský u nás dochovaný, nemůžekonkurovat se zápi
sy u nás nalezenými co do původnosti. Tu mámencJatarěí
Kyriale Romanum.

napřed bude nutná vytýčit plán. Kdežto zpěvníky začína
Jí nápčvy od nerlavněJších a putuJí až k těm neJJednoduš
ším, Cspitula ordinaeionum Jdou obráceně od klasifikace neJ
nižší ke klasifikaci nerýšší. ObrátímeJeJioh cestu v záJ
mukoordinace. Nuže, Heo sunt roste maicra duplicia:

Nativitas domini
Octava eiuadsm
Epiphania domini
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Purificacio b.Maric
Annunciacic eiuadem
Resurreocic domini
Aacensic eiusdem
Dominicatrinitatie

quamvolumus celebrare per totum ordinem in cctavs panthe
ccstes. '

Rativitas s.Iohannis Baptiste
et festum apoatclorum Petri_et Pauli
Assumpcio beate Marie
Festum sancti Augustini
Nhtivites beats marie
festum Omniumsanctorum
festum proprii loci
et conaecracio eiusdem.

nasledující ve zkratce nápěvy. Et tunc in miasa cantetur

secundum modug_imďerius adnotatumz
mio: G ah (Shaa aGFED
Glorie: G EG G G ah chaG aG EF G
Sanctus: GŠĚ dc ca- a
Agnus: F-ac- aGc-do
Ite misce: FGŠĚ GP FE-DC - ŠŠŠ—Šš-aar

\—_____,f
v seznamuai povšimnemaslavení nejsvětější Trojice. Od
r. 1334 Je to už svátek 1 v římské církvi po rozšíření
partikulárním. ZdeJe to Ještě vlaetní iniciativa řádu, což
Je při ritu kuriálním nápadná samostatnost.120 Zdrženli
vost Je patrné v názvu. nebot přestože se slavení počítá
mezi slavnosti nejvyšší, Je to Jen dcminica, nikoliv fes—
tum. A zračí se tu Ještě, že Jiní Jinde nekladli slavení
právě na neděli,'ktará v té době představovala avatodušní
oktávu, ale officium měla původněvakantní.

Ale pro stáří pramene Je tu Jeětě další doklad. V se
znamuJsou všechny tehdejší svátky P. Marie. Nebude zde to
tiž žádný zvláštní cyklus nápěvů mariánských. Nahlédneme-li
nyní do misálu. najdeme tam už De beata virgine Maria
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dodnes užívané Kyrie a gloria (intonace), ale nebylo
Sanctus-Agnus. Jde totiž jistě o převzetí z uzu diecézní—
ho, který Ještě neznal celistvé mešní cykly. Přesto Je
dodáno Ita missa est: D—FGFGFG abaG—aGF G. Jako neúplný
formulář Je zařazen příspěvek v řádovém graduálu pražské
knihovny, Ještě bez Ite missa est, ale příznačně v Gloria
s tropy. Eremité tropy Jinak vůbec nazpívali. A zařazen
je až po řádovémprůběhu sbírky, tj. po nápěvech záduš
ních. Misál měl by mladší uspořádání, nebot mariáneký
cantus řadí už mezi pořad řádový po cyklu In dominicie
diebue. Jenže mládí graduálu se rovněž přihlásí: brzy to
tiž Je v němpřidruženo Ještě další Kyrie a Gloria mari
ánské, dnee neužívané, ale ve středověku diecézemi pěsto
vane.

Kyrie: F DF GabaGF DĚ F.
Gloria k tomu znělo: F FEDC F — G F a D CDF GF F, ale Je
zde notováno 0 stupeň výše, a intonace nemá pokračování.

Pražská arcidiecéze tuto dvojici ve zpěvníku arcibiskupa
Arnošta z r. 1364 má předeslánu dochovanému Kyrie + Gloria
mariánskému, na Moravě je totéž o něco dříve v graduálu
biskupa Jana Volka. Elementární stav se najde v olomouckém
misálním plenáriu (nyní ve Stát. archivu, sig.C0 141),
vzniklém před polovinou 14. stol. To má ovšem význam za
předpokladu, že naše augustiniánské graduálové speciále
čerpá z diecézí našich. V cizině Jsou tyto skladby dávno.
Kyrie má také Vatik. edice mezi nápěvy ad libitum č.8.
Prameny pro Kyrie + Gloria dodnes 0 P. Marii zpívané jsou
v našich diecézích tytéž.

Graduál pražské knihovny novoty nenadepisuje. Teprve
poslední dvojice nese titul "Paschalia". Zde Je ke známé—
mu Gloria (Jen intonovanému) zapsáno Kyrie ee sympatickým
vzestupem ke staré dominantě.

ť—f—D ['*.| L
.../l l - '$ .

Ky- ri-e- lei-son
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Ale tak má také náš graduál brněnský a měli tak i fran
tiškáni, jenže toliko o vigilii velikonoční. Proto nám
ve sborníku chybí. Zde se asi tento centus vymáhá už pro
velikonoční dobu vůbec, po způsobu světském, ač incepce
připomíná ještě původ z litánie. 121) Před touto veliko
noční dvojicí zaznamenávákodex několik Ite misss est
řádu cizích. Dokumentární význam má exemplář:

_) /'\\ 'A \: ' "\ ,. | . ! /'\' á- o'-'- . - bzi—k
I - te mis- sa est.

Tato melodie byla u nás velice oblíbena. Už od 13. stol.
se vyskytuje jako Alleluja pro svátek Trojice: Benedic
tus es Adonay. Neustálé opakování nápěvu ve skladbě vede
však spíše k nešpornímu Benedícemus Domino, jak se obje
ví ve svatojiřském processionálu ve stol. 14., rkp. praž.
UKXII G 1-6. 122) Také sllelujetický verš Letamini in
dominoet sxultste iusti se na tuto melodii jejím opako
váním vyzpíval pro Communemartyrum - počínaje od jakub
ského misálního plenaria 6/11 až po Jistebnický kancionál.
Tamhusité vytěžili melodii v tropovémrozložení ještě i
pro Boží tělo při české parafrázi na Allelujs O Iesu pes
tor bone. Tím se stává náš domácí původ kodexu augustini—
ánekého nejvýš pravděpodobným. Od 15. stol. se tak zpíva—
lo ještě také mešní Kyrie u nás (gradual kutnohorský & ji
né další).

Capitula ordinacionum dále: Heo sunt feste minora duplioia:

Festum sancti Stephani prothomartíris
Sancti Iohannis epostoli
Sancti Pauli primi heremite
Translacio beati Augustini,

que celebratur pridie Kal. Marcii,
Missa in Cena
et Sabbati sancti
et Sabbati sancti Penthecostee.
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Ad modumminorum duplicium celebrontur:

prima et secunda die post Reeurreccionem
prima et secunda die post Penthecosten
Commemoracicsancti Pauli
Octava apostolonum Petri et Pauli
Festumsancti Laurencii'
Octava Assumpcionie b. marie
Octava sancti Augustini
OctavaKativitatis beste Virginie
Dedicacio sancti Michaelis
Dedicacio basilice Salvatorie

et apostolorumPetri et Pauli,
que videlicet due oonsecraciones n o n c e l e b r a n
t u r n i s i a t r a t r 1 b c s i n U r b e,
Bt tune cantantur in missa sic: 

Následují prázdná osnovy pro Kurie. Gloria. Sanctus.
Agnusa Ite misea est. Teprve ostatní pramenynás Poučí,
že se Jedná o melodie dochovaná Vatikánskou edicí v cyklu
In duplicibus pnimolooo pod titulem ounotipotens genitor.
Jen o Ite missa est námmlčí graduál pražská knihovny i mi
sál. Podle pozdějších pramenůfrantiškánských by mlčení zna
menalo, že Its - Kyrie. PozoruhodnáJe, že tento cyklus
se přisuzuje taká vigilii velikonoční a svatcduání. Jistě
mimoKyrie, Jež se zřejmě považuje Ještě za součást litá
nie. Dalekosáhlý význam má však poučka, že poslední dvě
dedikace římských kostelů se neslaví mimoŘím. Toto omeze
ní totiž ručí zásah řádovéhogenerála po generální kapi
tule v Paříži r. 1345: In omnibus servetur forma romano
curie tam in festis quamin commemoracionibussanctorum...
Festa autem hec, que o l i m in nostro ordine non
servabantur, amodoubique paragantur, videlicet dedica
cionis basilicarum, nostri salvatoris, Petri et Pauli...
Ostatně budememít příležitost posoudit antikvitu ka
lendáře v to-to spise užívaného vcelku, až bude klasifikace
liturgická vyčerpána. PokudJde o prázdná osnovy, mohl být
písař sveden oním omezenímna Řím, Jako by se e t -t u n c
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oantatur vztahovalo Jen na Jmenovsné dedikace římské. Pek
bychomi přepis tohoto spisu vztáhli před r. 1345. Palec-_
grafických námitek by nebylo. 1

Ista sunt rasta maiore semiduplicie:

Festum s. Andres S.Iohannis ante portem latinam
Sancti Ambrosii _Primumfestum s.Micheelis
s. Themeapostoli Sancti Barnebe
Sanctorum Innocentum Sencte Marie Megdalene '
Octava Epyphanie Sancti Iaccbi spostoli
Conversio s. Pauli Sancti Petri ed vincule
Kethedre s.?etri Sancti Barnabeapostoli
Festum sancti Methie Decollecio s.Iohennis Baptiste
Sancti Gregorii Sancti Hethei apostoli et-evang.
Sancti Herci evang. Sancti Luce evangeliste

Senctorum Philigpi et Sanotorum epoet.Symonis et Iudeicobi
Utrumquefestum s. Crucis et sancti Martini conressoris

et quandoque miese beste Vir—
ginis

esbbetcrum i n c o n v e n t u c u m s u 0 K y r i e
cclebretur.
In supredictis cantetur sic in missaz
Kyrie c eh (. chG - Vet.edice č.VI mie re! genitor
Glorie: e GF - F Ga a, Gabe GF F
Sanctus: 63-33, F
Agnus: c s FGP F
Ita misse est: E-GeGa- čŠŠŠŠš he - G a.

Tady to vypadá, Jako by autor znal už o Penně Márii sspcň
zvláštní Kyrie. U Arnošta opravdu naše dáreké Cumiubilc
Je bez intonace Gloriet Nalézá se ovšemvcelku ve vlastní
skupině pro Gloria samotná, ale při Eyrie Je zanedbán zvyk
incipitovat. Na Moravě Je to olomoucký misál GO141, Jenž
naše mariánské Glorie s Jeho tropy spoJuJe s Kyrie Jiným,
tropoveným textem Cunctipotens genitor, kdežto Cumiubilo
Ještě chybí. Ale nakonec se rozhodnemepro výklad Jiný.
V té souvislosti míní autor svýmKyrie celý mešní cyklus,
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jako se říká Kyriale celému mešnímu ordinariu. A míní
cyklus, který následuje —že konvent, jestliže sobotní
mši zpívá, volí formu užívanou in semiduplicibus. Není
tu přece pro mariánskou sobotní mši nic notováno, a počí—
tat s pouhýmtrcpováním mariánským pro nápěv nějak obecný,
jako bylo Kyrie summum(a aG a chaGa) v praxi světské,
u tohoto řádu nelze.

Pak je tu ještě otázka stran intonace Gloria in
excelsis Deo v tomto mešním cyklu. Nemíní se zde Gloria
paschální, jak by se zdálo. I pramenyfrantiškánské,
stejně Jako augustiniánský graduál pražské knihovny,
zpívají s touto intonací Et in terra: & c d ca G - Ed.vat.
č.II. In festis solemnibus primo loco. Doklad, že paschál
ní Gloria bylo kuriálnímu ritu neznámoa že nynější in
tonace: a GF F F G a G ha a pro skladbu sborníkem zamýšle—
nou je variantem —kupodivu se zakončením "irregulárním"
(a-G—b-a).

Konečněvidíme, odkud bral Ite missa est misál, když
zavedl do beata Virgine Mhria Kyrie & Gloria světské. Má
však pro semiduplicia maiora náhradu: CDEDECDEFEDED C D.
Františkánské Kyrieale praž. UK, sig. I E 12, má bez ná
hrady Ite našeho sborníku pro oba případy. 14. stol.,
pravenienoe je naše. Jinde zůstává P. maria bez Ite.

Hec sunt festa minora semiduplicis:
Festum s. Nicolai
Ssncte Lucia
Vigilia Nativitatis dom.
A festo innocentum usque ad octavam Nativitatis
Festum s. Anthonii abbatis
Sancti Willehelmi
Sanote Agnetis primum
Sanots Agatha
Sancti Benedicti
Festum sanctorum Iobannis et Pauli usque ad octavam apos
tolorum A die Assumpoionis beste Virginia usque ad octavam
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Infra octavam sancti Augustini, quandoagitur do festo
eiusdem

Infra beate Virginie octavamNativitatie
Festum s. Ieronimi
Festum s. Cecilie
Sancti Clementis
et sancte Katherine

in quibus cantetur:

Kyrie: GaGeG D DG FGFED FGabG FG
Gloria: ad ch cd ch a h 0 h a
Sanctus: CDECDC - špatně klíčováno
Agnus: AC DF EFED C D

Ite misea est: FG eb-aG eGFED-EFEDC D. V rkp. chybně klí
čováno.

Překvapuje zde svátek sv. Viléme Velikého, nebot u nás v
řádu se dostává do eanktorálu teprve oním pozdním breviá—
řem sig. A 63, který nám představoval reformu; nabývá vlast
ních lekcí a oreco. V misálu čte se jen Soholastika, ne Je
Jíž den připadal, kdežto kalendář téhož kodexu už jej má
červeně (na druhém místě). V breviáři A 107 nemá sanktorál
ani Schdhstiku, takže po Dorotě je hned Valentin a dále
Kathedra Petri - Jen kalendář má oba, přednostně Viléma,
ale oba Jen černě. Sv. Viléma z Maloval ctili vilemité,
jedna ze složek vzniklého pak Jednotného řádu oremitů
sv. Augustina. Doeáhli schválení kultu u papeže Inocence
III. r. 1202, kdežto Jednotný řád vznikl ř. 1256 bullou
Alexandra IV. Lioot ecclesiae. Tak lze snad vysvětlit kolí
sání tohoto kultu v augustiniánském řádu. Záleží na tom,
kde mají Capitula ordinationum svůj původ, ve které oblasti.
Zatím Jsme se ujistili, že nemohla vzniknout po r. 1345, už
proto, že ani svátek Božího těla v nich není Jmenován. Sla
vení sv. Viléma nemůže z toho nic rušit. Ale brzy budeme
mít možnost zařadit Je do velmi hluboké minulosti. Sv.Vilém
zemřel 10. února r. 1157. v týž den byl připomínán nebo
slaven.
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In dominicie diebue fiat officium ad modumaemiduplicium,
et cantentur hec: 

Následuje mešní cyklus dochovaný zcela shodná ve Vatikán
eká edici pro neděle infra annum- i a Ite miaaa eat.
Jen při Gloria Je tu alternativou předeeláno: o a a G a
ho a, která Je nyní infra octcvee. A po Ite miaea'eet zpí-'
vanám Jako Kyrie dodán vlastní nápěv Benedicemua Domino:
a G a G B Gahca G a. Týká ee taká nedělí poetních. Ale
e tímto nápěvem Benedicamue.nalázáme Jenom v tomto fre
meni. misál má výslovně opakována melodii z Ite mieea eet.
Ani františkáni nebudou Benedicamue našeho pramene podpod
rovet. Je zřejměpřevzato z officia, ale vrátíme-li se k
Jeho užití pro officium v notovanámOrdinariu, ehledáme
vážný variant (pod č. naším 9). Tedy dva různé prameny pro
přepia? Jinak Je tento mešní formulář neJatarším dokladem
pro užívání Kyrie orbia factor o nedělích. Jinde měla nedá
le pro Kyrie elementární formu, kterou ei zapsal autor
graduálu prež. knihovny k intonaci Gloria Da aG GFRD E
F G aaGPEE, Jež o nedělích bývalo v diecézích. I Rrrie
etačilo Jen naznačit, nebot Jde o melodii, kterou také
eremitá zpívali - in eimplicihue minoribua, Jak uvidíme.
Toto apoJení Je zaae dokladem pro naši domácí provenienci
graduálu.

Queaint feata maiora eimplicia et que Kyrieleyaon,
oapitulum XII Feata vero maiora eimplicia eunt illa, in
quibua in miaea proprium officium aeeignatur. Et tuno can
tetur eic:

Kyrie: G a hG dohaG ahea G
Gloria totéž, Jež bylo alternativou pro neděle:
0 a a G a c a aG Ga
Sanctus: DFEDCD

Agnus: DFEDC D DF
Ito: G FGFED P a G

Kwrie zde naeadil píaař kvadraticky, bezděčně, neboť po
klivu přechází hned k notaci vlaetní, o které povímenako
nec. V Ite mieaa eat nemámezde melodii celou. Všechny
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ostatnírukopisymajímissaestmelismatiokázFGahaGFG.Mieálžádázdehes.SkutečnázajímavostvšakjezdeAgnus.Takjakjenaznačeno,přebíralabynápěvzeSanctus.Ale

ostatnírukopisystímnesouhlasí.žádajínápěv,kterýmáVatik.ediceproXIV.mši

Infraootavas.Je'tcnápěvvVIII.modu,začínajícíinapř.vgraduálupraž.knihovny:
GGaGFEDPG.ParafrázezeSanctus,kterouzdenaznačilpísařbrněnský,skutečněovšem

existovala,atopředevšímvdiecézimoravská.jakukážeolomouckýgraduálbiskupa

JanaVolka.(Stát.arch.Olom.sis.GO195).VatikánskáediceznájenomSanctus

GILmšeineemiduplicibus).

AICI"\A -“\

fl?,\.l '.'.\.—t—\..\

_Fk'e:Lil'o.\'.[.;?v_e!e.\'.

A—gnusde-iquitol-liepeccatanun-dimise-rerenc-bis.

,f—\ A
A'O...'\“\I\. 'O“\[ff

TŽ..\o..- '_.l'...:

Agnusde-iquitollispeooa-tamundimise-rareno-bis.A-gnus

SousedníarcidiecézemádokladprototoSanctus-AgnusažzdobJenštejnovýoh.Jenom.

kancionálpražskáUK,známýVE11,bymělstaršíužití.kdybynebyloažvdodatkové

částikodexu(ordinariummissaepodruhé).MonografieoAgnusmešnímMartinaSchildba

chajevúdajíchotétoskladběnespolehlivá.znájenjedenčeskýpramenažze16.stcl.,

alezajímavéje.žemimonašioblastmělbytutoskladbupouzejedenkodexitalský(BibliothákavAostubezbližšíproveniencegraduálu).Mámetedyprávoseskladbou
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setrvat u nás domave 14. století. Pak se vnucuje výklad,
že moravský písař bezděky zaměnil Agnus kuriální předlo
hy za to, nač byl při předchozím Sanctus zvyklý. Agnus
stejně znějící se Sanctus jsou v dějinách mše znakem už
jakési moderny. U našich eremitů by to byl jediný případ,
do očí bijící. Mytu postihujeme skutečnost, že kodex je
notován na Moravěa že písař byl externí, neřeholní. Tato
skutečnost už námvycházela jinde, a až poznatek dozraje,
uděláme příslušný závěr.

Pro simplex nemá náš kodex kalendářní udaje. Ukáza
li jsme zde katechismovou formu otázky a odpovědi. Je to
způsob, který vládne během celého pojednání o mši a během
celého spisu. Mámepříležitost ověřit si skutečnost, že
pouhýmKyrie je označován celý příslušný cyklus mešních
součástí, takže Ordinarium missae mohlo být nazváno Kyria
le. I v dalším tak bude:

Que sunt minora simplicia et q u e Kyrieleyson
dicuntur pro eis (psáno eius), capitulum XIII. Festa autem
minora simplioia sunt omnis alia, que inveniuntur oitra
superius assignata et tunc dioantur:

Kyrie: G ah ha hc ha haG —elyson: a h ahaG
Gloria: & c cd d d o d 0 a
Sanctus: Ga a

Agnus: D F DCE E
Ite: C DF FE D E

V této kategorii obrátil autor v jeho spisu obvyklé pořadí a
uvedl při simplicía napřed maiora, pak teprve minora, aby
dostal citrasuperius assignata. Kyrie nejnižší této kate
gorie sloužila jinde za dominikální, jak jsme pravili.
Graduál pražské knihovny je bez Ite missa est, misál má
pro ně ještě alternativu, známou z Benedicamus Domino:
& a Ga G GFE.

Kalendářní udaje musily být jmenoványv nejnižší kategorii,
kterou Capitula ordinacionum ještě mají:

Festa vero trium leccionum sunt quatuor: scilicet sanote
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\
Bibiane, sancte Emerenciane, sancte Scolaetice, sancti
Romani.

Svátek ev. Romanapřipomíná, že římská breviarie
od jisté dobyneelevila sanktorální vigilie, ani kde
se jednalo o zvláštní mešní formulář. Poslední doklad
pro vigilii sv. Vavřince, v níž sv. Romanbyl pouhou kom
memorací,je v antífonáři baziliky sv. Petra ze stol.
12. 125) Pak ji obnovila až reforma tridentská, takže
sv. Romanuase stal opět pouhou kommemorací. Misál si
vigilie podržel. Kodexnejprve vyřeší otázku Qualiter
officium in festo trium leccionumfieri debeat, nás se
pak zde týká pokračování: In mieaa vero post officium
sicut in festo simplici, excepto quodnon dicitur Gloria
in exc. deo nec Ite missa est. Quando vero in ebdomada
occurrit feria, et de beato Augustina seu de angelis
vel de Spiritu eancto aut de eancta cruce misea centa—
tur, celebratur sine Gloria in exceleic deo et Ita missa
est, nec genus flectuntur (kvůli pouhéférii). Quelicet
oantentur in feria, non tamen sunt misse de feria, et tam
in missis festorum trium leccionum, quamin predictis
(tj. votivis) cantentur sic: - Udávají se tu nové incep
ce stejně jako in simplicibus minoribus, jenže bez Glo
ria. A po Agnus incipitovaném čte se Benedicamus Domino
s nápěvem: & G a G D FED C D., což, jak vidět, je pře
vzato z officia. 126)

Ostatní naše prameny mají Benedicamus domino teprve
pod titulem Ferialibus diebus beze zmínky o svátcích &
votivách trium lectionum. 127) Je to rovněž z officia:
F F F FG G F G GFE. 128) Zde jako Kyrie funguje lita
nické: c h eh aG &. Z litanie je také Agnus a k němu
známénejjednodušší Sanctus (a aG...). Tyto součásti nejsou
už vedeny v Capitula ordinacionum, jako ani cyklus Pro de—
functis, kterým se mělo ukončit a který se i s Kyrie kry
je s Vatikánskou edicí. Ani světské prameny nesestupovaly
ve starší době tak hluboko, aby odkrývaly primitivní formy
feriální, které každý znal bez zápisu. Obyčejněse končilo
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tím, co gradual pražské knihovny udává po citaci světské
dominikyv dodatcích k intonaci nejjednoduššího Gloria
E G Ga, totiž Kyrie: EFE DEFE DC D E. Zase se tu kodex
přihlašuJe k diecézi. Je.pozoruhodné, Jak neodolatelně na
řeholní řady působí nakonec zesvštštšní i v ndpšvnéma i
v liturgickém ohledu. To dokumentuJí také všechny dochova
né pramenyfrantiškánské u nás. Capitula ordinaoionum ere
mitů brněnských maJí tu cenu, že nám ritus římské kurie
podávaJí v Ještě čisté formě i co do nápěvu. V tom ohledu
Je to unikát. Unikát důležitý výtěžkem, že sestava součás
tí Kyrie - Gloria - Sanctus - Agnusv Jednotný cyklus meš
ní. ve Mši. Jak Jsme zvyklí JeJ nazývat, eshá hlouběJi,
než ae myelilo, a Je.produktem římským. Jen_bychompotře
bovali přeanšJší datování.

Budevšak Ještě potřeba doplnit, že Jde o unikát.
i v ohledu liturgickém. Není Jistě starší pramen, který
by s takovou důkladností popisoval v době daleko před Tri
dentinem ritus, který se po tridentském sněmustal závaz
ným pro celou západní církev.v pokračování obřadu po Kre
do, kam Jsme došli, udiví každého téměř uplné shoda a tím.
co známe z kostelů a z misalů do poalední doby vydávaných.
tak hluboko do minulosti přesahuJe to, co bývá prezento
váno Jako ritus tridentský. 129) Některé výJimky budou
zaJímavé. 130) Při obětování ee opětovně dovídáme, že mše
můžebýt také venku:Diligenter sttendendumest, si altare
eat portatile, quodcali: et hostia iaoeant super lapidem
consectetum - tak při řeči o postavení obětních darů: et
oollooetur hostie ad ainiatram, cali: vero ad dextram.
Deinde dyaconuscooperit oalicem simplici corporali pli
cato. Jde o zřeJmé archaismy. Sempatří také, že tempora
muecarumpost inoepcionem aeoretarum vel eoiam ante ei
necessitas id expoaoat, debet dyaconus taners flabellum,
quo cohibeat eas honeate et abigat esa a sacrifioio et
aaoerdote. Při vší uctivosti požadované znova a znova
se vícekrát Jeví smysl pro nezdržování ukonu. Už zde při
obětování známěIn spiritu humilitatia Je rubrikováno
takto: Jáhen přikrývá kalich aimlici corporali plicato,

-726



quod auperponitur calici cumhac oracione. Chór dostává
napomenutí: In omni autem tempore chorus caveat a nimia
protraccione oantua cumdicit Sanctus, et sacerdos dic
morose prosequatur dicendo ante elevacionem corporis Chris
ti, quod nunquamfiat elevacio, quousque cantus sit fini—
tus. Sanctus recitují ovšem také liturgové a zase se do—
vídáme o konventní mši bez asistence: Finita vero prefa
oione dicat Sanctus cumministris v e 1 m i n i s t r o
mediocriter inolinatus et signans se signo crucis cum
dicit Benedictus... quod eoiamfaciendum est a fratribus
in ohoro. Teprve od Sanctus drží podjáhen patenu, & to
jen si dominica fuerit vel festum duplex aut semiduplex
aut sabbato, quandode beata virgine celebratur. Papežský
původ obřadu Je poznat při žehnání v počátku kánonu cum
duobus digitis, ita quod index sit desuper et medius sub—
tus. Podobně dále o pozdvíhování: Et adorato corpore do—
minico mediocri inolinaoione elevat reverenter ita, quod
a circumstantibus possit videri, illud vero non circumfe
rendo vel girando, misi populus staret ex adverse. Pro
vročení má cenu forma elevace kalicha: et tune in tantum
elevat eum, ut frontem non excedat. Byl spor, zda má ka
lich pozdvihovat. Kalich Je pozdvižen zakrytý složeným
korporalem. Prsty zůstávají spojeny preter in signacioni
bus. Při modlitbě Páně se zase zamezuje zdržování: teneat
corpus domini super calicem et parum elevato ambabus mani—
bus dicat Per omnia secula s. Dicendo autem Oremus pre
ceptis salutaribus etc. reponat calicem et hostíam in
loois suis et corporale calicí superponat. Cumvero venit
ad Pater noster elevet manuset extendat... Agnusse zase
o ultáře recituje: Deinde cooperto calice ministri accedant
et dicant cumeo Agnus dei ter. Parum inclinatue manibus
dimissis super altare. Brzy nato Je zmíněna zase funkce
bez asistence při polibku míru: In d o m i n i c i e
autem d i e b u s et s e m i d u p l i c 1 b u s
q u a n d 0 e s t u n u s a c o l i t u s, ipse acoepta
pece a subdyaoonosi servit (!), alio quando & sacerdote,
statim det primis ex utraque parte chori. Další zajímavost:
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In ceteris autem diebus nunquamdetur pax in missa cony
ventuali nisi ministris de missa. I_n m i_s s i s vero
p r i v a t i s, n i s i c o n s n e t.u d„o p a t r i s
h o o r e q u i r a t, pax servitori_et aliis astantibus
non dctur. 0 přijímání možnosi zase povšimnout: lingua
corpus sumat. Prsty se omývají eubdynoonoanuen ministrante
in vase mundoad hoc sclum deputatc, per qusm_ablucio de-.
fertur ad pisoinamsi fuerit munda.alicquin accipiatur
(psáno inoipiatur) cumipsa ultima vini ablucione. Deinde
tergat digitcs cumpalla ad hoc specieliter pzeparata, que
semper mundaservetur. Před Ite missa est_zase ta stručnost:
Sacerdos autem dum dicit ultimum Per dominumad mediumveniat
altaris. Ale: Sacerdos itaque et dynconus tamdiu stent ccn- "
versi ad conventum, donec Ite missa est ccmpleatur - to bylo
nutno žádat. Nesrozunitelnč zní poučení o požehnání, když
se hned nato praví: Et benedicto populo dicendc In unitate
etc-—- deinde vertat se od eltare_non se girnndo inolinatus
secrete dicat: Placeat tibi sancta trinitas. Pakpolíbí

oltář ; Ídchází. Ale takové požehnání zná Durandus ve 13. sto-letí.
naléhavě už kýžené datování pro dochovanou tuto li

turgii mešní i mimcmeinípředtím pozncnou dodají nám bezděč
ně v předchozímspise sborníku řádové konstituce, která
samu Jsou datovány. Ony. a nikoliv Capitals ordinacionum,
uvědomují nás o obřadu; quomodofratres ad ocllaoionem
veniant (caput XXIII). Collatio měla původně v monastickóm
životě týž smysl Jako oonferentia. V té době se však název
vztahoval už na pouhé předčítání. ha na občerstvení) Jehož
se posluchačůmmezi čtením dostávalo pro čnavu postní. proto
také mimopostní dny collatio odpadals. Její místo bylo před
kompletářem& tak se konstituce dostávají do styku s capita
ly ordinationum, kterým popis obřadůnáleží ex professo.

A festo Omniumaanotorum usquc ad Resurreooionem domini
- exceptis diebus dominicis et quolibet alio (die), in
quo forsam prior exigente necessitate in ieiunio cum
fratribus duxerit dispensandum- saorista prius signum
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ad oompletoriumpulset. Deinde faoto signo in refeoto
rio a priore omnesfretres ingrediantur et intrent ad
msneameo ordine, quo intrant, oum refeooionem sumere
debenta

Tumleotor in pulpito stane ubi legere debat, dioat
,Iube domne; et prior (benedikoi): Nootemquietam ete.
Inoepte;1eooione sedendo prosequitur i n 't o n o .
l e o o ilo n i a, quousqueservitor aingulia valenti
bus potumapposuerit. (Pak přeruší čtení kvůli modlit
běg) Tano ersotus ad signumprioris dioat Benedioite 
et prior eubiungat: Largitor omniumete. Et respondetur
ab omnibus Amen.Et tune tretres ambabua manibus bibant,

- guod semper et ubique aervare (l) dehet sedendo. Leo
tor vero legat, quouequeipai leooioni tinem prior
rieri innuerit. Ultimo aubiungat (kompletářní krátkou
lekoi:) Fratres, sobrii ete - postea Tu autem. Tune
aurgat prior et oeteri post eumdioene V. Adiutorium ete.
R. Qui feoit Pratribue iunioribua in ordine preceden
tibua, ad eooleaiam cumsilenoio omnesprooeasionali
ter vedant. Post quos prior ibit ohorumultimus intra
turns.

Pulsato itaque ultimo signo ad signumprioris,
dioto Peter noster fiat oonfessio (Confiteor) in commu
ni, quamsemper dehet, quiquis in ohoro maior fuerit,
inohoare. Deinde dioto oompietorio datur benediooio
a maiore, et postea o a n t a t u r a n t i p h o —'
n e s i o u t i n 0 r d i na e i o n 1 b u e e s t
d.1.stinotum.132

Jeou to oepitula ordinaoionum, která opravdu pojednávají
v kapitole třioáté De antiphonis beate Virginie post com
pletorium oantandia celkem ve shodě s nynějším způsobem.
Jen na místě nynějšího Ave regina caelorum zařazeno je Sal
ve Regina, kdežto Ave regina slouží ab Asoensione ad domi
nioam de adventu exclusive. Velikonoční Regina oaeli ome
zuje se striktně na dobu do reeurreotione, jak to text do
poručuje. Při táže příležitosti pojednáno je také o pořadu
sobotního matutine mariánského, jež je po pátečním kompletá—
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ři anticipováno: Recitantur vel cantantur vigilie beate
virginis peracto officio utriuque oompletorii. Toto matu
tinum nemáinvitatoria, takže incipiat is, oui cantor
innuerit antiphonam Benedicta tu. Nokturn je jediný, ale
lekce mají odjinud neznámáresponsoria, která v tomto spi
se jsou zase výjimkou vynotována;

1.Sub tuum presidium Confugimus beatiesima virgo
2.Porta celi et stella maria

Třetí responeorium chybí, a není ovšem ani Te deum, nýbrž
zpívá se z finálních antifon, udaných pro užití po kom
pletáři, ta, která po kompletáři kvůli mariánskémuoffi
oiu odpadla. S versikulem a oraoí.

Tím dosahujeme pro Capitula ordinacionum totéž vro
čení, jaké mají konstituce, jež v našem sborníku předchá
zejí, což je zvláště pro původ mše jako hudební formy
nedocenitelné, nehledě k ritu Jejímu v té podobě. Ba rok
1287 je pouhý termin ad quema Capitula ordinationum jsou
snad starší než konstituce samy, když je k'nim odkazová
no. A římský pramen je patrně ještě starší, tak můžeme
jít do 13. století dosti hluboko, jak námto leckterý
archaismus doporučoval. 133) Zůstává ovšem otázka, zde
také Ordinarium zpěvů za Capituly ordinaoionum má tako
vé stáří jakožto celek. K tomuto dořešení je potřeba ještě
dospět. Však nejsme s prameny ještě u konce.

V čemnás nechávají Cepitula ordinaoionum bez bližd
šího poučení, je církevní rok. Máme—lina zřeteli mši,
bude to misál a také graduál, jež nám budou k diapozici.
Bity budou ovšem zase římské a to tak dokonale, že v mi
sálu se nad formuláři běhemroku značí i dosavadní římská
etatio. Shody & dochovaným Missale Romanumomezí nás při
studiu církevního roku vlastně na některé jednotlivosti
cyklu velikonočního. Z vánočního cyklu mají co říci leda
Hromnice, kde processionální pořad odpovídá Květné neděli.
Pokud jde o graduál, lze pozorovat, že ten je velmi
podrobně rubrikován, a to téměř doslova jako misál, takže
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návody mámedvoJmo. 134) Jeden pramen nám udává texty.
druhý i nápěvy, ale Jinak Je shoda. V misále Jsme měli
notovány intonace a budememít i preface, které aspoň
textově církevnímu roku náležeJí, a partie známév káno—
'nu. Prefaoe můžemesrovnávat také se zápisy greduálu
pražské knihovny. kdežto graduál našich brněnských ere
mitů Jediný má nápěv pro Exsultet 0 Bílá sobotě.

Něco zcela výjimečného pro hudebního historika
budou však paěiJe. sáhli bychompro ně do misálu, ale
budemepřekvapeni. Misál nás vrátí zpět ke sborníku;
a to Ještě do Ordinaria, kde Jsme nalézali nápěvy lekč
ní. Misál sám má pouze texty se značkami 0,8 a kříž-'
kempodle toho, zda v obsahu mluví evangelista, či oso
by Jiná sumárně, vedle osoby Kristovy. Závěrečná část
textu má být zpívána "in modumevangelii".

Ordinarium naproti tomu bude mít pouhá paradig
mata, Jak se C či S nebo text značený křížkem zpívá.
Překvapí, že vedle nápěvu Kristova pro značky C s S Je
nápěv vlastně týž - co se mění, Je Jenom poloha, S zpí
vá vysoko (eursum); Lze demonstrovat třeba tímto vý
běrem:

11— . .
.

c.Quidamautem audientee dicebantz S.Beliam vooat ista.

Recitace ovšemmohla být stěží Jiná než eubeemitonální,
subtonální tenor Je, Jak uvidíme, vyhrazen Kristu. Zajímat
tu bude Jistě kvartově punctum v ukončení věty. Vyvolává
to představu lekce ambrosiánská, což by mělo ovšem důsledky
pro určení původu, Ale lze uvést hned 1 ukončení evangelis
tovo k paěiJověmu celku, Jež Je udáno takto:

m - - o '_Iu? ' . .

sedentes contra sepulchrum.
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To nás vrací k závěru lekce v Jejím překlíčování: Eodem
modofíniuntur paalmí et lecclonee trium dierum ante re—
aurreccionem - & upozornili jsme na ozdní úzus v žalmech

135 Jen zde v pašijích
je to klauzule každé věty. Liší se pouze interrogatívua,
ukončovat kvartou místo sekundy.

který přichází v úvahu ovšem jen při S:

O >
\ |

S thuid perdicio hec? S Potuit enim etc.

Zde před potuit je vloženo 8 ke zdůraznění, že předchozí
věta ae chápe jako uplna. To mělo být pak také ve spojení

c c c G 0 c c d c G

S Crucifige! Cruoifige eum!

Je aspoň mezi paradigmaty také věta spočívající v pouhém

c G

Ni.chil.

Marněhledáme v samotných pašijíoh tento slovní obrat,
patrně je vykonetruován pro nejkratší znění punkta. Ale
v Crucifige mohlo by jít také o písařem zkomolenou flexu.
Tu najdeme 1 s metrem v citátu:

c a c o o o c o 0 h a o c

Sine, videamue an veniat Hellas etc.

Ještě by přišla v úvahu také korrepce, jež se metru
podobá:

c o a c

A—ve ra- bi!

Evangelista ovšem rovněž metra užívá. Hned při

F E D F F F

In 1110 tempore

To je běžný případ. K tomu však překvapující bude zcela
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- 136 



Tento variant nápěvu známéhoz Vatikánské edice přisuzuje
Truhlář a po němVáclav Plocek františkánům teprve pro
16. stol. podle vročení rukopisu, ale na Moravětakovéto
vzestupování na místě terciové anakrusy v nasazování re;
citace po kadencích zná už 15. století.V každémpřípadě
musíme počítat s velmi časným opouštěním řádové tradice
směrem ke světskému uzu diecéznímu. 136) U našich eremi
tů si na to stěžuje generální kapitula už r. 1295 9 po
divnou aplikací textu Augustinova: Cumscriptum sit in
regula beati Augustini patris nostri: quodautemnon ita
scriptum est ut cantetur, non cantetur, diffinimus et
mandamus,quod uniformitas in ordine ubique obsarvetur ,
tam d e p a s s i o n 1 b u s quam de leotionibus et
Benedicamus, et aliis cantibus acclesiastiois, S e c u n—
d u m f o r m a m o r d i n a r i i. Tu už máme napo—
chybně udáno Ordinarium našeho kodexu s vynotovanými
zpěvy - nelze—li je bezpečně ztotožnit s Ordinarism
secundum ordinem nostrum ve výčtu podaném Konstitucemi
samotnými. Výčet může být totiž pouhýmohlasem počáteč
ního plánování v řádu. Ale bezpečnou narážku na naše
Ordinarium mají konstituce v kap. XXI, že v refektáři
cantor inchoet versum... et fratres compleant, sicut in
0 r d i n a r i o continetur. Benedictio mensae i gra
tiarum actio má své noty.

Svýmpůvodem je záhadný u augustiniánů—eremitů
obřad umývání nohou podle příkladu Kristova. Vznikl na
půdě benediktinské z obyčejné klášterní hygieny, u are
mitů však stejně jako u františkánů je už výhradně vázán
na velikonoční cyklus, tj. na liturgii Zelenéhočtvrtku.
Tentokrát je potřeba začít od misálu františkánského,
kladeného už do r. 1243, jehož pořad se u našich eremi
tů, pokud jde o zpěv, prostě opakuje. 137) Obtíž je ta,
že nejde tentokrát o pořad kuriální, nebot s dochovaný
mi prameny liturgie papežské není ve shodě. Navazuje se
tu patrně na ritus římskýchbazilik, ovlivněných pontifiká
lem německýmz doby Otonů & jejich císařských zásahů do
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dějin římské církve. Ale pramen shodný s františkán! i
eremity není k nalezení a pontifioale romanc-germanioum
užívané také bazilikou luteránskou je obsahověbohatší.138)
Tak se zatím přiznává iniciativa ve výběru skladeb samot
nýmfrantiškánům. Dochovanýritus římský je z tohoto po
řadu výtah, zachovávající nejen počáteční antifonu Minda—
tum novumdo vobis, podle které se lotio pedum o Zeleném
čtvrtku nazývá už u našich augustiniánů, nýbrž na konci
také obdivuhodný hymnusna lásku Ubi caritas et amor Deus
ibi est. jejž františkáni a eremitě udržovali v úplnostiř39)
Mělojej pontificale romanc-germanioum,ale jinak v diecéz
ních pramenech chybí. 140) Jmenovaný pcntitikúl má monac
tický původ.

Pokud jde o samotné eremity načo, není myslím star
šího vylíčení obřadu, než je kapitola XXIVIIIQualiter in
cena domini procedatnr a fratribus in mandatc ještě v je
jich Capituleoh ordinaoionum, pro církevní rok jaksi oje
diněle. Potřebné ocitujeme.

In cena domini post nudacionem altarium, hora. que
videtur maiori, facto signo cumtabule a saorista,
fratres convenient in oapitulo vel in claustro ad
faciendum mandatum. Qui ibidem devote sedeant cum
ailenoio oongragati, et dysoonede sacristia parato
ad dictum locumadvenienti (l) cumoeroferariis et
thuribulo cum inoenso omnesassurgant. Et dioto
Dominusvobiacum et incensato libre dyaoonus can
tet evangelium ipaius diei, aoilioet =Antediem
festum pascha. Eo vero centato (liturgové) rever—
tantur ed saoristiam crdine quo veneruntr Cantor
vero adiunctis sibi fratribus incipiat cantere manda
tum, et tunc sint duo vel pluree secundumdiscre—
oicnemprioria dispositi ad ministrandum.... Prior
vero ct maioria auctoritatia fratres linteis
mundisaccincti levent et tergant et osculentur
fratrum pedee. ... Interim oantentur cantanda in par
te vel in toto, secundumquod pauoitas vel multitudo
requirat. . . .

"738



Lotis autem manibue et ououlis resumptis... et omnibus
vasculis de medio remotis fiat sermo. QUOfacto parato
potu a ministris fratres bibant in refectorio vel ibi
demsecundumquo(d) priori videtur expedire. Interim
lector menseleccionem legat incipiens illud Iobannis
XIIIo : Amenamen dico vobis, non est servus maior do—
mino suo. Et prosequatur leccionem usque ad versum
inclusive, ubi dicitur Surggite eamushino. Et tune ad
signummaioris omnesfratres surgentes bini et bini
intrant ecclesiam, completorium in communidioturi.

Kuriální pramenynemají ani ve 13. stol. ještě vlastní
csntus pro umývání nohou. Obřad se děje při zpěvu nešpor
po mši. 0 čtení je zmínka teprve přifvečeři, jež následuje.
Čte subdiaconus. ale neříká se, co. Při umývání papež ne
obchází po vzoru Kristově, jak se udržovalo v klášteřích,
nýbrž umývánohy klerikům jemu představovaným sedě.
Možná, že něco z toho v sobě má rubrika františkánského
onohomisálu, když praví:... preparatur aqua calida et
frigida et cetera, que ad mandatumpertinent. Et pulsata
tabula conveniunt fratres, quibus minister vel custos
(představení frant. řádu) precinctus linteo abluat pedes,
et tergst et osculetur pedes eorum. Ale: Fratres vero
interim cantant sicut habentur antiphone: mandatumno
vum...

Z tak stručných návodů nesmí se ovšem vyvozovat pří—
lišimnoho. Také náš misál augustiniánský A 12 má na fol.
120b pouze: Post nudacionem altarium hora competenti fac
to signo cumtabula conveniunt fratres ad faciendum man
datum. Mhiores abluant pedes, tergunt et osculantur, et
interim hac subscripta cantantur vel omnia, vel in parte
pro disposicione cantorie.'A—jedná se zřejmě o výtah z
Capitul ordinacionum. Následují Ad mandatumanthiphone.
Bez nápěvu. To má za následek, že se plete označení Ant.
a Vera. či Ps. Jeden takový případ je i v onomfrantiškán—
ském misálu. Mámevšak graduály se stejným pořadem a do
konce se stejným rubrikováním, k našemu překvapení i u
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františkánů!

V pořadu zpěvů vyznačíme, co Je neznámo z Vatikánské
edice.

Mandatum novum do vobis

Postquam surrexit dominus
Dominus Iheus postquem oenavit
In diebus illis muliar
Mhria ergo unxit
V o s v o c a t i a m a

D i 1 i g a m u s n o s i n v i c e m
U b i e a t o a r i t a s e t d i 1 a o c i o
C 0 n 3 r a g a v i t n o a 0 h r i s t u a
Mulierqua erat in oivitata attulit...et stana
Domina tu michi lavss pedes?
Si ego dominus at magister
In hoo cognoaoent omnes
Manaatin vobis fides, apes et caritas
Benedicta sit aanota trinites _
Ubi caritas et amor deus ibi est.

Antifony týkající se marie Magdalény, Jež umývala nohy
Kristu slzami (dilexit multum...), Jsou vzaty z antifonáp
ře officií a nynější liturgie Je při lotio pedumvyne
chává. Ale ve středověku ěli tak daleko, že opat utíral
umytě nohy svými vlasy. Pokud Jaké měl - řekli bychom, že
to vzniklo v klášterech ženských. 2 Antifony vyznačené
najdou se také v liturgiíoh diecézních a germánským'
dialektem chorálu. Mandatumse konalo totiž také v kapitu
láoh a katedrálách v rozmanitémobsazení. Zvláště stojí
za zmínku hymnusTelua at ethra iubilant, se kterým kráčí
kapitula "ad mensas ornatas menaalibus. super quas propo
aiti sunt panes, pieces et oblata" (Rubrioa pragensis),
kde se mandatumkoná. Zpěv Ubi caritas et amor vznikl
patrně až k oné propinaci vína u mnichů, té se aspoň ří
kalo caritas. Pontifikál římsko-německý, s nímž se hymnus
rozšířil v Itálii, Je dílem mnicha v mohučskémklášteře
sv. Albans.
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Více než antifony budou nás tu zajímat žalmy. Manda
tum je jedním z mála případů, na nichž je vidět, jak se
psalmodie aplikovala na text. Ovšemnaše prameny nás při
mandatu poučí: Et nota, quod de quolibet paalmo non di
oitur nisi unus versus, ač není to vždycky pravda, jest
liže se žalm vyjádří pouhýmnápěvemk textu nepsalteriál
nímu, označenému Versus (místo psalmue). Tak je tomu dosud
při antifoně Dominetu mihi lavas pedes, kde verše jsou ad
repetendum antiphonam tři: 1.Venit ergo ad Symonempetrum
et dixit illi Petrus - 2. Quodego faoio tu neaois modo:
soies autem postea. - 3. Dominenon tantum pedes: sed et
manus et oaput. A nemusejí to být verše z téže biblická
látky. Tak předchozí antifona Muller que erat in oivitate
peooatrix máverš z velepísně: Cumesset rex in acoubitu
suo: mardus mea oedit odorem suevitatis.

na rozdíl od nynější Vatikánská edice neužívala se
u augustiniánů a františkánů k mandatu psalmodie mešní
- přes všechnu liturgickou podobuformy textové s introity.
Ba ani slavná psalmodie ad oantioa maiora (Magnificat, Be
nedictus) nebyla tu v užívání. Zpívalo se jako při žalmech
offioia ad oursum. Ale Ordinarium eremitů má mimocantica
maiors pro žalmy officis systém tonů dvojí. První systém,
zkoušený na počátečním verši prvního žalmu žaltáře, je
slavnější, druhý systém je pak méněslavný a zkouší se na
počátečním verši žalmu Dixit dominus domino mec, jenž za
hajuje v žaltáři oddíl nešporní. Při absenci jakéhokoliv
výkladu k obojím nápěvům to vypadá, jako by se matutinum
mělo zpívat slavněji nežli nešpory. To ovšemnepřichází
v uvahu a shoda s dělením žaltáře musí být nahodilá.143)
Pokud jde o mandatum, je však pozoruhodné, že v něm gra
duál užívá nápšvného systému až nejnižšího, toho z Ordi
naria zdánlivě nešporního. Je to vcelku nynější způsob
provádění žalmů officio. Zvláštností je to, že se druhé
membrumveršů nenasazovalo přímo na recitantě, nýbrž ana
krusticky odspodu:

D-FFF II tonus
a-cco VIII tonus
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G—aaa IV tonus
h -ddd VII tonus

Výjimkou je tonus III. a kupodivu také tonus V. Tonus
šestý & tonus první, Jenž náhodou v mandatu nepřichází,
začínají druhé membrum,jak jsme měli v introitsch, opa—
kováním initia. Proč z tohoto způsobu byl proti introitům
vyloučen modus třetí, o tom lze diskutovat. Ale zdá se,
že užívání zvláštní incepcs pro druhé membrumveršové
nemělo velké závaznosti. Ordinarium vynechává tento
prvek zřejmě pro krátkost textu sede a dextris mais. A
když udělá výjimku,dopadne to takto:

F G Ga F Ga F EF

sede & dextris me-is

Je to šestý tonus s nezvyklou diferencí, jež snad měla
končit G EF. Písař nadělal i_Jiné chyby. Nejzřetelněji
v modu pátém:

\; .

sede a dextris me-is

Prozrazuje, že chtěl čtení hes v terminaci o c c d h c &,
Jak zpíval jeho germánský dialekt. Přičteme mu také další
germanismus v terminaci tonu druhého

F F F F F C D,

a chybnou klivis v mediaci tonu třetího
c h c d 0 c cg c

Zato klášterní manýrou bude podatus na místě pouhého b
v mediaci prvního a šestého tonu:
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abaaGa,

mandatumvgraduálujeprotitomu.

Jenápadné,žeprvníčišestýtonussetaktěžkoloučísprovedenímslavným,užíva—

nýmkMagnificataBenedictus:GabaaGGa.TolzepozorovatvOrdinariupřiprvnímsys

témunápěvů,kněmužmusímetaképřihlédnout,ikdyždomandatanepatří.

A

74---A---\'!

to

z1:|a.'\

.

Be-atusvir;quinonabiitinoonsilioimpio-rumetinviapeooatorumnon

etetit:etinoathedrepestilenci—enonse-dlt.

Dlouhýtextumožnilnejenvšudepředmediacidemonstrovatflexu(impiorum).Zdevprv

nímtonusiintonétordovolujeinitiumpoflexeopakovat,takžemohlobýtzanedbánovpočátkudruhéhomembra.PravidelnostprotitomuJezachovánavtonušestém,takže

Jdezřejměolicenci.Musímesibýtvědomí,žeprvnímembrumJezdevkaždémtonu

vlastněintonacekantorova,kdeurčitávolnoatmohlaprojít.Lioencevdalšímnápěvu

námprozradí,jakmůžetonusprvníčišestýzrazovatcelýsystémlpěnímnaslavném

provedení.
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AA-_---L.

Svvvv'

Be-atusvir,quinonabiitinconsilioimpiorumetinviapeccatorumnonstetit

Jakovpředešlémpřípaděslavnouzůstávalamediace,zdeslavnouzůstáváveršová

inoepce,aětonusosmý,kterýažpoterminacisemáamodemdruhýmkrýtkroměvlast

níhoklíěování,_zaěínázdevsystémupravidelně:G-a-ccc...Nehleděktonupátému,

kterýJezasebezanakrusykedruhémumembru.

Zdepřidruhémtonumůžemeužvyslovit-nepochybnězávěr,kekterémudocházíme:žetotižměněslavnápsalmodieneníformouatarěí,nýbržžeJetoteprvesimplifikaoenápěvůslavných,kterámusilyexistovatdříve.Zkušenost,kteráseudělátaképři

zpěvuprefačním.Toovšemneměnínicnapředpokladu,žežalmovánápěvyvyšlyod

elementárníhostavuJiného.MyJsmeužJindekonstatovali,žeseJednalovlastněpů

vodněotonuslectionisvsubtonální,vsuperaemitonálníakonečněvsubsemitonální

podobě.

Kamseažvsimplifikacizašlo,ukážounámfrantiškáni.Zpěvníkyklarisekcheb—

ských,rukopisypraž.UKXIIIG9+VIIG19,zapiauJížalmovýzpěvbezinitiívů

bec.DokoncepřikompletářnímNunodimittis,kteráJepřececanticummaiusJako

thnificataBenedictus.PřiNunodimittissedovídáme,žesetakzívá"ferialiter".

DostávámesetímažkeGuidettimu,atoužaspoňv15.století.144Tobylacesta,
kterázantifonnípsalmodievytvářelavlastněvýběrindirectum,anedivímese,že

františkánskýantifonářNár.muzeaXVA1,JenžJeJistěstarší,můžeprožalmybez
antifonvmalýchhoráchHoduvelikonočníhorubrikovatsPoet"Deusinadiutoriumet

Gloriapatri"inmediatecantanturpsalmiconsuetiinaecundotone.PodobněNuno
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dimittisvkompletáři,kdežtotamtéžpsalmioonsuetioantsnturinootsvotonopodle

poučení:Quibusfinitisdioitur,A11e1uisintohodoantiphonaMiserere(mihidominoF
etexsudiorstionemmeam).145)-'

Sestoupilitakénašieremitátakdaleko?nemámezpráv.Slušísipovšimnout,žeklariskyžalmůmbezinitiípředesílajíJinoupsslmodiiJenproMagnificataBenedic

tus,JežovšemJeslavná,aleJinakformulovaná,nežmáOrdinariumeremitů.Např.

Benedictustonučtvrtého:'

__hddeeeeeddffdedd

cožJešpatněklíčovené

EGGaas&aGGhhshs8.

DruhýtonusJetuopětovněsinitiem:

CDPPPFEFGGFGPP

ačosmýtonusrovněžopětovně:

cncrrFFFEĚGGFGFF

ŠpatnéklíčováníJetuvpsalmodiidomovem.

Ordinariumeremitůmáčtvrtýtonusvevšechsystémechformulovánstejně:

&GaaseGaha...

Mezidiferenoemizajímatbudeevove

&aa&Ghs-&narušené&G&haGa(a).

Taképátýtonusmávedlejšídiferencezajímavé:

aahoao+ooahoaGF.
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Ašestýtonus:

&aFGaGFED.

ZměnyvžalmovéterminaciudáváOrdinariumpouzepřiprvnímsystémunápěvu.Zdetaké

notovánjenakonectonusperegrinue:

'

_.||

mabuntinguturesu—o.

Takjepřidánokprvnímuveerši.Natonásledujerubrikaoflexáchvžalmech,jakjemecitovalijinde,aknašemupřípadujedodáno:Flexueautem,quiinistopealmoeetIn

exituIsrael,invereuisto.Manuehabentetnon,descenditunavooetantum-toje

pouhoueekundou.Covšakzdeudělalpísař?Namístěflexyantioipovalužmeditaci,

kteroupaknasvémmístěopakovalsfalešnýmpřízvukováním.Takneepolehlivěhopísaře

měloOrdinarium.VonérubricenásledujeJeštězajímaváteoretickápoučka:Etestoctavi

velprimithonue.Teoretikovésinevěděliradysmodalitoujehoantifon.

Celkemlzeříciotomtosystémužalmovýchnápěvů,JejžOrdinariumkladenaprvní

místo,žezůstávázáhadou,kdeJejeremitévzali.Odvoditzeslavnýchnápěvůjejich
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k Benedictus & Magnificat se nedá. Slavná pselmodie se
tu vcelku kryje s formulací nynější vatikánskou, ale
má incepce známé také pro druhé membrum. Zde i pátý to—
nus užívá anakruey a—ccc. Zajímat tu budou korepce v
mediacích při domínus deus Israel.

III. tonus: 0 h c d 0 h a c
IV. tonus: a a e a a G a h
V. tonus: c o c c c h c d !!
VII. tonus: d d d d e f ed e !!

Pro druhý & osmý tonus se zde vyskytuje plná incepce
nynější: C DC CF F + G aG Gc c, ale jen při Benedictus,
nikoliv při Magnificat (Et exultavit spir. meus). V Mag
nificat by také byla zpívána mediace:

Gch cd d d e e e d—e

kdyby na notátora bylo spolehnutí. Ale on dovede střed ver
še při prvním & šestém tonu podat tak nesjednoceně:

Benedictus - a a-G ab & a G a: F G a a a a
a a a ab a a G a: F G a a e a

Magnificat - a a & ab & a G a: F Ga a
a a & Gab & a aG Ga: F Ga a

Dá se říci, že přes všechny písařské chyby Ordinaria docho
vaná psalmodie augustiniánů-eremitů má zajímavé doplňky
k poznatkům z díla Petra wagnera.

Zpěvy Velkého pátku. Improperia mají už takovou
podobu a funkci jako v nynějším Misaale Romanum.Neslou
ží k přinášení kříže, jak měly diecéze po způsobu gali
kánském, nýbrž teprve k jeho uctívání na místě někdejšího
žalmu, který býval antifonován známýmEcce lignum crucis.
Tato antifona zůstala nyní sama, a to k ukazování kříže
před jeho uctěním. Děje se to už s ceremonií, se kterou
ji známez kostelů obecně po Tridentinu. Trishagion
napřed řecké a pak latinské už se nezpívá jedno po
druhém vcelku, nýbrž dělí se o jeho invokace střídavě
řecky a latinsky —Agios o theoe, Sanctus deus, Agios

-747



Agios u ysohyros,Sanotus fortie - ve dvě rozdělený chór
zprava &zleva. Kuriální pramen tohoto ritu po převzetí
improperií římskou církví není znám. Jen to bylo rozpo
znáno, že tři známéuvodní sloky opatřená trishagiem roz!
šířily se po Itálii Jmenovanýmuž pontifikálem římsko
německým.Původ následujících veršů s rsfránem Popule
meus Je vůbec Ještě neobjasněn. Tak se nám misál a gre
duál eremitů Jeví Jako důležitý pramenpři hledání sta
vu výchozího v římskémprostředí.

Zato Je znám z kuriálníoh pramenů způsob, Jak se
po uctění kříže přináší na oltář euoharistie.k přijímá
ní svátosti. (Přijímá už Jenomkněz, Jak bylo donedávna.)

Seoerdoe vero oorpue domini, quod pridie tuerat re
eervatum in 1000 oonvenienti, reverenter ponit su
per patenamet oorporali psrvo, plioato oooperit...
Deinde dyaoonus cumministris abiens ad looum
dominioi oorporis, ibidem preparat osliosm cum
vino puro, oui totaliter prepsrsto patenam oum
oorpore domini oooperto diligenter superpositum.
Tune ad altare boo ordine prooedunt, Primumpro
oedit unue oumthoribulo fumigante, quemseountur
duo portantes luminaria, deinde subdyaoonus por
tans smpulamaque, post hos venit dyaoonus defe
rene oelioem oumoorpore domini.

O zpěvu'se mluví teprve při Oremuspreoeptis salutaribus
moniti, že to děje se in note oonaueta. Pak kněz in eadem
vooe, qua dixit Peter noster. absolute sine Oremusin
tono oracionis misse dioit Libera nos. Vše ukončují ves
pere sine centu.

vezmeme-li pořad velkopáteční od začátku. dovídáme
se o zpěvu lekcí s pašidí. NapředJe známá prostraoe tváří
k zemi, pak saoerdos deosoulstur altsre et in looo suo
cumministrie sedet. Unuevero subdyaconus prooedit sd
legendum. Kdočetl druhou lekci. není patrno. Passio
euper nudumpulpitum. Koneo in modumevangelií legitur.
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Těmtosoučástem včetně traktů se tedy jen naslouchá, jako
bylo ve mši. Teprve známé oraoiones solemnes jsou po pa
šijích u oltáře. Mají své paradigma v Ordinariu po paši
jíoh. Mešní tonus jejich se nemění, je subtonální. Ale
je tu vynotována také uvodní monitio, jak se dosud upívá
v prefaěním teriálním nápěvu. Tento záznampředstavuje
něoo výjimečného. Pravidelně se spoléhala na pamět, a tím

trvá hudební hietorie při monitionee elevnýoh těchto modliteb v nejistotě. 147 U dominikánůnapř. není prefační
tonus v užívání k tomuto účelu dodnes. Historicky vzato
ovšemnic ae z preface nepřebírá, nýbrž jak při prefsoíoh,
tak při monioíoh velkopátečníoh se jedná o zvedání pů
vodně jen subtonálního (supersemitonálního) tenoru v oreč
ním nápěvu.

Tím ovšem ještě není řečeno, že obojí na sebe ve
vývoji nepůsobilo. 148) Ale na feriálním nápěvu prefací,
jak jej zaznamenávámiaál_eremitů (kdežto Ordinarium mlěí)
pro postní dobu (In oapite ieiunii), je zřetelná ještě
simplifikaoe z nápěvu slavného, jak si ji vyhradily přísně
řády kartuziánský a oisteroký.

h h aG Ga h sh a
h h a G a h h a

naši ersmité zpívají tak Per Christum dominumnostrum,
když užívají tonu feriálního. Ale jinde už se jim přesou
vá těžiště ke způsobu nyní známémuz římského misálu.

h a a G a h a
Domino deo noetro

exul - tacio -ne oon- cele-brent
oon-fessio -ne di- cen-tea

h-a G a h a
tremunt potes- ta-tes

un-de vi - ta re -sur-geret

Poslední oitát unde vita mámez pražského graduálu, nebot
mieál má de Cruoe jen nápěv slavný. Text v temporálu se
užívá až od Květné neděle. Jako misál zase vynechává slav
ný nápěv pro prefaci postní, nebot myslí pouze na Popelec
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(In capite íeiunii). Graduál máferiální nápěv vedle ná
pěvu slavného také pro text paschální, kde bychomčetli
příspěvek:

h a a G a h &
immols-tus est Christua
h a G a h a

abstu- lit peo- ca-ta mundi
resur—gen do repa- revit

- a ještě o Duchu svatém:

h a a G a h a
a-dopci-o-nia ef—fudít

si—nefi-ne di- centes
& G a h &

mun- dus e- Xultat

Nutno vědět, že preface v graduálu náležejí do skupiny
psané jiným velkým písmem. Tato skupina počíná evangeliem
Vos estis sal terre s nápěvemdorské genealogie, která
potom také secundum Matheumnásleduje. Nápěvu je užito pa
trně k poctě sv. Augustina o jeho svátku. Mladší tato část
má ovšemprávo na další vývoj v prefacíoh, jak to lze pozo
rovat při prefačním dialogu ve srovnání s misálem. (Je při
praefatio communisna konci.) V prefecích byl chorál pořád
ještě řečí dosti živou. Tak musila zmizet zajímavá modi
fikace misálu při

\: o r Ijooo . atol
Per omnia seoula seculo—rum.Amen

Byla jak při nápěvu feriálním, tak i slavném. Jiná zvlášt
nost misálu je opětovně nasazování anskrusou, kde věta ješ
tě nebyla ukončena v prvním membru. Také při textech velmi
krátkých.

a c c c c a c c c...

nos tibi semper et ubique
c c c o c a c c c c c...
co -mine sancte pa-ter omnipotens
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o o a o o c...
voces ut admitti

Absenoe anakrusy 1 ve vstupním Vere dignum et iustum
est se vyskytne zase v graduálu (poslední preface). Zdá
se. že nákazou světskou Je tam Jednou reoitováno také
v prvním membrusupersemitonálně '

“
ý . o o s .

naopak zese misál zná světskou recitaci subsemitonální
také v druhém membru.

& o o o o o o o o o 0 .h h h aG Ga h ah &
novamentlsnostra ooulis lux tu-e olaritatis effulsit

ne že by nebylo řeholního řádu, kde se tak zpívalo, ale
světské prostředí-bylo zde nasnadě. Zajímat bude, že při
této vánoční prefaoi Je naznačeno 1 Sanctus.

sh oh aG Ge h ah a Gah add oh oa a
si-ne fi—ne di—oentes: Sen- otus.

Světskyvyznívá také Peter noster, Jenž Je dvojí s rubri
kací: Hic oumdextera manu tenens hostiam, oalioem parum
erigat et dioat:

E G Ga &

Per omnis ...

In festis simpllcibus:
E G a &

Por omnia “

kde nápěv Je Jinak úplně týž. Mimotuto dvojí inoepoi také
Amendodávané na konci Je světským prvkem.
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a h G a aG G G G a a G a aG G G a

in temptacio-nem. Sed libera nos a ma—lo, amen.

Kdo zde zpívá Amen, se nepraví, ale k Velkému pátku přece
se četlo: Chorus respondet Sed libera nos a malo, sacer
dos vero s u b s i l e n c i o dicto Amen, in eadem
voce, qua dixit Peter noster, absolute sine Oremusin
tono oracionis misss dicit Libera nos... To je způsob
římský dodnes. '

K těmto způsobům měli bychomzase porovnat františ
kány. Jsou k dispozici dva jejich misály, kde preface
mají noty: rkp.praž.UK VII E 16 - & rkp. Stát. věd.kni—
hovny v Olomouci M I 352. Oba prameny zapisují jen nápě—
vy slavné. Pražský kodex předesílá nejprve prefaci commu
nis s dodanýmhned Peter noster, a zde výjimečně oba zpě
vy následují feriálně. Kodex olomouckýmá prefaci communis
nakonec poškozenou vytržením. Možná tedy, že i v něm byl
by nápěv feriální pro tento případ. Pater noster je jenom
v kánonu bez not. Lze však aspoň konstatovat, že feriál
ních nápěvů cisterckého stylu je u františkánů zcela po
skrovnu - snad počátečně, protože jde o rukopisy pozdní:
pražský ze stol. 16., olomouckýpatrně starší, ale s pre
facemi psanými mladší rukou. Abychombyli spravedliví, mož
na ještě dodat, že olomoucký kodex je malé cestovní specia—
le, pražský rukopis byl by misál úplný, ale jen do Zele
ného čtvrtku inclusive ve Svatém týdnu. Můžemese domní—
vat, že františkáni byli původněbez feriálního nápěvu
podle římské praxe'a teprve snad zádušní liturgie je při
měla k převzetí jednoduššího nápěvu.149) U eremitů augus—
tiniánských snad přežívalo užívání nápěvu simplifikovaného
z doby reálně poustevnické po způsobu eremitů kartuzi—
ánských; Některé frakce mívaly i řeholi s kartuziány shod—
nou (benediktinskou). Jinak srovnání variantů s františ
kány nevynese mnoho pro život chorálu v této formě. Např.
Et ideo františkánské: a Ga & a, proti augustiniánskému:
a G a a. Také františkáni mohli začínat Vere dignum bez
anakrusy - atd. Feriální Pater noster bylo by u františkánů
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jinak: po audemus dicere, jež s celým uvodemchybí, ná
sledovalo: G a h a - a h a a G. Zajímat bude membrum:

G G G G G F G a a G

sanctificetur nomentu-um
sicut in celo et in terra 150)

Zase způsoby cistercko—kartuziánské
Pax domini nenalezli jsme pro naši potřebu nikde notováno.

Je známo, že mimomši užívají také různá svěcení
prefační formy a jejím dialogem v počátku. Nyní se na těch
místech užívá nápěvuferiálního, ale i tyto preface stře
dověk zpíval slavně před zavedením simplifikace. 151) Jedna
výjimka zůstala dodnes. Slavným nápěvem se zpívá svěcení
velikonoční svíce v souvislosti s paschálním praeconiem
o Bílé sobotě. Neřekli jeme Ještě, že slavný tOnus eremitů
a františkánů se v kadencích kryje a formou užívanou mi
eálem římskýmdodnes. Právě podle prefací se v rukopisech
na první pohled pozná kuriální ritus kodexu. A stejně se
také praeconium paschale se svou prefací kryje s dochova
nou kuriální formou, pozorujeme-li naše prameny 0 Bílá so
botě. Pro tento účel byla ovšem preface v nápěvu Ještě
slavnější než ve mši. Opatřovala příležitostnou melisma
tikou různá citoslovce v textu nebo Jiné emfaze. Z našich
augustiniánských pramenů ji zaznamenávás Exultet v čele
brněnský graduál v notách. Shoda a dnešní praxí nás osvo
bodí od povinnosti nápěv probírat. Jen tu podámemísto,
které se v misálech diecéze nenalézá, a dokumentární
Je pro vročení kodexu. Na něm se nápěv projeví.
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Text kuriální najdeme ovšem také u františkánů. S notami
v rkp. praž. UKVII G 24.

Velikonoční svíci zapálí jáhen, jak známo, z nově
poavěceného ohně. Podle misálu našich augustiniánů se
však oheň nesvětí mimo chrám, nýbrž aacerdos indutus pre—
ter casulam, dicta none, stet i n m e d i o a n t e
a 1 t a r e, aatantibus ibi ministris cumcruce, aqua
et inceneo. Když oheň je takto posvěcen, zhasnou se svět
la a jáhen zpívá Exultet s prefací, při které ae postupně
rozsvěcuje, jak dosud má být. Zdá se na první pohled, že
obřad v kodexu je z nějakého důvodu krácen. Zvláště když
popis mluví dále o tom, že v užívání trvá arundo. Deinde
dyaconua dalmatica indutua recepta benediccione a eaoer
dote c u m s u b d y a c o n o p o r t a n t e 

.a r u n d i n e m vel(in) baculo trium cubitorum et dimi
dii triplicem candelam novo igne illuminatam vadat ad
ornatum pulpitum. Et inceneato libro absolute incipit
Exultet iam angelica, astante ad detram eius dicto sub
dyaoono. Arundo podle ritu v římskémmisálu má sloužit

—kpřenášení posvěceného ohně do chrámu, a to má konat
jáhen sám v průvodu, s trojím zastavením cestou a voláním
LumenChristi. Chybí-li v kodexu o tomto volání zmínka,
zdá se to být v důsledku toho, že přenášení odpadá. Zname
ná to všechno, že naši mnichové nesměli a obřadem mimo
chrám? Takový výklad byl by nasnadě, ale nebyl by tu na
místě.

Jen tu augustiniáni přejímají starou kuriální formu
obřadu z l2./13. století. Arundo podle starých pramenů 152)
neslouží totiž především k přenášení posvěceného ohně,
nýbrž k oevěcování knihy, ze které jáhen Zpívá Exultet,
stoje vyeoko na amboně v tmavém kostele. A oheň evětíval
se v kostele na svíci (předběžné), zapálené světlem, které
přechovával maneionariua (kostelník). Zajímavé je, že pra
meny, které setrvávají na tomto starém zvyku, dávají vo—
lat LumenChristi jáhnem od oltáře před vstupem na ambonu.
Tak ještě značně rozšířené Durandovo pontificale z konce
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13. století: Prius tamenatans in gradibus ante altere
clamat ter elta voce in tono leccionis LumenChristi, vo
cem qualibet vice exaltendo. Et chorus respondet semper
Dec gratiae. Et mox ed pulpitum ornatum accedunt. Tento
způsob se u našich augustiniánů neujal.

Jinak celá vigilie odpovídá římskémumisálu. Lekcí
je dvanáct. Completebenediccíone cerei sacerdos et
ministri vestiti moresolito ante altere procedunt, et

' facta reverencia in locis suis sedeant. Litanie na konci
invokace opakuje (duplicentur): Sacerdoe deposita casula
cumministris ante altere procumbit, et fratres stent
erecti et cantent leteniam in medio chori. A ducbus fratri
bus utroque choro idem simul respondente. Vyzvánění ke
mši se děje při Gloria.

Pramen, ze kterého kodex čerpá, měl i svěcení křest—
ní vody vyhrazené kostelům farním po lekcích před litanií.
Zůstává tu nedomyšlenérubrikování po lekcích: Hiis fini
tis descendendoad fontes (!) oantatur tractus Sicut cer
vus. Dainde ad fontes (!) dicitur Dominusvobiecum —s ora
cí. Ale hned po ní; Sacerdos deposita c a s u 1 a cum mi
nistris ante altare procumbit. Tedy nebyl pro svěcení vody
oblečen.

Ve mši sám celebrent třikrát předzpěvuje po epiš
tole Alleluja a mše se ukončuje nešporemi, Jak se dělo u
nás do poslední doby. Ordinarium jako Jeden z posledních
zpěvů zaznamenává pro tuto mši dnes už neužívané
„, A „\ n "L
v A.. ' J . . .. . ' . . .c:-\\ . ji

: " IF

I- te misse est, el— le-lu—ia, al— le lu-ie.

Kontrafakture z Benedicemusdomino, ell.all., které zpí
valy na tom nástě diecéze, aby ukončily ke mši připojené
nešpory pravidelným způsobem. Je to doklad o přejímání
světských forem zde aspoň co do nápěvu.

Je nutno se Ještě vrátit k onomuliturgickému
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oblékání, protože určitým způsobemprozrazuje poměry. 0 svě
cení ohněpo velikonoční vigilii Jsmečetli: Secerdos indu
tus preter ossulam. Zde lze omluvit chybění pluviálu, nebot
chybí průvodu římský pořad Je proti diecézním pořadůmvelmi
krátký. Jinak Je tomu, když také o Květné neděli ke svěce
ní ratolestí eaoerdoe prooedit indutus sine casula cummi
nistris indutie et ramia in mediaaltare positisr A podob
ně o Hromnioích ke svěcení svící, nehledě k Pbpelci, kde
obřad_byl zaee bez průvodu na rozdíl od diecézní praxe. Tato
situace Jinde mimonaše augustiniánské prameny Je pouhou
alternativou při chudoběkostela. Řeklo by se, že uekrov
nění souvisí s disciplínou řádu, ale není tomu tak. Capi
tula ordinaoionumžádala výslovně pluviály v líčení offi
oia. Pluviály v množnémčísle, nebot Jioh užívali kantoři
- to už fakultativně: In utrisque vesperis et matutinis
prior indutus oamisea. deinde ooota desuper amitto, et plu
viali cumdubus oantoribus indutis pluvialibus, ubi commo—
de haberi possint. Historicky Je pluviál, v diecézích zvaný
oappa, především oblečením kantorů. Gappavestis propria
oantorum est, praví Honorius z Autunu.154)' Odkládání plu
viálů u našich eremitů bylo známkounižší solemnity: In
minoribus vero duplicibus in utrisque vesperis et matutinis
oantores cootis induantur et non pluvialibue, in prinoipio
vero altare non thurifioetur... sed eimplioiter prior eine
ooota et pluviali inoipiat offioium... In ultimo autem
psalmo ante capitulum prior cumooota desuper amioto.et
pluviali vrátí se s přísluhou do oh6ru k ukončení officia.
že by případy v misálu měly být chápány Jako pouhý teriál
ní ritus? Proti tomu, co Capitula ordinaoionumpožadují
k proceseím. Kapitola (29) stoJí za ocitování celá k vylí—
čení poměrů obecně v řádu.

De modoprocessionis faciende.
In exeundo de ohoro ad prooessionem p e r o l a u s t—
r u m talis crdo servetur. Primo quidemprocedat
frater cumaqua benedicte, deinde frater cumincenso
fumigante, vel simul iuncti incedant superpeliceis
seu ccctis induti, et post ceroferarii oumfaculis
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accensis. Deinde subdyaconus cumcruce discooparta
eciam in dominioa Palmarum. Post vero crucem fratres
vadant bini associati secundumdispensacionem
c a n t o r i s. Post omnessequatur prior vel sacer—
dos c u m p 1 u v i a l i celebraturus missam, ad
cuius dexteram dyaconus vadat. Používání podjáhna
k nesení kříže Je způsob římský proti diecezím.

Incipientes processionsma parte capitali (capituli7)
vadant i n c i r o u i t u c 1 a u s t r i, donec
venient ad ianuamecclesia, unde exieruntý'vel a d
i a n u a m e : t e r i o r e m, si priori vidabi
tur expadire. Et sic cantantes ecclesiam ingrediantur.

Zná ritus augustiniánů také nedělní procesí přede mší summou,
ač užívá ritu římského? Nemámezpráv odjinud a misál mlčí.
Zde však:

Si vero processio sit p s r o 1 a u s t r u m, sub
dyaconus crucem portans, cumvenerit ad secundum angu
lumcleustrum (l), vertat se ad fratres. Acolití tamen
baiulantes aquamet incensum, duo hinc, et duo inde
circa subdyaoonumetabunt. Fratres autem alii versie
vultibus e regione cantantes, doneo cantor innuerit
procedare, iuxta crucemmorabuntur. Idemfiat in eliis
angulis duobusclaustri.
In Purificaoicne beate virginis candelis accensis bene
dictis vadant ad processionem, usque ad offertorium
ipsas in manu tenetes, vel circa se imponant vel depo—
nant. Idem observetur in dominioa palmarumde olivis
vel ramia seu palmis. Dictc vero offertorio, si con
suetudo provincie id requirit, fratres dictas cande
las offerant sacerdoti.

Uskrovňující se misál a graduál líčí tedy zvláštní
poměrynaše. kd ž vynechává v rubrikování alternativu
náročnější. lSGŠ
Je to přece misál s našimi patrony - k tomu, co Jsme
o nich řekli, můžemedodat, že sv. Václav dostává tu
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až druhé z obou dvojverší nasazuje pouhýmh. Přitom je
klíčovánona téže lince nikoliv o, nýbrž F. thátorovi
bylo b v počátku melodie samo už nezvyklé. známo mu však
bylo z hypcdčreké polohy na tom místě v takové souvislosti
E, obyčejně podepřeno DE C D. Měl ovšem z předlohy zacho
vat initiálu v počátku elok. Udělal tak způsobemneob
vyklým, zkrátil kvintu dole na kvartu, aby nepřekročil
hypodóreký ambitua vespod. Pomocměl v tom, že na ital
ske' půdě hymnusvyzníval bez dorská tčniky eolslqr, jak
přejali i naši augustiniáni s františkány. V jiných va
rianteoh hymnuje nedostatek dáreká těniky napravován.
Také v našich diecézích. Velmi drasticky však ve známé
edici Medicejeké. Jinak je k této edici naše formulace
italská zaee ceetcu. jak jsme už pozorovali na různých
skladbách. Není nijak pozdní, jak by ee zdálo, Wagnerův
kodex se klade do stol. 11. - 12. Hymmuese doetel do
Itálie tu už jmenovanýmřímako-německýmpontifikálem
za Otcnů.

Neznámáje doba, kdy vznikla ze svěcení ratolestí
před průvodemmieee eica. Náš kodex bude mít v pátrání
o tom svůj význam, nebot vývoj této formy je v něm už
hotov.

nyní jeme ee už množstvímmateriálu prokleetili
ke konci. Pramenykláštera nemají nám téměř více co říci
k našemu předmětu 160) a ohorální zpěv u sv. Tomáše jsme
poznali, jak možno. Pořád však zůstává otevřena jedna vel
mi neenadná otázka. Pozoroveli jeme neustále příbuznost
s františkány. Odchylkyby ee daly vyložit nesoudoboetí
pramenů. Jeou kuriální ritua a zpěv u augustiniánů eamo
statné ? Nepředetavuje nám sv. Tomášvlastně jen náhradu
za ztracený materiál brněnských minoritů? Pro tuto zále
žitost si musímepovšimnout ještě jiného pramene, který
objevíme ve fondech pražské Univereitní knihovny. V ko
dexu eig. XIVA 22, od fol. 101a počínaje, najdeme látku
nadepeanou: Incipit ritus oeremoniarumdivini officii
secundumordinem fretrum minorum, qualiter videlicet
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fretree debeant es habere in ohoro in misse et in omni—
bua aliis horis oanoniois. Hnedv počáteční kapitole
stejně počínající sed omneshores osnonicae projeví se
nám tento spis Jeko dědic toho, co jsme poznali ve sbor
níku augustiniánském Jakožto Ordineoiones. Be po této.ka
pitole, Jak se bratři vyzváněnímsvolávají do kůru, nejed
nou nalezneme tituly, které patří do konstitucí před Ordi—
neciones:

De oolleoione
De dormioione
-de puleecione.ad oapitulum.

Přitom takové konstituce řádové musili mít i františkáni
nebot Je na ně odkazováno na fol. 103b v látce Quendode
bent genus flecti et quando non in missie defunctorumz

Item in miseis defunotorum. que cententur in fsstis
novemleooionum, non prosternant se fretres niei ad
elevacionemoorporis Christi sicut in missa do festie.
Si vero miese solemmiter oelebretur in die feriali, ut
in quatuor offioiis i n c o n e t i t u c i o n 1 b u s
p o s i t u m, vel presente funere et oonsimilibus,
habeent se fretree sicut in feeto.
Similiter se hebeant in missis votivis de Spiritu
denoto, de beste Virgine et b e e t 0 P r e n e i e
c 0, in quibus dioetur Kyrieleyson. prefeciones, Sanctus
et Agnus dei in centu eolempni, non tamen in mieeie
hiis dioatur Gloria in exoeleis.

Sluší poznamenat, že tuto partii u augustiniánů nenelězámo.
Tempod titulem pouhýmQuandofretres debsnt fleotere ge
nus, cep. VI. čte se. co u františkánů teprve následuje:
Jak se poklská k intonaci introitu Salve aanote parene,
k allelujetiokému verši Veni sanote spiritus, k verši
Adiuvenoe deus eeluterie noster v postním feriálním trek
tu, k intoneoím Salve regime a Ave regime celorum, ke sloce
O orux sve epee unioa v hymnu o sv. Kříži a Ještě mnohé
Jiné věci Ordinacionee zde dovedou povědět, Jiohž františ—
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kánský kopieta nedbá, ač pod svůj titul započítává ještě
látku další augustiniánské kapitoly VII, protože zkracuje,
jak jen může. Zde nás poučí jen o tom, že v mešním obě
tování bratři post Orate fratrea stent ad altare conver—
si, et post Sanctus; eimiliter quidamstent erecti ex
oonventu, quando eliquis non cantet(?). To augustiniá—
ni nepotřebovali.

Bohužel se setkáváme v tomto spise stále s mar—
kantní povrchností. Nejsou tu číslovány kapitoly, nýbrž
se jen nadepisuje. Vrátíme—li se, abychomlátku sledo
vali po pořádku, v oddílu De eedendo in officio shledá
váme tytéž zásady jako u augustiniánů, že quando psal—
modia dicitur in officio plane vel eine nota omnes
fratres sint erecti preterquam in psalmodia mortuorum,
ale kopista se nestaral ani o to, aby nenechával neukon
čené věty. Partii o spořádanosti v reoitování &ve zpěvu
odděluje spis pod zvláštní titul De mododicendi offi—
cium: Psalmodia vero oumdicitur plane, traotim et dis
tincte dicatur. Ale o zpěvu nemávíc, než quando vero
cantatur, in puncto metri non fiat proteccio (= protra
ctio. Ostatní padá za oběd krácení, takže odpadá i zmín
ka o provádění mešního Alleluja, kdy konvent sedí. 161)
Františkáni už asi ménězpívali, ale k Alleluja vrátí
nás látka jinde. De dendis antiphonis et intonandis psal
mis je augustiniánská kapitola (IV) De offíoio oantoris
Zde autor opomenul, že se preintonace týkají jen officia
nočního &nešporního. Podle něho nejen lectiones, nýbrž:
Antiphone, psalmi, leociones l e g a n t u r in media
ohori vel alibi, ubi possit commodiusfieri (augustini
áni mají eudiri). Jistě chybné. I zde ještě ubi libri
sufficienter habentur rozhoduje o postavení liturgickém,
ale vynechává se, že záleží také na početnosti účastní
ků v chóru. Následuje látka o benedikcích k lekcím.
Důraz, že udané benedikce se mají zachovávat, et non
alie - přitažlivost světských pořadů. V dělení na tonus
capitulorum & tonus leccionum nás zaujme, že i zde je
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podržen pro odpověd na Bsnedicamus domino výraz suspensi
ve. 1 2 Souvislost se sborníkem augustiniánů Je tedy ne
pochybná. NověJe: Temporevero generalis interdioti
fratres officium in capitulo (v kapitulní síni) dietinote
l e 3 a n t et simplioiter s i n e n o t a. Důležité
pro vročení spisu. Vynechánímtitulu Je zase spojena s
touto pátou kapitolou augustiniánskou kapitola augusti
niánská další.Zde Je na místě sv. Augustina v suffragiu
Jmenován ovšem sv. František. Vyneohána Je už zmínka o
hlasitám Peter noster v laudáoh a nešporáoh, velice Je
krácen výklad o prophetiíoh a Jejich oraoíoh, kdy při
těch se klečí, zato se dovídáme, že k pozdvihování meš
nímu se klečí depositis m a n t e l l i a, kde augusti
niáni měli chlamidibus. Kráceno Je hlavně pro úsporu.

TímJsme prošli k látce zmiňující se o františ
kánských konstituoíoh. Následovat už bude látka o klasi
fikaci svátků, na kterou Jsme zvědavi, protože u augusti
niánů byla doprovázena nápšvy mešního ordinaria. A kalen
dářní výčty nabízely leooos i pro vroěení. V očekávání
prvního budemezklamáni uplně, nápěvů si františkáni zde
nevšímají. A výčty svátků omezuje krácení jen na semi
duplicia a duplioia. Pokročilostí semiduplioia zříkají
se už dělení, duplioia Jsou tu napřed maiora, potommi
nora. Zato se autor snaží každé kategorii předeslat výklad
o zvláštnostech offioia hodinkováho. To měli augustiniáni
Jen pro obojí duplioia. Františkánský autor začíná v tom
dokonce už od ferií, i když potom eimplicia neudává. Proti
augustiniánům tu není nic nového, Je to látka stažená
2 Jiné souvislosti. Vůbecbychomřekli, že františkán se
zde nestará ani o mši při klasifikaci, kdybyproti augus
tiniánům nevsunoval Jednu podrobnost: Jak se totiž v té
či oné skupině má provádět mešní Alleluja.

Oferiíoh invitatorium et omnesversiouli cumBenedi
camueab uno fratrum dicantur in sede sua... Item in fe—
rialibus diebus infra pascha et penthecosten secundum
elleluia in misea oantetur a duobuefratribus. Namístě
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našeho vytečkovaní Je interpolovéno látkou: Ab ootava
autem reaurreooionia ueque ad aaoenaionem in teetia novem
leooionum et in diebua dominioie invitetorium et ultimum
reeponeorium e t A 1 1 e 1 u i a i n n i e e a eemper
. duobuedioatur ad pulpitum in media ohori, vereiouli
vero et Benedioamuaeb uno dioentur in atellie. Tím Je
zde zdůvodněnapři teriálním offioiu velikpnoční doba
1 eamoalleluja udávané. Zde přiatihnena v neodbornoeti
rubrikátora. Hadepeal tu nad závěrečnou zmínku o alleluja—
tiokém zpěvu ferií doby peaohdlní De centu alleluia 
titul. který dezorientude. Bezevšeho oddělování ee totiž
pokračuje látkou o offioiu eemiduplioie. než dojde na vý
čet aemiduplikálníoh evátků. o AlleluJe. e tentokrat i o
graduale. bude tu leda vauvke do kontextu znamehood au
gustiniánů. In diebue autemeemiduplieibua... invitato
riun, teroium. eextum et ultimum reapenaorium e t
s r a d u a 1 e e t a 1 1 e 1 u i a oentetur ed pul
pitun a duobua in medio ohori, bravia vero reeponaoria
et veraiouli et Benedioamuein mntutino et utrieque vee
perie dieantur a duobue ed gradumante altere.

Pod titulem De reetie eemiduplioibue čteme znova
neurčitě: Haoautem aunt rasta eemiduplioia. Ale zrušení
diatinkoe potvrdí výběr: aoilioet feetum a. lioolau ep.
e. Lucie virg.
eanotorum innocentum
octava Epiphanie
feetum s. Agnetie
a. Agatha
Invencio a. Crucis
Apparioio e. Miohaelie
ootava Aaceneionie Domini
o o t a v a a. A n t h o n i i
ootava e.Iohannie Baptiste
ootava Nhtivitetie b. Virginie
Exaltaoionie e. Cruoie
reetum a. Martini ep.
e. Elizabeth
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s. Cecilie virg.
s. Katherine virg. 163)

Můžemehned připojit seznamy svátků vedených zde jako
festa duplicia.
Po nedbalém nadpise De festis maioribus: Hec sunt tests
maiora duplicia:
Nativitas domini
S. Stephani, s. Iohannis evangelista
Circumcisio Domini
Epiphanie eiusdem
Q u a t u o r festa beste Virginia
DominicaResurreccionis et duobus sequentibus diebus
FestumTrinitatis
Festum Ccrpcris Christi
Sancti Anthonii
Nativitas s. Iohannis
Apostolorum Petri et Pauli primo die tantum
S. Laurencii
S. C 1 a r e virg.
S. L u d 0 v i c i ep.
Omniafssta s. P r a n c i s c i
Festum Omniumsanctorum
Dedicacio ecclesia

Relique vero duplicia minora sunt. Zanedbánybyly Ascen
sio & Penteccste na důkaz povrchnosti seznamů.

Hec sunt festa minora duplicia.
Videlicet in omnibusfestivitatibus apostolorum, evange

listarum st doctorum
In cctava Corporis Christi
In festo N 1 v i s
In octsva Ascensionis Christi
In dedicacicne b a s i 1 i c e S a 1 v a t o r i s
In dedicacicne b a s i 1 i c a r u m P a t r i e t

P a u 1 1

Velmi důležité věc, o které nás seznamypoučují, Je, že
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mimosvátek Nivis, typický pro frantiěkény i augustini
ény vzhledemke kuriálnímu ritu. počítají se tu pořád
jeětě pouze čtyři svátky mariánské tradiční. tj. nepochyb
ně Assumptio.Nativitas, Purificatio, Annuntiatio. Nic
ještě o Praesentatio ze stol. 15.. ha nic ještě o Visite
tio : konce století 14. Dosvědčuje se ném tu předloha
spisu aspoň ze 14. století. Opisovénje ovšemve stol.
15.. nebo! celému spisu před jeho titulem vévodí znak
IES prozrazující rozštěpení řádu na sněmukostniokém.
Proti tzv. konventuélům,jímž dnes lid říká minoriti,
kryje se tu pod znakemnové větev observantů, pro které
lid podržel nézev františkáni. 164) Vůbeccelý kodex, do
něhož je ritus vevézén. se tu osvědčuje jako pořízený
pro observanty. Pro náš případ čteme tu na tel. 79b:
Iste sunt ordinaoiones familie, thote in diverais capi
tulis generalibus reducte secundumrubricas in capitulo
Aquila oelebrato a.d. 1472, kde první kapitola začíné:
Primo de Concepoioneet Visitaoione b.larie v. £iat_o£fi
oiumde Bativitate eiusdem mutato nominenativitatis in
nomenconoepcionis cel visitationis et hoc quantumad
hietoriam, responsoria et antiphonas et oraoionem.
Leooionesvero legantar proprio si habentur. Déla jedné
se o svitku !ransfigurationis Domini, který také nám
chybí v seznamech, ale kodex zaměstnává na více místech.
K r. 1472 na fol. 79 bg et fiat offioium duplex maius.
(Po vítězství nad Turky u Bělehradu předepsal nun '
III.r.1457 pro celou církev.) Ohservantibyli rigoristé,
u nich samotných by tak povrchní dílo, jako je zde zapsa—
ný ritus, sotva vzniklo. Udržuje se tu prozatím něco se'
staré, jeětě ůpadkové doby. Jmenovanémariánské svátky
se mají zříci poetických historií. Římemodstraněných
a vrátit'se v tradiční forměmariánskéhoofficia. Svátek
Praesentationis BMVje pro celou církev až od r. 1472.

Přeěli jsme zatím popisy offiois pro obojí duplex.
Protože tu autor obrátil augustiniánské pořadí, když ne
před vyřizuje maiora, pak minora. mohl se zmínit o prové
dění mešního Alleluja pouze jednou. nebot praví In feato
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ninori duplioiz Cetera vero omniasicut in uaioribus
duplioibue fiant. Ale on na Alleluja zapomněli pod ti
tule. Deofficio teati dupliois (maioris zůstává na
poviimnuto) předtím. Tu však nás bude zajímat Jiná od
chylka od augustiniánů. Kupodivu velký dosah tu má
odchylka v liturgickém oblečení. CituJeme s Juxtapozicí:

In festie maioribua duplicibue immediatepoet
secundumpulsacionem in utrisque vesporie et
natutinia

u augustiniánů u františkánů

prior indutue 0.31... 4013- eacerdoa cumduobue cantori—
de coota deeuper amitto bue 7.1 qugtuog 13 masnie
. * P 1 u ' 1 9 1 1 cum oonventibue a u p o r p e
duobus oantoribua indutis 1 1 c 1 1 . induantur
p 1 u v i a 1 1 b u a, ubi
comcdehaberi poseint. et
duobueacolitia et thuribu— et duobusacolitie et thuri
lario, qui camiaeie et coc- bulario . u „ 3 r p &*11
tis induatur de eacristia c 1 1 , . o 1 u , indutie...
chom mdimturo chom ingrediantur.

Užívání pluviálů při této příležitosti bylo a Je
běžné. ustrojení trantiůkánekýoh officiátorů Je odchylka
zamýšlenářeholní disciplínou, a to Jistě původní a doby
uzzované chudoby řádu. nikoliv snad z nějaké Jeho pozděj
ší totem. Platí 1 in naguis conventibus. lze ee domí
vat, že slovo s o 1 u n přemístil opisovač k akolytům
z oblečení kantorů a kněze. Hinoohodemzajímavé Je, že
kde augustiniáni měli svého představeného, trantiěkánekú
rubrikaoe má vždy Jen aaoerdos. 1 5 Po uvážení těchto
věcí Je Jistě důvodnépředpokládat, že augustiniáni své
Omdinationeeod františkánů načerpali.

Podobnásituace se vyskytuje po druhé při rubri
kovaní officia pro duplex minus. Jen Je nutno si připo—
menout, že po uvedení vrátili se v nich znova liturgově,
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aby offioium ukončili.

In minoribus vero duplicibus
in vesperis et matutinis can
tores coctis induantur et non
pluvialibus, in prinoipio ve
ro altare non thurificetur in
utrisque veeperis et matuti
nie et missa, sed simpliciter
prior sine ooota et pluviali
inoipiat offioium coramalta
ri ante inferiorem gradum
altaris, rediens post Gloria
patri ad looum suum.
In ultimo autem psalmo (v la
udáoh) ante oepitulum prior
oumcoota desuper amicto et
pluviali...

In festo minori duplici can
tores superpelliciis non
induantur, nec in principio
metutinis et vesperis thu
rificetur altare, sed sim
plioiter sacerdos sine su
perpellioio incipiat offi
oium in stallo suo.

In ultimo autem pselmo ante
. capitulum et thuribularius

cumduobus acolitis super
pelliciis indusnturet al
tere maius tantum et chorus
ed Magnificat et Benedictus
thurificetur.Cetera vero
omnia sicut in maioribus
duplicibus fiant.

Citace námposkytují také některé pozoruhodnosti v ritu Jiná
ho druhu. Tak se dovídáme, že incenzované oltáře před zapo—
četím
pouze
bo to

officia - dokonce i mše - nemůžebýt zvláštnosti
augustiniánů. Měl tak patrně už společný pramen ne—
žádala doba, stavějíoí na hlavní oltář svatostánek,
Hledanývýtěžek z frantíškánských paralel ve spise

Je vlastně doložen. Dalším srovnáváním se nám bude Jen
potvrzovat žádoucí stáří předlohy. Jen se nesmímedát kla
mat spoléhánímna intitulaoe. Hneddalší po klasifikaci
svátků "De oantu" zklame, neboť se v ní nejedná o zpěv sám,
nýbrž o obrácení 'ohčru při Jednotlivých liturgických součá
stech. S novou dyohtivostí hledáme, co mají ve spise fran
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tiěkáni o ritu mešním.Augustiniani nadepiaovali: De
agendie in mieea oonventuali...precipue in maioribua et
minoribua duplioibue et eemiduplioibue et diebua do
minioia. Toto sumární pojetí ee nelíbilo františkánakěmu
kopietovi. Opravdu, mnohose v něm utápělo, takže např.
to, že se sloužilo také bez aeietence, dovídali Jama
ee Jen příležitoetně. Zde autor látku rozděluje do
eamoetetnýchodetupňovaníz l. lie o feriíoh, 2. o avat
oíoh novemleotionum, 3. v neděli a in feato eemiduplioi,
4. Mieea in feetie duplioibue.'že rozdělení Je teprve Je
ho dílem, ee Jeví na "děravoeti" podání. V první kate
gorii vede látku až do požehnání na konci měe, Jež zní
Jinak než u augustiniánů: Benedioat et cuetodiat voe
omnipotensdece, pater et fil. et ep. eanotue. Volba ne
byla Jeětě uetálena. V líčení překvapí, že už o feriíoh
mohlo být aeietověno:

In diebua autem ferialibue parentur ad mieeam
eacerdoe, dyaconue et eubdyaconue in masnie oon
ventibue - in parvie autem eubdyaoonue tantum
indutua euperpellioio. Confeeeio fiat ooramal
tari et eit calciatue, qui dehet legere epietolam.

Druha kategorie Je tyřízena Jedinou větou: In feeto vero
novemleooicnum idem per omnia fiat, ut in ferialibue
diebue dictum eet. Třetí kategorie 0 nedělích počíná:

In diebue autem dominioie et aemiduplicibue
feetie parentur eaoerdoe, dyaoonue et eubdyaconue
oumuno aocollito tantum. Et thurificetur ed
evangelium, et oblaoione faota adoleantur oblata.

vykládá ee tu o provádění evangelia, Jež Je v první kate
gorii nedotčeno. Že by ee při lekění ěáeti mše sedělo,
nedovídámeee nikde, ale že se kniha dává políbit cele
brantovi až poet inoepcionem Credo praví ao 1 zde.

Tyto kategorie byly zaváděny bez Jakéhokoliv nad
pieu. Poslední intitulace byla De thurifioacione altarie
ad Magnificat et Benedictus, kde k látce stejně bylo bez
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titulu připojeno obšírně říkání o známémversikulu
Fidelium anime, že jim a tichým Pater noster vždy končí
offioium (augustiniáni měli jinde). Ale najednou po
Hradu mámezase nadpis, a to De oblaoione caliois, ač
je zde látka vedena až po osculum paois. Leckteré věty
v ní prozrazují týž pramens augustiniány - až 1 doslova.

Konečněnadepsáno je i Missa in festis duplicibus.
Zde je mše od počátku líčena nejshodněji s augustiniány.
Zajímavé varování před přejímáním světských způsobů:
Introitus ante missamnunquamdioatur nisi bis, neo
graduale repetatur ante versum, neo post veraum. Lecto
vero post thurifioaoionem introitu & sacerdote et mi
nistri disponantur in modumcrucis. Et prozrazuje pů
vodní et ministris. Spletlo opieovače asi opakování
slova. Ostatně vůbec 1 v této kategorii je silně kráce
no.

Kritik musí vědět, že se upravovatel předlohy cí
til být nenáročným. To dává najevo nakonec: Cetera vero
ad missampertinencia fiant siout in miesali continen
tur. D i s o u r s u s a u t e m f r a t r n m i n
o o r o s o l l i e i t e v i t e t u r. Chtěl vylou—
čit jen rušivou nejednotnost. Zajímavéje, že tento závěr
dělá teprve, když beze vší intitulaoe připojil, o čem
augustiniáni pojednávali zvlášť a co námpříslušnou dobu
velmi přibližuje. Jde o provádění mešního Alleluja podle
stupňů solemnity. Něco, čemuautor věnoval pozornost už
v klasifikaci svátků nedůslednýmivsuvkamido augustini
ánského kontextu.

1. In feato autem novemleccionum duo fratres dicant
Alleluia vel tractum temporibus euis. Tractus
autem dicendus sit a duobus. Si brevis sit, ad
pulpitum in media chori dicatur, ei autem pro—
lixus fuerit, a quatuor aut sex binis et binis
suocedentibus, ubi fieri potuerit„bonď'dicatur.

2. In festis semiduplioibus et in die dominico duo
fratres dicant graduale et duo Alleluia.
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3. In festo vero duplici duo fratres dicant graduale
et quatuor dicant Alleluia, vel plures, secundum
quo congruit solempnitati.

4. Et nota quod quendoAlleluia cantatur ferialibus
diebus, in prima vice sine complecione neumetis,
post versum vero cumneumate cantatur.

5. Quandoautem duplex Alleluia cantatur, ut ab octa
va pasoe usque ad ootavem penthecosten, primum to
tum centatur cumsuo versu, nec repetitur ante
versum, nec post. Secundumautem Alleluia et
ante et post repetitur.

Pro pochopení Je nutno vědět: zápis se nestará o ďčast
chóru na zpěvu, nýbrž mána zřeteli Jen solové partie,
jak mnohoJsou či mají být obsazeny. V posledních dvou na
šich odstavcích se už toto obsazení pouští ze zřetele &
mluví se Jen o míře, v Jaké se ellelujatioký Zpěv uplat
ňuje. Proti sine oomplecionečísla 4. Je v čísla 5. totum
ale non repetitur. Že totum zpívá se cumsuo versu, má
snad skrývat augustiniánské pojetí bez íčasti chóru vůbec.
Ordinaciones nechávaly při tomto provedení chór výslovně
sedět. Přesto je pozoruhodně, že františkánský kopista
vynechává zmínku o sedění chčru nejen zde, nýbrž vynechal
v látce, kde se o eedění chčru mluví ex professo, právě
Alleluja. Nešťastná náhoda při krácení, nebo schválnost?
Avšak Alleluia totum může mít také smysl právě opačný, že
totiž obvyklá provedení jubilu chóremse nevylučuje,
vždyt Ordinationes výkladem o sedění chora napovídaly
nám i v době velikonoční vynechávání Jubilu. Nahládneme-li
do dochovanýchfrantiškánských zpěvníku, je tam i první
Alleluja velikonoční doby s Jubilem. Jak má graduál brněn
ských augustiniánů! Dotyčná část kodexu Je zachována v
opise patrně věrném, a i tam jubilus při prvním alleluja
Je. Jestliže tedy postihujeme už další vývoj vpřed, musil
se udát Ještě ve stol. 14 a nevynucuje mladší datování.
františkánského pramene, z něhož byl ve stol. 15. pořízen
opis.

- 773 



V souvislosti s Alleluja všímá si autor i traktu
pouze sólového proti augustiniánům, kteří měli i provedení
dvojsbcrová. Zde nevíme si rady se zkratkou b o n co.
neskrývá se v tom Ještě starobylá provedení (in) amhcne?
To by bylo v rozporu s provedením ad pulpitum in media
chcri v případě kratší skladby. Ambcnaměla dvojí scho
diště: nahoru a na opačné straně dolů, Zatímto Jedna dvo
Jioe by po provedení verše sestupovala, druhá by k dalšímu
verši nastoupila. Tento způsob ovšemnení Jinde doložen,
ale opisovač si tady s něčím zřejmě nevěděl rady. Golubo
vich zde šte bono modo. 0 nám viz nakonec.

Ve srovnání s našimi ausustiniány není tu při prove
dení AlleluJa zmíněna sekvence. Je to snad zase známka
stará doby, kdy sekvence bývaly v řádu přijímány nevlídně.
Spis bude o nich mluvit teprve dále v přídavku k pojednání
De communicaoionefratrum. Postup při přijímání oltářní SVÉ!
tosti Je to poslední, co Je ve spise k augustiniánským Ordi
naciones Ještě paralelou. v následujícím už se oba řády ro
zejdou. Františkánský přídavek, zase ineintitulcvaný, bude
Jednat o novotách v officiu a ve mši, kterým-Je nutno se
podrobit, protože pocházejí z narůstajícího repertoáru ku
riálníhc. Zde nás ohromí, ee Je zde udánc naopak: Item fes
tumtrinitatis, quodfacere curia non consuevit, n o n
f 1 a t. Tím se ocitáme před r. 1334, kdy Jan XIII. svátek
převzal pro celou církev. Ale tam, kde spis má předlohu
společnou a augustiniány, už měl tento svátek Jmenovánmezi
duplioia maiora. Přídavek Je tedy přepisem Jiného pramene,
přepisem bezmyšlenkovitým, nebot ruka se nemění. Doklad, že
z 15. stol. může být pro náš františkánský pramen pouze
opis.

nyní eo Je v tomto dobovámprostředí u františkánů o
sekvencích. napřed všta zmatená opisováním: Item litteras
generalis ministri de offioii uniformitate servanda, que
inoipit Quis in dubietate cognovi, ubique aervatur (l),
excepto qucd_ s e q u s n c i e taxate in quibusdam festis
duplicibus p o s s i n t dici.Níže potomse vrací látka
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k eekvenoímtakto: Item ei fratrea aequenoiaa oantare
voluerint, in duplioibua tantum featie a u b a o r i p
t a a e t n o n a 1 i a a oantent:—Soilioet in nati
vitate domini Letabundua, in roaurreooione.domini Victi
me paaohali, in pentheooeten aeoundum ,o r d i n a r i u m,
in featia beate virginia Letabundoa..Verbum honum, Hodier—
ne lux diei, prout magieoonvenit featia eine. In feetia
beati Pranoieoi Letabundue (nápodoba sekvence vánoční).
In feetia eanotorum aemiduplioibua Superne matria, vel
alias; que oonveniunt. In apoatolia Clare eanotorumvel
Cuiue laus-1 Poslední Je známaaž z 15. stol.; ale Je
původu francouzského. Avignonaká kurie?

Kaši augustiniáni se v aekvenoíohnijak neomezují.
žádaly-li konatituoe už ve 13. století. aby mezi přede
psanými liturgiokými knihami bylo také zvláštní aequen
tiale, nejednalo ae Jistě o Jen několik skladeb. Náš brnšnp
aký misál má na konci proaarium Jako misál: světské a také
jako miaály světské prčzami obaaque církevní rok. Sklad—
by Jsou to u nás běžné. Zařazena Je také naše svatováclav
eká Christa tui preolari. Pro apoštoly také Dumauprema
melodie. pro konfeaaory Dileotua deo. V přípiaku Je Dies
ira. Ale o té Jednají už Ordinationea. XXVI.kapitola
má obaah Qualiter offioium et miaae pro defunotie debeant
oelebrari.

Sequenti tie poet featum Omniumaanotorum_ad modum
minorumduplioium vaapere, matutinam et mieea
oelehruntur. Sed in prima feria poet featum a.Agathe
et poat ootavamapoatolorum Petri et Pauli. ei non
oontingat aliquam prediotorum dierum ooourrere in
_dominioa,veapere matutinum et misaa oelebrentur
ad modumaemiduplioioium o o m a e q n e n o 1 a
D i e a i 1 1 a, alioquin traneferantur in diem
aequentem. Per eundemmodum.aive in feria aive in
dominioa, ei oontingat aliquam fratrem deoedere,
offioium oompleatur oumhora oompetenaauatinebit,
et oraoionea in aupradiotis diebua in veaperis
quandodioende eunt, et in matutinia dioantur in teno

.v.
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de missa.

Jde o trojí užití offioia a mše: 1. o Dušičkách, 2. na
pondělky tempore per annum s povahou votivní, 3. o pohřbu.
Upozorněno bylo, že sekvence neamadá v druhém případě pro
menší solemnitu, zpívá se tedy ve všech jmenovaných přípa
dech. Dies i 1 1 a nemusí být citace chybná. Sekvence
tato vznikla z responeorijního verše k Libera, kde pořadí
slov Je opravdu Dies illa dies irae. Také hudební námět
Je odtud. ResponeoriumJe etará, takže nelze myslit na /
opačný poměr. Dies irae vznikla podle obecného názoru
u františkánů, ale na Ještě Jako sekvence, a týkala se
evangelia první neděle adventní podle kuriálního ritu.
Neznáještě Její úpravu a liturgickou funkci náš pramen
františkánský?

Oba řády se rozcházejí svým poměremk aekvenoím,
ač původní purismue, převzatý snad i z kuriální praxe,
nedal se udržet a ještě ve 14. století kyriale klarieek,
rkp. prož. UKI E 12, vzniklý u nás, připojuje proaarium
velmi obsáhlé, se skladbami našim krajům také neznámými.
Sekvence jsou v obou_řádeoh prvkemvystupujícím z kuriál
ní přesnosti, tam bylo světské prostředí neodolatelná.
Ale podle oitaoe z františkánského ceremoniálu Je Ještě
další pozoruhodnoetodlišující františkány od augusti
niánských eremitů. Jmenováno Je tam Ordinarium k výběru
sekvence evatodušní. Jietě se u františkánů nejedná o
ordinarium nápěvů, Jaké Jsme ehledali u augustiniánů, i
když předtím bychom je našli Jmenováno pro nápěv hymnu:
Et nota, quod ympnumRex gloriose martirum et oonsimilium
note ympnorumpossunt pro aliquo solempni festo in notam
Eterna Christi munera commutari. Aliorum autem ympnorum
note, sicut atatutum eat in Ordinario omni tempore obeer—
ventur, nec pro adventu vel festo aliquo varientur. Jde
jistě o pouhé rubricistiokě informace, Jako i v dalším
užití, kde se o votivních mších praví: nec...propter
habendi (!) votivas miesas missa conventualis, que secun
dumOrdinarium debet dici, aliquatenus obmittatur, quando
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debita fiat hora.

Naši eremité Jdou tedy v přeJímání ritu kuriální—
ho vlastní cestou. Nikde Jsme u nich nenalezli nejmenší

zmínky, že bš67g na františkány odvolávali nebo na něnavazovali. Jen to Je nápadné, že liturgické zpěv
níky jsou tak doslovně stejné u obou řádů a steJně no
tované i rubrikované. Kde chybí sanktorále, Jsou prostě
k nerozeznání. Nanerýš litanie 0 Bílá sobotě by něco
prozradila, není-li vytržena, Jako v rkp. Nár. muz.
XIII A 5, Jenž by mohl být docela dobře graduálem augus
tiniánů-eremitů ze 14. stol. K tomupřistupuje Ještě Jiná
závažná okolnost. Na knihy našich eremitů se hodí všech
no, co františkánům z Jejich ritu předhazuje jejich vel
ký nepřítel ve 14. stol. liturgik Radulf de Rivo. Pokud
se ovšemnemýlí. Přitom kupodivu augustiniány samé nechá
vá stranou, i když mu jednou přijdou do cesty -1 8 naopak
tvrdí, že hcdie cmniumcrsdulitas et cpinio divulgatur,
quod nullae ecclesiae servent(ur) in 1110 ordine sanc
tae Romanaeeoclesieae nisi fratres minores, nec in
aliquorumnisi in ipsorumbreviariis et libris continea
tur (tJ. divinumofficium), ex eo, quia beatus Franciscus
in regula praecepit, ut "dlerioi faciant divinumoffi
cium secundumdiotum ordinem, ubi breviaria habere possunt".
Tuto sentenci chce Radnlf vyvrátit. Dokaque, že Jejich
liturgie není ritus římské církve, nýbrž pouze papežské
ho dvora. Ale Je to právě Jeho argumentace, která nám zdů—
vodní naše františkánsko-sugustiniánské shody. NaJsou
napodobením Jedněch druhými, nýbrž vznikly ze společného
pramene;

QuandoRomanipontifices apud Lateranum residebant,
in eorum capella servabatur Romanumoffioium non ita
complete,sicut in aliis Urbis ecclesiis collegiatis,
immoclerici oapellares, sive de mandato papae, sive
ex se, offioium Romanumsemper breviabant et saepe
a 1 t e r a b a n t, prout domino papae et cardina—
libus congruebat observandum.Et huius offioii
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o r d i n a r i n m vidi Romaea Tempore Innooentis
III raoolleotum. Et istud offioium braviatum seouti
sunt Fratres Minoras. Indo est, quod bravisria eorum
et libros offioii intitulant: Secundumoonsuetudinem
Romanaeouriae; non autem ouraverunt mores aliarum
eoolasiarum Urbis Romaeraoipere et obaervare.

Je možno, že tento společný pramen františkánů i eremitů,
toto Ordinariumoapellare, jeví se v augustiniánskýoh _
Ordinationao posledními kapitolami týkajícími se zřejmě
kuriálního prostředí:

Cap. IIIVIII. De reverenoia axhibanda aruhiepis
oopis episoopis vel oardinalibua existantibus in
missa private vel oonventuali.

Cap. XXIII. Qualiter ministri debeant oardinalibua
et episoopis in missa servira.

lůli to také františkáni ve svémordinariu? Sotva. Naši

augustiniáni ukončují své Ordinationee notováním nápěvupro Confiteor, potřebné pro italy pontifikální. 169

OvšemRadulf námnabízí také doklad, že nejen františ
káni přejímali od kurie, nýbrž také že kurie přijala naopak
usus františkánský. není augustiniánský chorál a ritus
aspoň takovýmto důsledkem františkánského zprostředkování?

Soiendum tamen, quod Nicolaus papa III. natione Ro
manua de ganere Grainorum, qui ooepit anno Domini
milssimo duoentesimo septuaseaimo aeptimo. et palatium
apud sanotumPatrumoonatruxit, tocit in eoolesiis
Urbis amoveriantiphonarios, gradualia. missalia, et
alioa libros offioii antiquos quinquaginta. et mandavit.
ut de oetero eoolesiae Urbis uterentur libris et brs
viariis Pratrum Minorum, quorumrasulam etiam confir—
msvit. Undobodie in Romaomnes libri sunt novi et
Francisoani ot : o r m a n o t u 1 a r u m antiqua,
qua tam Ambrosiani quamAlemaniae nationes utuntur
o u m p l u r 1 b a s a l i i s o b e e r v a t i o
n 1 b u s eoolasiaatiois ab Urbs ralegata.
In offioio ergo divino ordinem sanotae Romanaeeoole
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siae obesrvabimus, si Pratrum usu cmisso saoroa
canonae, scripturas authentioas, oonsuetudinee
looorumgenerales et in dubiis libroe antiquiores
sequamur.

Ale toto Radulfovo místo ve skutečnosti nejedná expli—
oite o úža papežské kurie. Mluví o rozšíření oftioie
františkány užívaného na římská kostely, kde do té doby
vládlo stará offioium bazilikární. Lze-li mluvit o ně
Jakých změnáchkuriálního ízu ze strany františkánů, pak
mohlobýt kuriální ofrioium takto ovlivněno už předeěle,
včetně františkánskě notace. Mluví se o reformě františ
kánskáho breviářa a misálu, kterou provedl Haimaz revers-*
heimu, Jenž se stal r. 1240 generálem řádu a zemřel po
třech nebo čtyřech letech. A reforma se prý stala i pro
světská kostely normativní, nebot byla na popud papažův.
Ebdnik papeže Mikuláše Je téměř o čtyřicet let mladší.
Tomusnad šlo hlavně o rychlé opatření nových knih. Fran
tiěkáni měli pečlivá skriptoria. Františkánské graduály
se dlouho rozpoznávají podle čvodemcitované konstituce,
kterou Peter wagnernalezl v rkp. praž. UKsig.!III B ?:
Ista rubrioa.ponatur in prima pagina gradualium singu
lorumz Inprimis iniungitur fratribus, ut de oerto tam
in gradualibus quamin antiphonariis noaturnalibus et
aliis faciant notam quadratam et quatuor lineas omnes
rubeas sive nigras... Teroio quod quemlibet librum
eoriptum post exemplaria ter adminue antequemligetur
vel ponatur in ohoro, corrigant diligenter tam in lite
ra quamin nota... Quarto ut postquemhabuerint correo
ta gradualia, ordinaria prodiots et missalia, faciant
officium secundumquod in eis oontinetur. N a o t a
c i a n t h u i u s m o d i o p e r a s o r 1 b i
v e l n o t a r i a s s o u 1 a r 1 b u s a l i
q u a r a c i o n e, sed hebere vsleant fratres ordi
narios, qui et soribere et notare novsrint oompetenter.
Quodsi nesoiunt addisoant et oogantur ad hoc per euos
superiores, q u i a s e c u 1 a r a s o m n i a
t e r e, q u a s o r 1 b u n t v e 1 n o t a n t,

\.
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c o r r u m p u n t. Nevíme, Jakého data Je toto usta
novení, kodex sám Je vzniklý Ještě před rozdělením řádu,
snad ještě ze 14. století. 170 Ale tyto zkušenosti byly
platné jistě dávno dříve. Možná, že odtud Je ta stejncst
augustiniánských knih. Právě moravské biskupství Je
svědkem, Jak se i diecézní zpěvníky u františkánů dáva
ly notovat.

Jinak Je u augustiniánů kuriální liturgie prokaža
telná dávno před zásahem Mikuláše III., nebot si 31 vy
žádala kongregace toskánská Ještě před sjednocením ere
mitů užívajících augustiniánské řehole v Jediný řád.
R. 1244 píše eremitům papež Innocenc IV: Cumigitur...
sub beati Augustini regula conditcri omniumhumiliter
famulari et divinum officium secundumecclesia romano
consuetudinemelegeritis celebrare, nos vestris precibus
favorebiliter annuentes dictam regulamauctoritate apos
tolica devccioni vestre duximus concedendam—statuentes,
ut vos et successcres vestri perpetuis futuris tempori
bus cbservetis eandemet officium ipsum secundumprefa
tam consuetudinem celebratis.Čtyři roky nato mluví papež o
opravě Jejich breviářů, ale nikoliv ze strany františká
nů:

Vestrae intaque procibus devotionis inducti,
ut obserwumia m o d e r n i divini officii,
quodin breviariis vestris exacta diligentia
correctum a v'o b i s ex statuo regulac vestrae
iuxta ecclesiae romanaemorem...celebrare debetis,
sitis contenti perpetuc...auctoritate vobis
presentium indulgemue.

Privilegia této kongregace rozšířil Inocenc IV. r. 1245
a deset roků nato Alexander IV. Ještě před sjednocením
v Jeden řád (r. 1256) na všechny Jiné eremity s řeholí
augustiniánskou (ubilibet constitutos tam praesentes
quamposteros), takže konstituce našeho brněnského sbor
níku hovoří o ritu kuriálním Jako o věci zásadní pro
celý řád. Nikde není zmínka o frentiškánech ani o Haimo—
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novi. 173) Ostatně zda a co Haimona kuriálním ritu měnil,
není zatím objeveno.Zprávy Jsóu až od konce 14. stol. a znějí
obecně; Hic feoit divinum officium diligentius corrigi et
rubrioas suppleri.

Kvadratioká notace není od počátku.notací františ
kánskou. Sloužila nadto nejen dominikánům, ba i kartuziánům
se zvláštnostmi, které si každý z obou těchto řádů vymiňo
vel; nelze proto vyloučit pro františkány vzor v samotné
papežské kapli. 174) Kvadratické notace chápala se od po
čátku totiž menzura při víoehlasém provádění chorálu a pro
menžuruprohlásil se kuriální chorál, snad už dříve, pak
Jasně na půdě francouzské z Avignonu. Po notační stránce
se pak dostával do područí notování kvadratického i cantus
planus na ukor původní rytmiky. Z toho všeho by plynulo,
že i po notační stránce'eremité augustiniánští čerpali z
římského pramene samostatně. Ovšem v e d 1 e františká
nů, proto Je Jejich notační dialekt s františkány shodný.
Zachování nejen strophiku v podoběbi- a tripunktace, s
případnýmflexováním náhradou za preseus, ale hlavně
likveeoentních znaků, kde posloužila menzurální (!) plica.
descendens, případně i ascendens. Jinak se eremité
shodují s těmi františkánskými rukopisy, které kaudování,
pro mensuru tak významné, zachovávají pouze směremdolů
a po pravé straně kvadraty (virga).

Tak Jsou u sv. Tomášenotovány graduál, antifonář
i misál. Co však Ordinarium nápěvů a Ordinaciones, v nichž
Jsme našli rovněž notaci? Zde Jsme u zajímavého momentu.
Brněnskýaugustiniánský sborník se nepřidržuje kvadraty,
nýbrž Je notován rozpadlou notací metakou, Jak Jsme ji
postihli před šedesátými lety 14. století na Moravě—
vlastně přímo v Brně. Notátor byl zřejmě světský člověk,
který se v kvadratickém notování nevyznal. Platí o něm
všecko, čeho se obával od světských písařů františkánský
řád. Povrohnost a mnoho chyb. Ale předlohu měl kvadratic
kou. Toho dokladem Je směrem dolů obliqua užívaná ve
flexování přes osnovu. Postihujeme ji na konci Ordinaria,
kde si naši eremité přidali něco propria pro sv. Václava
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8 Pro ev. Markétu i Kateřinu. Jistě důležité pro prove
nienci kodexu Ještě před Jeho notováním.'Užívááli zde
sv. Václav vedle staré antifony_k Magnificat, Lau: alma
sit trinitati; responsoria náležeJícího původemsv. Mi—
kuláši, Beatus ibnczeslaus iam triupho potitue, nezname—
ná to, že by řád neměl k dispozici celou propriélní
hietorii o sv. Václavu, nýbrž Je to důsledkemJen zní-.
ně zdrženlivosti u řeholních družin v přejímání lokál
ních kultů a hlavně nověJěích skladeb pro ně. Klášter

ee konzervativně vrací pro etarý pořaddiecéze předzavedení nové historie.

PoněkudJemněJi Je užito téže notace v Ordinatio
nes. Snímek. který odtud přinášíme. Je'z mariénakého
votivního oftioia, kde Jsou pro matutinum zapsána dvě
responsoria, Jak Jsme pověděli. Tyto frygioké skladby
lze považovat za chorál samotnýcheremitů-augustiniénů.
Nikde Jinde Jsme Je neshledali. aě Jinak officium Je
utvdřeno způsobemv pealmodii a antifonii zcela běž
ným. Augustiniéni neužívali k tomuto matutinu invite
torium s Venite ani hymnus. Proto Je nazývali až do
poslední doby podle první antifoný prostě Benedicta.1n )
Vprvním z responeorií si Jistě pověimnemeincepoe re
petendy Quibus DGaGahc - o. druhé kolumna, druhý řá
dek. Mohlanasazovat zcela bezohledně na spodní se:
tě po dominantním ukončení ch h předchozí partie. Sklad
ba má zřeJmě zálibu v tomto obratu a neví, že D-G-a Je
Jen deformací initia E-G-a, Jež zde mohlo být ponecháno
v integritě Něco Jiného Je. kde Je před ním zakončeno
na frygioké mediantě G. Sextu tedy zavinilo normalizo
véní obratu ve skladbě. Z hlediska umělecké svobody
byla takováto dknnanoe možné i hledaným prostředkem.

na konec látky 0 chorálu augustiniánů u sv.Toméěe
chcemepřiznat, že františkánům Jsme věnovali neočeká
vaně mnohomísta. Ale toho ném nemusí být líto, vezmeme-li
v čvaha, že v Brně mámetaké kostel minoritů. - Poznath
lze rozmnožit a částečně i ověřit z MBGIV, heslo Fran
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ziskaner (Heinrich Ečschen). Tamje také upozorněno na
studii Hieronym. Golubovioh: Ceremoniale tratrum minorum
vetustissimum, Londini 1909 (na str. 828). Jedná se o
pramen, jejž jsme excerpoveli z rkp. praža UKXIVA 22,
a jejž autor zná nejméně z 10 kodexů různé provenience.
Ze původni formu považuje zápis v Cod.British Museum _
n. 21,155 pod titulem Ordinaoicnesdivini cf!icii,_poří

-*zaný observanty v 15. stoleti.To, že v němchybí, co je
pro nás nejdůležitější, totiž katalogy ěi klasifikace
svátků, pře něž augustiniáni měli nápěvy, považuje za
známkupůvodnosti, nebot jiné kodexy jsou prý tímto
obsahem interpolovény. Je pravda, že tyto elenohi fes
torum mají kodexy na nestejných mistech. ale Golubovich
mé zařazena na nepetřičná místa partie, které.v našem
kodexu jsou až doplňky po závěrečné kapitole De communica
cicne tratrum. 0 neorganiěnosti sém Gclubcvich doznává:

Demummonendumeat, ne quia lector, primo intuitu,
inordinatam ninis, imo et pasaim imperfactam. indi—
gestam, et detioienti forsan ordine collectam et
compilatamdijudicet seriem hanc statutorum, ut
inde impugnet earundem forman genuinam. Codex enim
noster in hoc convenit cumceteris dmnibus.

že mámev našem pražském kodexu formu starší, je patrno
mimojiné také ze seznamu dovolených aekvancí, kde Golui
bovichův pramen přestupuje míru. Ostatně autor upírá auto
ritu zápisům starším vědomě, když některé zařazuje zpět
do stol. 14., ba 13. Jinak Ordinationss divini officii
samotné považuje za dílo Ioannis do Parma, ministri ordi
nis z-r. 1254. Jeho studia je obsažena in: Archivumfran
cisoanum historioum. tom. III. pag. 55-81. Už v témže
svazku jiní autoři pochybuji o Golubovichověvroěení.
Je možnovšak něco tak nedokonalého považovat za dílo nej
vyšší řádové autority? (Consendumergo capitulum Romanum
z r. 1257 potius aaepe dictas Ordinationes alaborasse 
str. 501 P. Ferd. Maria Dalorme. GEM.)
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l.
2.

3.

4.

6.

CDMtom. IX. č. 75

B. Bretholz nalezl v nejstarší městské knize brněnské
fretres augustinenses (ve spojení s fretres minores)
k r. 1349, tedy už před založením tomášského kostela.
Geschichte der Stadt BrEnn, str. 155 (Brno-1911).
Zsloženímmarkraběte Jena vznikl klášter silně doto
vaný & Jeho řeholníci proti ostatnímu řádu nepotřebo
vali být mendikenty. Brněnský konvent měl vůbec uvnitř
řádu své výsady. Převora si volil sám, s to doživotní—
ho, kdežto Jinde byl volen provinciální kapitulou na
tři roky. Ten mohl pak být zemskýmprelátem & nako—
nec - od dob tereziánských - opatem, jak tomu bylo
u augustiniánů - kanovníků. P. Clemens Jenetschek,
Des Augustiner—Eremitenstift st. Tomas in Brann I,
str. 27 (Brno 1898). Vliv těchto věcí na řádovou
liturgii nelze pozorovat.
CDM, ibmem IX. tom. č. '43

K řeholi je připojena formule ke skládání slibů: Ego
treter Nicolaus fecio professionem... - a vyznání vin
in capitulo.0 druhém textu, kde Je ukončení Finis
sdest operis mercedemposco laboris —jako i 0 při
pisoích - zmínímese v Jinýoh souvislostech. Viz po
znám. 23.

... breve moderemenoongestumvestre caritati trans—
mittimus msndentes, quetenus secundum eolum corpus
oonstituoionum ratisponensium cumeddicionibus pre
sentibus in fine eerum oonstitucionum annectendis
vos regere debeatis.

Migne PL 33, col. 958. pod titulem Augustinus mone
ohas... revocst ed ooncordismet preesoribit ilis
vitae regulem. Pro muže uprava PL 32, 001. 1379:
Augustini regula ed servos Dei.

PL105, col.lllB. Amelarius Metensis v 9. století.

Udalrici Consuetudines Cluniecenses, lib.I, Migne
PL 149, col. 657. —Consuetudines Ferfenses str. 46,
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10.

11.

12.

13.

14.

'15.
16.

B. Albers in Consuetudines monasticae svazek I,
Stuttgart 1900. - Lanfranous, Decreta pro Ordine
s. Benedicti, PL 150, 001. 458. —srv. také Edmund
Martens, De antiquis ecclesiae ritibue, svazek IV,
str. 123, Antverpiae 1764, kde se argumentuje dal
šími monastickými prameny. Zajímavé Je, že ve
III. svazku uvádí autor "lectiones ex Lamentatio
nibus ex ordinario Argentino Voce laorimabili
legendas". Str. 82.

V pozdější látce budememít příklad, Jak generální
kapitula r. 1295 eofietioky vykládá Augustinova
slova. Nevědělo se, co s nimi. Viz str. 737

Einfůhrung in die greg. Melodien sv. III (Formen
1ehre), Leipzig 1921, str. 236, erv. ev. II (Neuman
kunde) str. 306 (vyd. 1912) pro paleografický posu—
dek kodexu kladeného do 13. stol.

Jak zpívali františkáni u nás, srv. pro Čechy lekci
onář nokturální, rkp. praž. UK, sig. XIII A 1 ze
14. stol. - pro Moravuantifonář Stat. vědecké kni
hovny v Olomouci, rkp. MIV 6. Jedná se o klarieky
českokrumlovské a olomoucké, oboje zpívaly stejně.
Nápěvybohatými, pro Jednotlivé lekce ee měnícími.
naproti tomu srv. kodex praž. UKVII F 13. Jenž Je
kompendiempro zpěv chotěšovekýoh premonstrátek.
Tu Ještě na poč. 16. stol. vládne pro všechny lekce
Jednotný nápěv "římský". Dominikáni mohou být sle—
dovani v Jejich "le gros livre" Humbertaa Romania.
Viz odkaz následující poznámky.

Viz Lexikon MGG(Die Musik in Geschichte und Gegen
wart) při hesle Lamentatio.

Albers, svazek II, vyd. Monte Cassino 1905, str. 22.

Albers, svazek I, vyd. Stuttgart 1900, str. 152.

Albers, svazek IV, vyd. Monte Cassino 1912, etr.64.

V cieterckém řádu se nelišilo officium svatého Tri
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

dua od Jinýoh ferií postních a bylo jen trium leotio
num. Pláče Jeremiášovy přicházely eioe v četbě na pc
řad, ale zacházelo se e nimi Jako s Jinými lekoemi
feriálního matutina. Teprve na poč. 17. stol. bylo
přijato e Jinými vymoženostmibreviáře tridentského
(světského) také offioium tenebrarum s lamentaoemi
zpívanými nápěvem "římským". Srv. rkp. praž. UK, XIV
117. " '

Termínu 'překlíčování" užíváme 1 pro dobu, kdy cano
va a klíče nebyly vynalezenyenebc zavedeny.

Str. 19 a 4., str. 32 a &. Odkud-Je tantormule, “bude
na str. 777—778.

Pro premonstráty viz zmíněná VII'Ř 13 praž. UK, pro
františkány Jsou pramenyzde na etr.670.
Zde v textu na etr.663-564

láme takový kuriální lekoionář zachován z redakce
františkáneká. Objemnýformát ve dvou dílech: XIII
A lb + XIII A la praž. UK. našli Jsme v něm kvadra
tioky notovaná lamentace - viz prve v pozn. 10.
Lze klást do 14. stol.

Jak rozumět výrazu expoeitam, viz v pozn. 27 bravia
rium expoaitum.

0 školení ve zpěvu se řád poctivě staral. vydávají
o tom svědectví definice řádovýchkapitol, Jak Je otis
kuJí Analecta Augustiniana. K r. 1315 týká ae usta
novení asi kantorů samých: Item difrinimua et ordina
mue. quod quelibet provincie habeat duo studia in
centu. ad que mittantur fratres idonei ad oantandum
(A.A. III, str. 177). nebot už r. 1308 se praví:
Item diffinimus, quodvicarii et diffinitoree provin
eialium eapituloram eoolas in oantu i n q n o 1 i —
b e t o o n v e n t u eue provincie sub certe
pena, imponendapriori. qui tales eoolas aervare non
reoerit, debent ordinare (III. etr. 79). Konetituoe
v našem sborníku ukládají provinciálům: Ordinent
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eciam, quod qulibet prior iuvenee eui conventue fa
ciat in eetate in cantu doceri (kap. 36). Z r. 1371
zakazuje ee Jednotlivým funkcionářůmužívat aliquam
tretram novooiumaervitorem...quod per telem novitium
'cerimonie ordinie et obeervantie minus, quamsecun
dumordinem debeant, adipiecantur. A při té příleži
toati ae říká: Et obeervarí volumuacirca iuvenea
fratrea profeesoa, neque quo fuerint etatis eorumad
minus decimueootavua adimpletue, ut in 1110 tempore
in centu et obeervantiia ordinie ab uno eodemmagi
etro talee iuvenee doceantur (A.A.IV, str. 473).
Situaci ve věci kantorů osvětluje ustanovení kapituly
provinciální římské, kde už k r. 1299 ec praví:
Diffinimue ot mandamue, quod quilibet prior Romane
provincie debeat euos eubditoe, quoe habuerit ydo
nece et aptoe, in centu inetrui facere c u m
o a n t o r u m a i t i n p r o v i n c i a i n o
p i a m u 1 t a. Et mandamue, quod illum fratrem, oui
bano obedienoiaminiunxerit, ecilicet quod in centu
eco dooerodebeat, alleviet ab aliia obedientiie. ut
eue diecretioni videbitur expedire, ita tamen, quod
ab ieta obedientia tempore oonsruo impediri non
pceeit. Treaty na toho, kdo tohoto ustanovení nepo—
alechno (A.A. II, str. 482).

Zpěvymusily být prováděny korektně, nedbalosti ee
považovaly za provinění proti disciplíně. Jak Jeme už
naznačili v pozn. 4. přichuJe náš sborník k řeholi
také vyznání vin in oapitulo. Prospěje ocitování v cel
ku:

Dioc oulpam meamdeo et vobie pater,
_quodnon eervc dieciplinam ordinie mei.
Fregi eilencium post matutinum, ante
primam, poet completorium, in ohoro,
in dormitorio. in ambitu et in menea.
Et multoe erroree reci in choro
i n c a n t u e t i n l e g e n d o.
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24.

25.

Dabitaa inolinacionee non facio,
non eumeervilis fretribus meis sicut de iure

deberem.
De istis reddo me culpebilem deo et vobis pater etc.

Omluvoubude, že skutečně martyrologium_se snad
teprve plánovalo &nepadlo Ještě rozhodnutí ve věci
autora. Zatím se mělo užívat nějakého kalendáře,
který eni neměl obsazeny Jmény světců všechny dny.
Lektor měl podle další souvislosti prostě udat:
quotus fuerit in menae dies ipse sequens, et quod
in ea festum vel vigilie, vel utrumque. Et in fine
subiungat: Et aliorum plurimorum sanctorum marti
rum, confessorum atque virginum. E t s i d i e
i p s a f o s t u m a l i q u i d v e 1 v i g 1
l i a n o n f u e r i t, pronunciato die addat:
Et natale plurimorum sanctorum martirum et vírginum.
Tune surgentibus omnibus et ad orucem se vertenti-'
bus dicat ebdomadarius: Preoiosa etc. Et ad primum
Deus in adiutorium (Jež je pak dvakrát opakováno
před Gloria Patri) fratres signent se signo cru
ois. Completeoraoione Dirigere...Později užíval
řád martyrologia Ueuardova, Jak naše tomášská kni
hovna zachovala ze 14. stol., rkp. sig. A 33. Viz
Dokoupilův Soupis rukopisů knihovny augustiniánů
na Starém Brně, Brno 1957.

Římská kurie sotva měla nějakou kapitulní síň, aby
se v ní konal pořad zde naznačený a z dnešních bre—
viářů známý. Ten se stal součástí officia hodinko
vého, tj. pokračovánímranní hory - primy. Začínal
se po přečtení martyrologia veršíkem Pretiosa in
conepectu Domini - Mors senotorum eius. Povědomí
kapitolního původu je zachováno v označení Ad abso
lutionem oapituli k závěrečné lectio bravia. V ka
pitulní síni pořad uspořádán byl podle diecesí &
řádů různě. Jestli se v konstitucích uchovává
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kuriální Jeho podoba, znamenalo to, že eremité si
přenesli do kapitulní síně, co nalezli v kuriálním
ritu, a to s vlastním zařazením časovýmza laudy.
Možná, že i odvolávání na breviář má na zřeteli ku
riální pramen. Teprve k r. 1354 mámeustanovení řádu:
Item diffinimus, quod deinceps semper immediate
post p r i m a m dioatur Preciosa in cospectu Do
mini cumpronuntiatione datarii, ut in breviario
continetur.-Ana1. Aug. IV, str. 310. V kapitulní
síni patrně zůstalo, co řád přidával k římskémupo
řadu: Hiis expletis lector legat de oonstitucionibus,
quantumpriori placuerit. Et extunc aooedat reveren
ter sd priorem, librum constitucionum offerens, lo
cumleccionis ei digits ostendens, et postes vadat
sedere in 1000 suo. Prior autem nisi fuerit hora
nimis brevis, summamleocionis - si effusrint ibi
fratree esmnon intelligentes - exponat eis... Valu-_
mus enim, ut constituciones nostri ordinis sic le—
gantur frequenter in oepitulo, ut eas soiamnullus
minus intelligens ignoret. Exposits vero ...leooio
ne eadsm, si de culpis agi debebit, prior dicat:
Agamusde oulpis. Et tune omnes prosternant se, qui
oognoverint se eulpabiles...Et si aliquie de non
prostretis fuerit, proolamsturab alio fratre...
Et si non recordatur, dioat proolamans: Reoordetur
treter, quodtalequid dixit vel facit... Expletie
vero omnibus, que eademhora instant, surgat prior
et oeteri post eum, et versie omnibus ad oruoem,
dicat prior: Adiutoriumnostrum etc...Et hoc dicto
inolinantur se omnes ad oruoem et sio cumsilenoio
egrediantur.
Řeholní je ovšem také to, že do římského pořadu
v primě Je zařazena vzpomínka na zemřelé členy,
která v Jiných řádech vedla k předčítání nekro
logia. Zde se navazuje na čtení ad absolutionem
capituli, kdyžse předepisuje: Et lector...dicto
Tu autem subiungat: Commemoraciofratrum, familiarium,
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26.

propinquorum, defunotorum ordinis nostri. Et tuno
prior dioet: Requieoant in pece, et oonvsntua res
pondest Amen.Et tune prior dioet Adiutorium nost
rum eto. Rs.Qui feoit oslum eto. Deinde Bensdioite'
oto., ut in brevisrio_oontinetur - to už je Zase
římská. Hiis expletis leetor loket de consuetudi
nibus. ' “\ ' '

láme i další seznamknih liturgických řádemuží
vaných. Jde o katalog pod titulem Res in ssoristis
looi de Eugubio,rsssignste„£retriarsulello'ssoriste
predioti loei. Eugubium.-nynější Gubbio. Zde už.r.
1341divů se název.ordinerium.věoi dvojí:.Item ordi
narium ordinatum.sd.ohorum.--n níže v.ssznsmu ordina
rium sancti Clementis. Anal. Aug. VIII. str. 117.
Autor pojednání Defestis et ritibuo sosris ordinis
Bremit. e. Aug. (zn. P.B.E.) se domnívá. že našemu
seznamuv Kbnstituoíoh odpovídá ordinarium s. Clemen
tis & že se jedná o generála řádu Elements ds Elpidio,
který zemřel r. 1291 v pověsti svatosti. Ordinarium
ordinstum sd ohorumže se kryje s tím, co Kbnstitu
oe nazývají msnuale seu oolleoterium. Kstslos z Busa-„
bia má také opis : r. 1366, kde se k ordinarium ad
ohorumskutečně dodává: ubi ount-oreoiones et oupi
tulu - ale ještě něco: et untiphone , r o d i'o.
těžko můžemepovažovat tento kodex se naše ordinarium
notetum, spíše to vypadá na diurnálni doplněk entito
náře, jenž byl pouhé nooturnsls. Jednalo se o malé
hóry, které jinak antifony braly obyčejně z laud. Ale
kde jsou pak rosponsoria brevis? Chybějí proto, že se
netýkala hebdomsdáře. Cenu by pro nás mělo jméno
sv; Elements, jestliže je udánospolehlivě. Týž autor
cituje také generální kapitolu v Janově z r. 1308:
Ordinarium oompositum s senots memorio fratro-TZamsn
to. olim gsnersli nostro (An.Au.IV, 182). Ale autor
ství by tím ještě nebylo zaručeno pro ordinarium
notstum. že by už tehdy pod název Ordinarium byla zahr—
nována oapitula ordinationum, nejsme nuceni uznat.
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Srv. níže pozn. 132. Zde nám Jde o nestálost
samotná terminologie. Oněco níže čteme zase
v augubijskám katalogu: Item m a n u a 1 i a
ad dioendas m i s a a s VI (šest exemplářů).
Za novoty lze považovat: unumlibrium (1) in'
quo notatum est ymnsrium, invitatoria; Venite
et m a n d a t u m, dále Librum (!) ad exe—
quias defunetorum deputatus. Cum.oatenis
fissum (!) in fenestra saoristie. Je tu b r e—
v i a r i a m. .;„

K onomustarému způsobu sevrací striktní ob- :
servanoe řádu Ještě r. 1481: Pro maiori aumen
to et oontinuationedivini offioii oantandi
in ohoro, ad quamnnllus sine legitima causa
(et) speciali lioentia se possit exousare, quod
nullus fratrum nostrorum intra conventus nostros
taneat librum specialiter ad reoitandas et dioen
das horas oanonioas, exoepta causa infirmitatis
vel si miasus fuerit a prioro extra oonventum.
Quodsi aliquis inventus fuerit habere talem
librum sive b r a v i a r i u m'- sive commune
sive diurnarium- statim teneatur reddere prio
ri. alioquin furti iudioio iudioetur. Et quili
bet prior in suo eonventu eapiat prediotos lib
roa et ponat in oommunioustodia, de qua provi
deat fratribue tam iníirmis quameuntibus extra,
secundumsaam dispositionem sub pena trine
disoipline. Generál řádu, Jemuž souborně usne
sení této provinciální kapitoly bylo předloženo
ke schválení, poznamenávázde na okraji: Est
contra oonstitutionem. Viz.An.Aug.XVI, str.29/30.
- Jinak ve věci čtení je třeba vyvarovat se ana
ohronismu. Tehdejší čtení není lehké čtení nyněj
ší. množící se zkratky, akutní frakturu znaků,
nedostatečná interpunkce. Tak se mohlo stát, že
neobstál ve čtení ani převor a musil být vydán
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zákaz, quod nullua, cuiuacumqueconditionis fuerít,
ad prioratum nulletenus aasumatur, nisi d i s t i n—
c t e legere sciat i n b r e v i a r i 0 e t
i n m i s s a 1 i, sicut in constitutionibue ordi
nis nostri continetur. Provincialis autem, qui
contra huiuscemodi constitutionem aliquem promoverit,
ipso iure, si sibi oonstabit, absolutus sit ab offi
cio prioratus. Jmenováníliturgických knih zdá se
být zde podezřelé, není-li podezřelá celá definice.
Jedná se o rok 1281 (An.Aug.II, str. 250, k tomu
pozn. 3). Z dalších generálních kapitol se reaguje
na tuto definici teprve r. 1345 (An.Aug.IV, str. 257)
a liturgické knihy nejsou zmíněny: Item presenti tem—
pore diffinimue et declaremus, quod constitucio
nostri ordinis, que penam inhebilitatis inrligit
provincialibus in priorem confirmantibus aliquem
distinote legere nescientem, se extendat ad quos
cumquealios officiales nostri ordinis, insuffioientea
aliquos ed prioretum vel ad eaoros ordines promovan
tee.

Zajímavé je, že podobně jako neovládání čtení
Je stíháno i neovládání zpěvu. Čteme k r. 1326 z gene
rální kapitoly florentské: Item precipimue singulis
vicariis et diffinitoribus capitulorumprovincialium,
quod sollicite debeant ordinare, quod in quolibet
conventu sue provincie sit unus treter, qui in centu
sit sufficienter íntructus: et ai qui fratres clerí
ci fuerint in illo conventu infra XXVannoa etatis,
qui nesciant c o n v e n i e n t e r cantare, co
gantur qualibet die intrase eemel ed locum deputatum
sibi, qui ordinatus fuerit ad eos instruendoa, doceat
et inetruat íllos, qui cantumignorant. Qui fidelíter
et continue illoa docuerit saltem per VI menses in
anno, provisionem annualem habeat duplicatam. Si
quia autem frater cantum ignorans non intraverit
qualibet die semel ed locum, et se qualibet die non
exposuerit humiliter diacipline ad cantum, illa die
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28.

manducet eolum panem et aquam. An. Aug. IV., etr.257.
Ovšempři zpěvu se jednalo spíše o memorování, snad
podle nějakého tonária, kde podobněznějící skladby
byly staženy k sobě. Proto se výuka měla speciali
zovat na mladé členy komunity, mezi-25 lety věku.
Infra ve významuintra (Jako infra octavam apod.).

Jistě jsme u počátků breviářů pro řád našich eremi
tů při rozhodnutí: Definimus, quod quilibet conven
tus, in quo fuerit studium generála, tenetur habere
brevierium, q u 0 d e x p o n a t u r ad usum etu
dentium, ut 1 b i horas canonicae diligenter
d i e c e r e (Jistě ne dioere!) paseint et debeant.
Et hoc prior dicti conventus, subprior, eacrista et
procurator facere studeant u s q u e a d festum
sancti Michaelie omni excusatione remote; quod si
usque ad dictum terminum hoc non feoerint, careant
provisions vestimentorum (An.Aug.II, str. 370). K tomu
2 téhož pramene (An.Aug. II 369): Diffinimus, quod
nullue treter miotatur ad aliquod etudium i n
q u a o u m q u e f a o u 1 t a t e, niei eciat
disointe legere totum officium, tam diurnum quam
nooturnum. Et quioumquecontrefeoerit - tam miotens
quammiseus - sua proviaione caraat illo anno. Jedná
se o generální kapitolu z r. 1295 v Sene. Je patrno,
že klerikové neměli Ještě braviáře vlastní a že bre
viář jediný byl pro ně vystaven pro části officia,
kteréfměli zvládnout zpaměti. Za týmž účelem býval
kdysi vystavován antifonář a Consuetudines Hireau
gienaes u Migneho PL 150 by nás poučily, k Jakým
krejnoetem docházelo v cluneké kongregaci benedik—
tinů ve starší době (Lib.I., cap. 29) z tohoto usta
novení. Teprve k r. 1341 při katalogu kláštera eremi
tů eugubijských (zde viz pozn. 26), když se zase
mluví o breviáři Jednom in catena, můžememyslit

IV.na přežívání starého zvyku, ač už bylo breviaru v
vsoukromí více. Bereme-li kapitolu z r. 1295 vážne,
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zákaz, quod nullua, cuiuscumqueconditionie fuerit,
ad prioratum nullatenus assumatur, nisi d i e t i n—
c t e legere sciat i n b r e v i a r i c e t
i n m i s s a l i, sicut in conetitutionibus ordi
nis nostri continetur. Provincialis autem, qui
contra huiuecemodi constitutionem aliquem promoverit,
ipso iure, si sibi constabit, absolutus sit ab offi
cio prioratua. Jmenováníliturgických knih zdá se
být zde podezřelé, není-li podezřelá celá definice.
Jedná se o rok 1281 (An.Aug.II, str. 250, k tomu
pozn. 3). Z dalších generálních kapitol ee reaguje
na tuto definici teprve r. 1345 (An.Aug.IV, str. 257)
& liturgické knihy nejsou zmíněny: Item presenti tem
pore diffinimus et deolaramus, quod oonstitucio
nostri ordinis, que penam inhebilitatie infligit
provincielibus in priorem confirmantibua aliquem
distincte legere nescientem, se extendat ad quos
cumquealios officiales nostri ordinie, ineuffioientes
aliquos ad príoratum vel ad eaoros ordines promoven
tee.

Zajímavé je, že podobně Jako neovládání čtení
Je stíháno i neovládání zpěvu. Čteme k r. 1326 z gene
rální kapitoly florentské: Item precipimus eingulie
viceriis et diffinitoribus capitulorumprovinoialium,
quod sollicite debeant ordinare, quod in quolibet
conventu sue provincie sit unus frater, qui in cantu
ait sufficienter intructus: et si qui fratres cleri
ci fuerint in 1110 conventu infra XXVannos etatis,
qui nesciant c o n v e n i e n t e r cantare, co
gantur qualibet die íntrase semel ad locum deputatum
sibi, qui ordinatus fuerit ad eos instruendoe, doceat
et inetruat illos, qui cantumignorant. Qui fideliter
et continue illos docuerit saltem per VI menses in
anno, provisionem snnualem habeat duplicatem. Si
quis autem frater cantum ignorans non intraverit
qualibet die aemel ad locum, et se qualibet die non
exposuerit humiliter discipline ad cantum, illa die
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28.

manducet solum panem et aquam. An. Aug. IV., str.257.
Ovšempři zpěvu se Jednalo spíše o memorování, snad
podle nějakého tonárie, kde podobněznějící skladby
byly staženy k sobě. Proto se výuka měla speciali
zovat na mladé členy komunity, mezi-25 lety věku.
Infra ve významuintra (Jako infra octevem apod.).

Jistě Jsme u počátků breviářů pro řád našich eremi
tů při rozhodnutí: Definimus, quod quilibet conven—
tus, in quo fuerit studium generale, tenetur habere
brevierium, q u 0 d e x p o n a t u r ad usum stu
dentium, ut 1 b i horas cenonicas diligenter
d i e c e r e (Jistě ne dioerel) pussint et debeant.
Et hoo prior dicti conventua, subprior, sacrista et
procuretor facere studeant u s q u a a d festum
sancti Michaelis omni excusatione remote; quod si
ueque ad diotum terminum hoc non feoerint, careant
provisione vestimentorum (An.Aug.II, str. 370). K tomu
z téhož pramene (An.Aug. II 369): Diffinimus, quod
nullus frater miotatur ed aliquod studium i n
q u a o u m q u e f a o u 1 t a t e, nisi eciat
dieointe legere totum officium, tam diurnum quam
nooturnum. Et quioumqueoontrefeoerit - tam miotens
quammisaue - sua proviaione careat illo anno. Jedná
se o generální kapitolu z r. 1295 v Sens. Je patrno,
že klerikové neměli Ještě braviáře vlastní a že bre—
viář jediný byl pro ně vystaven pro části officie,
která-měli zvládnout zpaměti. Za týmž účelem býval
kdyei vystavován antifonář a Consuetudines Hirsau
gieneee u Migneho PL 150 by nás poučily, k Jakým
krajnostem docházelo v clunské kongregaci benedik
tinů ve starší době (Lib.I., cap. 29) z tohoto usta
novení. Teprve k r. 1341 při katalogu kláštera eremi
tů eugubijských (zde viz pozn. 26), když se zase
mluví o breviáři Jednom in cetena, můžememyelit
na přežívání starého zvyku, ač už bylo breviářů v
soukromí více. Bereme-li kapitolu z r. 1295 vážně,
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pak nemůže být nepodezřelč ustanovení o pět let star—
či (1290) gen.kap. řezenekó. quod quilibet treter
clericus de'ordine, usque ed annum(zde chybí vyda-
vateli číslo)_ debeat habere breviarium, in guc._ .
poesit d i e e r e horas euae. e i. h. a b e t _unw—
d e habere poesit, preter vestee necessariae._A _
trest: Quodsineslisens fuerit, ueu omniun honorun
euorumprivetur et provincialem suumcogatur de i1-_
_lis bonis emerebreviariun supredictun. lec restitu
antur eidemdicta bona, nisi breviarium presentet,
quod sit euum. Datováni kapituly v Biele 1290 je_ne
pochybně. jmenována je. doba Nikuliie IV. na_papežském
trůně. Si habet unde je nám povědomóz vymáhání bre
viářů u generála Tonáše ze eborníku r.'1345. ele ten
nezasahuje tak přísnl. Opravdumírněji zasahuje v te
věci gen. oapitulun Viterbienae až z r. 1312; Item
diffininus et ordinamus.quodquilibet provincialie
inquirat, utrun fratres .- a c e r d o t e s 'habeant
breviaria, in quibus dicant eorun officia. Cose týká
kleriků, je dále: Et inquiret, si fratres olerici
fuerint, utrumbreviaria habere poseint. Et si pcseint
habere et non habent, ccgat eoe intra oertum termi
numad habendun, et eie penan infligat. prcut viderit
expedire. nepatří opatření řezenske teprve za toto
datum ke zostření? V této době měli breviář zatím jen
kněží, což je přirozený vývoj. Co říká general Iona!
o sankcích, si quis invenitur non dicere horas canoni
ces et sepe non celebrare (v našemkontextu), je doslo
va až z r. 1321, oapitulun Tarvisinum (An.Aug.III, 245).
Už r. 1300 v neapoli je stanoveno: Diftinimue gt pre
senti difriniticne preoipinusdietricte, inviclabili
ter obaervari, quodtreter quicumqueprcfeeeus noetri
ordinie sic immemcrsue salutis extiterit, quodhoree
cancnicas secundumrubricam et modumsancte matris
eccleeie et nostre religionie non dixerit, pro qua
libet vice quod aliquam horan nocturnam vel diurnam
e c i e n t e r obmiserit d i c e r a, at eadem die
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non reouperaverit, subieceet ipso facto per VIII
dies gravioris oulpe... Týkáse breviáře aspoň pro
onu "rekuperec1", když by zapomněl na plynoucí čes.

-Ale pouhý klerik pořád si Jeětě mohl vypomooi půj
-„Eenímbreviéře od kněze (L.A.III, str. 19). Celkem

lze říci, že edice-generálních kepitul můžepode
přít pátrání po vzniku breviáře v řádu teprve po

.fkritické revizi. Ale už nyní.ee zdá, že seznam117
turgickýeh knih sahá časově hlouběji než konstitu
oe, V'niohž se neléžáa - Abychombyli íplní, odka
'queme Ještě na kupní cenu tehdejších breviářů.
An. Aug. II, str. 394 k r. 1297: Item cumtreter
Pbtrue de Monteexiverit de ordine et porteverit
brevierium fretrie Augustini Senece, et brevierium
“fuerit IVJ velorie floren., diffinimus...An.Aug.

III. str.'18 k r. 1300: Definimus, quodprior
et fretres loci de Tueseenelle, qui pro tempore
tuerint. reetitusnt trstri Ninode urbeveteri VI
flerenos de euro, quod de brevierio, 1111 1001
ediudiceto. per provincielem romanoprovincie
intra ennumunum...solvent.

Dovídámese však, že člevy toho druhu nebyly trpě
ny (anti převorům. K r. 1345 generální kapitole
v Paříži: Item eessemue et ennullemue omnemgre
tiem sive licentiem. quameliquis treter nostri
ordinis nano vel in futurum prior habet vel habe
ret de non surgendo ed matutinum, vel de non fre
quentendo eoclesiem. et non oomedendoin refeoto
rio. Volentes, ut nullus officielie nostri ordinis
poseit elioui priori telem vel similem oonterre
lioentiam. Disnumest enim. ut qui telee non possunt
suffers lebores, priorstus priventur honore. An.Au3.
IV, str. 256. netýkají se nás dispenzece od 2 p č
v u v chóru, které se objevily. protože se měle
ne zřeteli pouze stížnost převorů propter peuoi—
tetem olerioorum. Srv. An.Aug. IV, str. 278 k r.1351.
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31.

32.

33.

34

str. 308 k r. 1354, str. 330 k r. 1357. Jinak ovšem
bylo ve stol. 15. Viz níže pozn. 31.

Neměl to sám ze sebe. Gen.kap. v Paříži r. 1329;
Item diffinimus et ordinamus, quod in omni conven
tu nostri ordinís cantetur sexta cumnota, sicut alie
hore. An.Aug._IV,85.

Vzato z gen.kap. ve Florencii r. 1326 i s určením
distincte et punctatim atque morose. Jen servetur
forma romanocurie má širší předlohu: servetur for
ma eoclesie, sicut in eius rubricis continetur,
tam do oommemoretionibus fiendis quam senotorum
sollempnitatibus celebrandis, ita quodnulla festa
seu sanotorum officia celebrentur nisi secundumfor—
mamuniversalis ecolesie. Zajímavé je, jak už tehdy
před Tridentinem dělali kuriálnímu ritu nároky na
univerzalitu v církvi; Že výraz punctatim nemána
zřeteli nic hudebního, ujístí nás text z římské ka
pituly provinciální k r. 1443: Item diffinimue et
diffiniendo mandamus,ut in quolibet conventu nostre
provincie hore canonioe cantentur, vel saltem morose
et p u n c t a t i m 1 e g a n t u r. Citáty z A.Aug.
IV, str. 9 - VI, str. 424.

Na str.686 se dovíme, Jak vykonávali povinnost hodin
kového officia ti, kde byli běhemchóru nuceni slou
žit u bočních oltářů privátní mši.

Nehledě k dalším novotám Tomášovým,Jež reformují
kalendář sledovaný v Ordinationes (zde str.7l7—718)
veliká rozdílnost časová vyplyne nám z poměru ke kon—
stitucím, až Jej budemezkoumat (Str.728-730)

Budovy byly ukončeny před smrtí převora Filipa de Bru
na, Jenž zemřel v listopadu 1398. V našem pojedná
ní zasluhuje zmínky proto, že byl varhanářem. R. 1387
dostává povolení od generála: Concessimus Fr. Phi
lippo de Bruna stare posse in quocumqueloco, quo vo
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35.

uatus fuerit. cum eoo1o tamen, et 1b1demorgana
facere. Item-poeee vis1tare corpue s.Nioola1 de To
lentino et 1b1demfacere organum. Clemens Janetschek,
jenž tuto zprávu našel v mnichovskémkodexu, právem
předpokládá, že postavil varhany také ve vlastním
klášteře-brněnském. R.'_1393doetal týž tomášský kostel
svůj zvon:...1lluetres_pr1nc1pes Iodoous.et Proco
pius, marchiones fieri iuseerunt. Janetschek, Das
Augustiner-Eremitenstift S. Thomae1n Brann. str.
38, 39.

Liturgie zná preintonace dodnes, takže 1 římský
(světský) ritus je v té věcí propracován. Repetito
invitatorio duo 1111 cantoree accedunt ad canonidum,
officíum facientem, et stantes in plano ante ipsum,
facta ei profunda reverentia, unus ex 11115 a dex—
tr1s praeíntonat canonico praedicto hymnum:quo per
canonicumintonato chorus prosequítur...Psalmod1e
Je v tom ohledu úhlednější, než Je naznačeno u našich
eremitů ve středověku. Idem cantor, qui 1ntonav1t
hymnus, stane ante canonicum, facta 1111 profunda
reverentia praeintonat e1 antiphonampr1m1nocturn1,
quam 111e intonat ex 11bro ante se poeito. Qua 1nto- ,
neta duo 1111cantores facta reverentia, eocedeunt
ad 11brumAntiphonarum in medio ohori exietentem...
et 1nc1p1unt pealmos pr1m1nocturni. oantantes pri
mumvereum 1n tono Antiphonar11 aaslgnato. Quo pri
moversu 1ntonato...omnes sedent, cantores...redeunt
ad euum locum 1n plano chor1 ante canonicum facien—
tem officium, et 1b1 faciebue ad altare conversis,
1n scabello parum oblongo, panno v1r1d1 oooperto,
aedent. Et circa finem cuiuscumque pealmi surgunt,
et amboaccedunt ad alteram partem ohori...DeLnde
canonicum 1n primo stalo seu sede ab 111a parte
ohor1 sedentem adeunt et repet1ta prima antiphona,
facta e1 debita reverentia, alter ex ele, ut supra,
1111 intonat secundam entíphonam, et slo vioiss1m
semperfaciunt succeasive singulia canonicis, anti
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phonae preeintonanteez et semper poet inohoatun
psalnun, ed euumeeabellun redeunt, ubi sedent dum
psalmus pertioitur. - Mátak dosud platné Caereno- _
niele episooporum. (Editio querta Taurineneia, 1924.) '
Liber II, oap..6,Nem1uví ee o praeintonaoíeh ve _
nši, ale naopak znají Je Ordinationea našich ereni
tů pro nši pontifikální v poslední kapitole: dun
autem ootevun_Kyrie1,_oantetun fuerit, preeentor
eoeedat ad epiaeopun et oantando sibi annuneiet
Gloria in ex. deo genibue flexie. et oeeuletur nanun
eiue.

Vladislav Dokoupil. DšJiny neruvskýeh'klišterníeh
knihoven, str.-72 a d..Ve eprůvš univerzit. knih.
v Brně 1972.

Knihovnaaugustiniánů pražskýeh. nyní státní ustřed—
ní archív Praha. není pro nás mezi rukopisy Jediný'
příspěvek. v mnohémohledu poučí žaltář, sig. 1 D 13
(číel. invent. 364) dodatkovoučistí. ale to Je kodex
až z 15. stol. e liturgií pražské diecéze, ted: nie
řádového. Sborník našeho brněnského kláštera nemá
nie eobš rovného na našem ine-í a časově Je zatím
unikátem i v řádu. Všechny exempláře jinde Juenovanó
Jsou mladší. Vis Adoler Zunkeller OSA,Manuekripte
von Ibrken der Autoren des Augustiner—Erenitenordene
in nitteleuropčieohan Bibliotheken, 1966, Augustinue
Verlag, lirzburg. hladší Je také eodex Veroduneneie
v Anal. Aug. III, pag. 91-94 (svatek Reunionie oor—
porie beati Auguetini). Pojednání De eaerenoniali
ordinie erenitarun e. Augustini v Anal. Auguet., autor
P.E.B.. tonus XVa d., se opírá až o tisk z r. 1508
(Editio Veneta), kde Jsou obsaženy všechny součásti
kodexu našeho brněnského. Také nápšvy - škoda; že
nebyla dodána aspoň ukázka fototypieká. Obsah v po
drobnostech v An.Au. II. str. 35 a d. K řeholi Je
zde přidána Expositio Hugonis de Ssnoto Victoru,
která k našemu problemu nic není.
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38.

40.

Pražský kláěter Je založením starší, pcozází už od
krále Václava II. z r. 1285. Ale stavba se zrovna
tak vlekla, takže r. 1315 mohl být posvěcen pouze
chór, kdežto lod pochází teprve z r. 1318. Knihy
odtud převzaté Jsou dokladem, že přesto tam bylo ko-
nánc dosti brzo nejen orticium hodinkové &mešní,
nýbrž v poněkud-ztísněné'podobě i misálové funkce
potřebující většího prostoru, na-pž. ve Svatémtýd
nu nebo o Hromnicích, Srv. str.?58—761 Ostatně také
do brněnského konventu nastoupili mnichové už za
určitého provizoria, i když budova chrámová cd pře
deěléhc roku už stála. Janet'schek', str. 3,14. Lituz—
gie řádová se nekonala jenom v chrámě.

Svátek Ccnversionis s. Augustini vznikl r. 1341
(capitulum Tclosanum) a generál TomášJej musil
jeětě zažít; Ale nenabyl obecné sympatie, neboť po
dvou letech byl zrušen spclu se svátkem Reunicnis
oorpcris b. Augustini, pocházejícím už z r.-1338 (cap.
Senense), jenž ani v kalendáři není Jmenován, aě 1341
byl potvrzen. Ale svátek Conversionis byl r. 1371
obnoven a pak opětovně urgován. Tak jej slaví 1 bre
viář z doby po smrti generála Tomáše (+ 1357). Srv.
An. Aug. XVI, str. 9/10.

V 15. stol. zavládla de Conceptione historie poe
tická Gaudemater ecclesie. Mátak augustiniánský

.breviář rkp. praž. UKsig. 1 G 26, pera hiemalis,
podle kalendáře užívaný v Rakousku. naše veršovaná
historie 0 sv. Augustinu a o sv. Monicese nalézají
tam v translacích. Translatio s. Mcnicaepochází z
r. 1430, srv. An. Aug. XVI, str. 18. Když byly poe
tické historie z římskéhobreviáře v 15. stol. od
straněny, mariánská Conceptic vrátila se k officiu
de Nativitate eiusem BMVa začala užívat i crace
mutato nomine de Nativitate. Tak v druhémbraviáři
naěich brněnských augustiniánů, o němžníže v kon
textu (str.658 ad) &nejinak u františkánů podle
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41.

42.

438.

statut z r. 1472, rkp. praž. UKXIV H 22, str. 79b:
Primo de concepcione et visitacione BMVfiat offi—
cium de Nativitate eiusdem mutato nomine nativitatis
in nomenconceptionis et visitacionis, et hoc quan
tum ad historiam, reeponeoria et antiphonas e t
o r a c i o n e m. Leccionea vero legantur proprie
ei habentur. Frentiškáni užívali etejně kuriálního
ritu & tento kodex nás bude Ještě zajímat v podrob
nostech. Viz v textu od str.762&

Že mohl být světec veden v kalendáři Ještě před zave
dením jeho kultu liturgického i před Jeho kenonizecí,
není na tu dobu nic zvláštního. Ve věci ev. Mikuláše
z Tolentina srv. pozn. 34;

Viz An. Aug. svazek V, str. 150. Praví se: diffinimus,
ut dictum feetum celebretur eecunda die meneie Iulii,
sicut in kalendario eummipontificis cóntinetur, při
čemžUrbanus eextue je už eencte recordacionie 
festum vieitecionie gloriose virginis i n v e n i t
et e a o r a v i t. Ale kupodivu dicatur officium
nativitatie beete Marie toteliter preter evangelium,
quod erit Exurgens Maria abiit in montana cumfesti
nacione. Bylo pořád Ještě v Římě sporné, která z

„navrhovanýchhistorií bude přijata? Je pozoruhodné,
že za této situace náš brněnský breviář mávlastní
iniciativu, kdyžvolí hietorii Jenštejnovu. Historie
Eaetonova Je v brněnském kodexu doprovozena takto:
Explicit hysterie de vieitacione sancte Marie, quam
compoeuit dominue Adam,cardinalie et doctor eecre
theologie, confirmata per dominumBonifacium papam
nonum, que eingulie annie in ipeo feeto oocurrente
debet cantari sub anathemete. Léta papeže Bonifáce:
1389—1404. Kodex byl uchováván v Rajhradě, ale
v tom, že by to byl breviář benediktinský, mýlí se
monografie Jar. Polce, De origine feeti Vieitationis
BMV,Romae 1967; Kniha má ritus diecéze olomoucké.

Fontes rerum bohemicarum I, str. 465: Anno domini
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43b.

44.

45.

46.

47.

1385 Mariae Nivis memoriamsynodaliter instituit,
praví jeho životopisec. Na Moravězůstával tento kult
praster rubricam.

Cap. gen. viterbienss k r. 1312, An. Aug. III, str.
151. '

Cap. gen. montepesulanum, An. Aug. III, str. 468.
K r. 1324.

Cap. gen. paduanumk r. 1315, An. Aug. III, str. 179.

Littera circulares fr. Alexandrí de Alpidio z r; 1318,
An.Aug.III, str. 229:...Et ideo stricte vobis man
damus, quatenus ordinetis, ut in singulia conventi
bus veetre provincie dictum officium habeatur c u m
n o t a st devote annis singulis celebretur.

Františkánský kodex, jenž by našemu augustiniánskému
antifonáři odpovídal, je rukopis Nár. muz. sig. XVAl.
Také je to druhý díl celku, počínající od Velikonoc,
ale překračuje už do stol. 15. Jej by v časovém pořa—
dí následoval celoroční antifcnář olomouckýchklarisek,
rkp. olom. Státní knihovny, sig. MIV 6.0dtud by se
daly čerpat nápšvy k invitatoriím, které náš augusti
niánský breviář má podle tehdejšího římského ritu v
hojnějším počtu pro dobu adventní a postní. Skladby
jsou to známé z pramenů diecézních podobně jako anti
fonní systémy, o nichž mluvíme, ale na všechny. Pro
třetí neděli adventní potřebuje breviář nápěv pro text:
Domineprestolamur adventum tuum, ut cito venias: Et
dissolvas iugumcaptivitatis noatre. Nynější Prope
est iam dominus, venite adoremus je feriální od kva
tembrové středy počínaje. Římský breviář v obou řádech
množí také dominikální invitatoria. Šest skladeb, po
čínaje prostým Venite exultsmus Dominomá pod titulem:
Invitatoria subscripta dicuntur singula singulis disbus
dominicis ab octava epiphanie usque ad septuagesimam,
at a Kalendís octobrís usque ad adventum - jen pro krát
ké nocí letní, jež zbývají, je skladba jediná. Jinak
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48.

49e.

jde o texty známéz jiného umístění v breviářích
diecézních i nynějších římských. Náš-augustiniánský
breviář je má pod týmiž tituly před započetím psal
teris vpředu- a stejně je měli františkáni —viz'
objemné psslterium ve Stát. knih. clona; 313; MIV 4.—
Ale klerieky v notovaných pselteriích'prež. UK,
XIII c 14 + 1111 B 1, obě z—čockéhosxrumiovag-one-f
zají se na nedělní invitetorium jediné, eito letní
- _srv. v breviéři Stát. knih. olomouc-kénectejnorodé
pselterium v počátku, rkp. H I 35_3.Kleriskám náleží
teké notovené pselterium I B 9 v prd_ž.ÚK, ele_bude
pozdní, jako i v breviéři téže knihovny VIČ 26. Kodex
I K 9 přidává i jiné součásti z antifonéře &-tcmmezi
temporálními invitatorii je Prope est iam dominus '
rubrikovéno. In der golt festen in advent. velký
entifonéř knihovny strahovské D A 1 2 redukuje už
entifony podle tridentského výběru a také népěvy'mír—
ně deformuje. jak se dělo v 17. století. Písmo by mohlo
klemet. z 15. století je ještě frentiškéneké entipbo
nerium diurnele, rkp. Stét. knihovny olomouckéMIV 5.

Je nutno ovšem vědět, že pořad, jejž zde vydáváme ze
římský. má z dévnější minulosti vetřebéno dosti z
ovzduší franckého, neřímského. Tak známý antifonový
systém o křtění Páně pro oktávu epifenie, počínnjící
Veterem nominemrenovane selvator, dědictví po řeckém
poselství na dvoře Enric Vel. Diecézní pramenye také
některé řády zužitkují jej pro leudy. příp. nešpory.
Enriélní breviář jak augustiniánů, tak františkánů
poděluje těmito antifonami nokturny v matutinu. Za Oto
nů na trůně císařském ee Řím musil přizpůsobovat ser—
ménské tradici. Zachoval si ovšemrománský dialekt
nápěvů, & to by mohlo klamst.

Lementace musila by ovšem z Joba požizovet výběr 
thi mei je Job 19, 14, Vita mocje 17.1. Ale takto
se lekce centonizují v breviéři dodnes u novějších
svátků. nepř.z Pléěů Jeremiášovýoh o Bolestné P.Barii.
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49b.

50.

51.

52.

53.

54

55.

Gives mei vermes sunt - Červi Jsou mými spoluobčany
na kupě za městem. Rukopisy vesměs místo oives čtou
cibi ! (Pro pův. podobunápěvu srv. rakouský anti
fonař praž. UKrkp. ID 20. Něco Jiného Je starý ant.
Gives mei vermes sunt v neumovanémbreviaři raJhr.
12. stol.) '

Antironář svatoJiřského_kláůtera v Praze byl ve
třech samostatných dílech. Protože neděle post-Tri
nitatem byly zařazeny až na konecpo eanktorálu-, '
nalézáme Je souborně až ve třetím dílu obeahuJícím
Jinak podzimní pars sanktorálu. Kamse Jedná o rkp.
praž. UK.sig. XII C 3. který Je Ještě za 13. etcl._
Mladší vydání téhož dílu antifonáře pochází až-z poč.
stol. 14., a Je to rkp. téže knihovny. sis. XIII c 4.
Dcminikále Je konečně Ještš_v dalším, třetím vydání
podzimníhoantifonáře. Jež Je Jeětě mladší, Jeho.sig.
11? c 20. Toto vydání přidává k podzimnímusanktorá
lu opožděnéněkterá svátky letní a pak zase zimní.

Viz pochnúní na str.?OB-7l0

Rkp. Nar. muz. 17 A 10, kde v breviaři notovaném Je
historie o našich věrozvěstech celá (Adest dies glo
rioea) pod titulem Cirilli et Mstudii archiepisco
porum mcravieneium, ale Jeětě bez nápěvu.

Redemitore - autor se zřeJměvyhýbá tvaru redempto
re, JeJž výhražuJe Kristu.
Srv. Janetschek, str. 33.
U něho str. 68.

Možná, že už gen: capitulum Senense k r. 1365 má na
mysli vnikání těchto nových historií do řádu svým
ustanovením: Item quod... de Augustina et Monica
matre sua in ordine noetro uniformitas servetur.
Anal. Aug. IV, str. 448. Vydavatel podotýká k tečko
vaní v poznámce:In codice absque ullo breviationis
signo apparent tres litere, fcrsam bns, quarum
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

algnificationem non intelligimus.

Analecta hymníca XXVI, č. 69.

Jeho kniha str. 67.

Ibid. str. 73.

Ibíd. str. 95, pozn. 3.

Ordinaclonee, cap. XXXVII:Qualiter et ubi corpus
Christi eervetur et fratree debeant diebua debitía
communicare. Ale z pozdější doby mámezprávu, že
také františkáni tak incenzovali. Viz zde v textu
str. 769—771.

Kdo tyto starobylé nápěvné formule sleduje, nebude
se divit, že neumovánotace mohla vzniknout z pou

vv!: v . v .r » ' . v vv!hych dvou znacek, vyjadrujlclch ton nízsl a vysel.

Peter Wagner, Einfuhrung in die greg. Malodien Ill,
str. 41, vyd. z r. 1921. Ucho poučení o liturgickém
recitativu je zde vůbec sledováno, doplňováno i opra—
vováno.

Možnou nás sledovat v rkp. Stát. knih. olomoucké,
aig. MI 308, jenž obsahuje jakési kompendiumdomini
kánské liturgie. Viz Da mododlcendi precee na fol. lb.

Budazajímat, že kartuziáni recitovali in directum
žalmy eubtonálně. Naznačuje to antifonář z Králova
Pole u Brna, objemný rkp. brněnského Stát. archívu,
313. FM1, při malých horách av. Tridua, jež jsou bez
antifon:

€
Ad primam **** '

Deus ln nomine tuo —plane.

Při takové zkratce se nedovídáme o kadencích, ba slovo
plane zdá se naznačovat, že ani nebyly. Ale dodáno je:
Simlli c a n t u c a n t a n t u r hore sequentee.
Ostatně už lokalizování v cenově je dostačujícím do
kladem pro euhtonální pojetí. Že kodex náleží až do
poč. 16. stol., jistě nevadí.
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65.

66.

67.

68.

69.

Další nápěvy zkracujeme. Neznalému poradí Liber usu—
alis nebo Antiphonsle Vatikánské edice.

Kodexyklarisek se vzájemně doplňují v rubrikcvání.
Ani Jeden, ani druhý nemají rubrikování důsledná.

Srv. např. ritus řádu dominikánského v kodexu jmenova
ném poznámkou 63. Od fol. 85a se tam najdou obšírně
kapitoly De Communicne inrirmorum, Ad ungendum infir—
mum,De transitu fratris. K tomu světský pořad v„
agendě pražského biskupa Tobiáše z r. 1294, rkp.
svatovít. kapituly P III. Pro moravskoudiecézi by
byly k disposici teprve tisky, kde rity už Jsou kráce
ny.

Tento kodex datuje Truhlářův katalog saec. 15. ex. Je
to konvolut, kde pořad Je dvojmo, jednou bez not, po
druhé s nápěvy. Starší byl by podle Truhláře rkp.
VI G lGa, rovněž německy rubrikovaný. Ale už r.1366
užívaly tytéž klarisky latinsky rubrikovený pramen,
v zápise označovanýJako collectarius (neprávem, nebot
Jeho obsah Je širší), rkp. XIII C 11, kde Je zaopatřo
vání stejně nadepsáno Jako v misálu bratra Mikuláše:
Incipit ordo minorumfratrum secundum cosuetudinem
romano ecclesia sd ungenduminfirmum. Misál datuje
Truhlář saec. 14. ineuntis. Ještě lze uvést VII H 15
z 15. stol. a XII F 14, chebský, datovaný až 1526 v
zápise, ale ritus Je krácen teprve po straně. Vesměs
kodexy praž. UKvětšinou notované (kvadratioky) ve
zpěvníchpartiích.

I františkán v misálu zde má: lavent corpus et postea
reinduant ei tunicam, oingulum st bracas - což není
nic Jiného, než košili, kalhoty & opasek. Srv. např.
dominikány:et si nocte fuerit, ab aliquibus in si
lencio lavetur.'Est autem sepeliendus frater cum
tunica et capucio velante faciem eius. Et superposito
manibus in modumcruois dispositis et cumcaligis et
soccis et cingulo decentibus et decenter aptatis
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adhabita osutela circa prediota ne dsfluant, vel ne
nimis stricts circa corpus applicentur;'Est eoiš:
habendum proprium feretrum... Zde podobné výrazy mí—
ní řeholní hsbit. Klerisky ve svých přspiseoh vyne
chávají to místo po zmínce o umytí mrtvoly: Dar nech.
sol die abtesin'haisen die swester waschen und an i“
lesen die. weil sc list die priiin die ersten disci

- plin. Decura hahendacirca fratrss intirmos dece-'q'
dentes Jedná také XIV.kapitola našich augustinián- i
ských konstitucí - a tam se praví: Hortuus vero spo-ř
lietur ab aliquibus et levetur. quibusprior iniun- “
xerit, reverenter. Et deinde cuculla indutus et '
caligis longis aut brevibus caloiatus et corrigia
cinctus ponatur in ferotro. Zde tedy ne řeč výslovně
o šatu řeholním proti onomumístu liturgickěmu. Je.
také kapitole v konstituoích, která pojednáya o-obléá
tání augustiniánského eremity. Terminologie-poněkud
odchylná od nynější ukáže se srozumitelnou tímto
eeřszením: Uniouique autem fratri duo scapularia et
tres tunicas et vestem alien breviorem, quamsemper
sub alia tunica longe portabit, quandoerit sine cu—
culla. de albo colore habere lioebit. Cuculles vero
nigras tantum...deferant fratres, et recipientss a
eonventuncvas, reddsnt veteres. ...Super cucullae
oingantur fratres oorrigiis. qui sint de ocrio nigro.
- Habitus vero semper in die in ecclesia ad horas
st dumoonressiones audiuntur mulierum vel cumeisdem
habero oolloquium,a fratribus deferatur. Possit ta
men prior. maxime in estate cumnona et completcrium
osntatur dispensere, ut fratree habitum induere non
teneantur....Clamidee ligatas ante peotus...infra
loca deferri licebit. ...Cum ouculla quoquevel soa
pulari vel capuoio pervo quilibet dormiat. Extra cel—
lem nullus sine cuculla vel scapulari exeat. Bylo tedy
oblečení eromitů augustiniánských tehdy Jiné než nyní.

Souvisí to patrně s tím, že i svátost pomazání bývala
udělována v kostele, což bylo potom omezovánona ne
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71.

72.

mocnéhobiskupa a knčze, až konečně zvítězila pri
vátní praxe nynější s jediným udělovatelem svátosti.
Antifonovaná žalmy přestávaly být obligátní, jen se
recitovaly. Vymizelojejich propriam a stačilo reci
tovat.cbvyklá sedmero žalmů kojících pod jedinou
obecnou antifonou, u přítomných laiků nakonec pouhý
růženec. Zpěv se stal dokonce_nežádoucím, jmenovaný
rituál řádu dominikánského jej výslovně a opětovně
zapovídá. ač např. svatojiřská jeptišky gmírající
sestře zpívaly.f viz rukopisy praž. UKVI_G16b
+ XII D 11 +- VIGAa._Statim autem, ut viderint eam
morituram, convocstur totus conventue et intrent
cumsummosilencio...Sorcres vero verse ad orientem
imponant tonaliter submissa voce. To ovšemje u
sestry_svátostmi už zaopatřená,.proto volba skladeb
je jiná —Kredo ze mše, sekvence o Duchu svatém,
antifony velkopáteční, hymnusde Ascensione, velike—'
noční Cum.rexglorie Christus o jeho vstoupení na
místo zemřelých, ale i některé žalmy třeba in direc
tum. Pokudjde o zaopatřování samo, je s antifonova
nými žalmy Ad,ungendos infirmos rituálový přívazek
(nenotcvaný) k pražská Rubrice v rkp. Nár.muz., sig;
XIV D 9, ač daleko méně zmíněná agenda biskupa To
biáše. Jinak viz EdmundMartens, De antiquis eccle
siac ritibue, tom. I, od str. 301, hojná ordines z
doby karolinská. Analogie k jeptiškám svatojiřským
našly by se u Alberse, Consuetudines mcnasticae, zde
výše pozn. 8. 0 vývoji při svátosti pomazání nemoc
ných stručně Jos. Lechner, Liturgik des roemiechen
Ritus, u Herdera Frieburg 1953, str. 300.

Teprve poslední vydání moravská agendy z r. 1932
užívá nápčvů Edice vat. s přetiskem často chybně
notovaným. Do té doby vládla agenda z r. 1873 a pří
slušné separáty z ní, např. De exequiis.

Libera je nakonec vyhrazeno biskupovi oelebrujícímu,
kdežto předchozí čtyři absoluce náležejí čtyřem
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73—

74.

75.

76.

77

biskupůmhostujícím, kteří Jsou umístěni při čtyřech
rozích katafslku. Srv. rubriku: Absolutiones istae
quatuor seu quinque non semper in omnibus exequiis
fieri convenit, sed tantum in primis exequiis, quae
fieri solent post obitum. Ritus Je jedna z posledních
součástí pontifikélu a nese titul De officio, quod
post missam solemnempro defunctis sgitur.

Pontificals Romanumužívá k sbsolucím responsorií:
1. Subvenite, 2. Qui Lazarumresuscitasti, 3. Domine
qnando veneris, 4. Na recorderis, 5; Libera me Do
mino de morte aeterna. Viz Offisium defunotorum Edi
oe vat.

Nýnější hypolydický nápěv kyriální po ebsolucích,
jak dochováváEd. vat., nalézá se u Guidettiho v je
ho Directorium ohori. Ten byl "Basilicae Principia
apostolorum de Urbe olericus beneficiatus". Mezi sta
rými tisky Strahovské knihovny Je pod sig. A I, V 36
druhé vydání z r. 1589, Ale závěrečné Kýrie eleison
zní u Quidettihoz a G F sosb & aG ! Toto závěrečné
Kyrie bývá v pramenech různě modifikováno. Z r. 1631
Je ždárský antifonář, kde už najdeme: a G F acabaGFE
G G GF, blízké Edici medicerké. Rukopis hudebního
archívu Mbr. muzea v Brně, sig. A 7078, fol. 218 b.
Zde zavedeno je toto Kyrie na závěr pohřbu (k oraci)
i se slavným Requiescat. Co notuje k závěrečnému
Kyrie Edice vat., sotva Je původní.

Latinsky mají klsrísky ve zmíněnémrukopise XIII C 11
(pozn. 68 supra): Et c a n t a t i s psalmis dicat
sacerdos hanc oracionem.

Také u Migneho PL 78, Ordo X, vydání Msbillonovo.

Antiphonae dioendae super corpus ad tumulum sscer—
dotis sive dlerici in die sepulturee ve zmíněnémanti
fonáři ždárském (pozn. 74 výše) z r. 1631. Partie
patří v rukopise mezi dodatky touž rukou, ale přepis
může pocházet Jen z velmi starého pramene, neboř za té
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78.

79.

80.

81.

82.

doby vládlo už Rituale Romanum(1614, zatím v dobro—
volném užívání). Antifonář není už diecézní, je řím—
ský.

Antifonář sig. VIII C 15 v praž.UK. Také Non intres
in iudicium je tam v modu pátém.

Je ovšemnutno spravedlivě dodat, že celá tato li
cence je mezi rukopisy klarisek výhradou jen sig.
XI F 12, odkud německé rubriky citujeme. Pramen je
poměrněmladší - saec. 15. exeuntis podle Truhlářs.

Strahovské knihovna mámezi starými.tisky Processio
narium saori Ordinis praedicatorum z r. 1754, sig.
F P III, 28, a pod. processionale cistereké bez ti
tulní str. z r. 1696, sig. P P III 2%. Oba prameny
obsahují také pohřební obřady a pořademtradičním.
Rukopisy starší pro ten učel jsou u nás k nenalezení.
Brněnská Univ. knih. má cistercký pohřeb v rkp. sig.
R 139 z doby před r. 1656 s nápěvy reformovanými.Jde o
Prooessionale Cist. Pro kartuziánský pohřeb máme
rukopis v praž. UKXII G 14, fol. 26b pod titulem:
Quandosepeliendus est mortuus. Jinak kodex obsa
huje různé potřebnosti, mezi nimi i Boží tělo (offi
oium se zjednodušenými nápěvy). Může být už ze stol.
14. Kodexnedodržuje všude kartuziánskou notaci a
je velmi instruktivní pro vývoj této notace. Pol.
2a má soudobý přípisek: Liber iste est eoolesie
s. Iohannis Baptiste in Seyoz, ordinis cartusiensis.

Viz v látce o jakubských psalteriíoh pozn. 9, str.161.

Processionél svatovítské katedrály z konce 14. stol.,
rkp. Nár. muz. XIV D 8, fol. 89s - ambroaiánské
Antiphonale missarum, Romae1035. str. 597. Pozoru—
hodné v pražské verzi je, že jako ve Vatikánské
ed. závěrečné Ierusalem má bezpřízvučnou tšniku. To
je v antifonii výjimka, ba chyba. Tímje souvislost
mezi oběma nápěvy nepochybná. Mělo asi být: ha h a G.

- 813 



83.

85.

86.

89.

90.

91.

92.

93

Vybráno z kap. XXXVI.

V odstavci Quandoohorus thurifioeri debest. fol.
91 b.

Odstavec 7 kap. XXXIV,fol. 898.

V téže kap.. fol. 918.

Quoordine itur sd sltsre ? kap. XXXIV.fol. 88b.
K poloze sakristie v_kostele viz Ještě : kapitoly
XII De luminibus hsbendis in missis et ohorot„1tem
elii duooersi vel faeule extinote-super vel retro
eltare. u b i n o n e s t 's e s r i s't i e,
ulioquin in ssoristis reservenťur. Jak vidět, rád
počítá i s velmi skrovnýmiprostředkj. '
Kip. IIXIV ke konci. fol. 94b. Je nedepsůna roslku
De sgsndis in misss oonventusli per seoerdotem et
ninistros preoipus in msioribus et minoribus'dupliš
oibus et semiduplioibus et diebus dominiois.
V téže kap. fol. 89s. Tan 1 dále z odstavoe Quo or—
dine sedere debsant ministri iuxte seeerdoten o
ukončení Kyrie. 89s.
Pol. 89b před titulem a po titulu: Quoordine sub
diaoonus debest ire sd dioendamepistolen.

Další doklady viz zde v kontextu strz726-728.

Pol. 900 před titulem Quo ordine itur sd osntsndum
evangelium.

Subdiaoonus...centst epistolam alta vooe, que fini
te et fsotis debitis rsversntiis, portat eodenmodo,
quo supre, ante Episoopun librum elsusum, quemineli
natns porrigit illi super eius genibus. et manun
dexteramillius, super libro positam, reversnter
oseulatur... Osoulata manuEpisoopi per Sundieoo
num. socedent duo ministri, servientes de libra et
osndels, ante episcopum, qui sedens cumnitra ex
libro Missali legit Epistolen. Truotumvel Graduale,
vel Allelqu vel Sequentismet alia usque sd finem



94.

95.

96.

97:

evengelii...Quo finito eeeietentea reepondentei
Lane tibi Christo. vydání 1924,-Editio quarta Tau
rineneie, str. 130-131.
In peounie theeaurie místo správného in pecunia et
theoeurie.

VýznamnéJe. že mámemožnost nejít tento tonue také
u františkánů. Antiphonerium'diuznele Stát; knihovny
v Olomouci. eig. MIV 55 má na zadním přídeětí:'

a a a a e _a e_'e & e & „Š' & G'_G_e_eh_e_GÉ'G,
Leotio epietolee.beeti Pauli epoetoli ad.Romenoe..

Interregetio: G G G_? G a.
Konec: e & FGe a G G G F“ Ge a'

telie autememit ooglu-ei-o (l)

Předchází i “Tonue eeu'peueae martyroiogii"3 Decimo'
Celendae Februarii: (eee) G F e'e e-— G F GF D,'
a interrogetivem Jako v epištoie. Týto zápiey'deou
ovšemv knize mladší, psané kvedratou ohraničenou
kolmioemi,ale Jistě Jsou tradiční. Varianty vzhle
dem k našim euguotiniánům Jsou nevýznamné, Jsou-li
z pozdějšího vývoje.

Peter wegner, Einrihrung in die greg. Mel. III.
etr. 261. vyd. 1921.

Rkp. praž. kap. knih, A cnxxxx.
Už ?. Wagner(ibidem str. 24) poukázal na rkp. prež.
UKI 6 1, kde na fol. lab-19b nalézají ee "Aooentue
leooionum, epietolerum et evangeliorum a autorem Hee
Iohannee Niger de Wintrberg. Kodex se klade do 15. stol.
K Jakému tenoru však naše kadence Jsou tu notovány,
není Jasno. Je to pouhé ekizování na dvou liniích.
česká rhombioa exaota.

Pozoruhodné Je. že ve Jmenovenémuniverzitním kodexu
chybí lekčním nápěvůmmetrum. Ale to Ještě nevylučuje,
že se Jednalo o naše nápěvy euporeemitonální. V ruko
piee téže knihovny eig. XI A 18 mámedochovány naše
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nápěvy opravdu bez metra. Mimozávěrečnou kadenci
větnou (punktum lekční) vyskytuje se na konci jedno—
tlivých členů souvětí jen ono zvednutí na půltón
(h-c zde), a už s podatem: hc c. Tento kodex je až
z 18. stol. a sloužil benediktinům u sv. Mikuláše
v Praze. Zajímavé je, že je v němsupersemitonál
ně pojat i nápěv orace:

c ho o a h h h h h... .
Oremus.Deus, qui animembeatae Virginie Soholasticee...

h h h h h h h hc o

caelumpenetrare fecisti;
a h h h h h h h h hc c o
de nobis... ita innocenter vivere,
& h h h h h h h h h h h h c c &

ut ad seterna mereamur gaudia pervenire.
a h h h h h h hc c
Per Dominum...Filium tuum,
a a h h h h h h h h ho o

qui tecumvivít et regnat...sancti Deus
c o o c c c o o o c a eho c

pen omnia saecula saeculorum. A- men.

Kodexje jakési compendiumliturgicum, lekoe jsou na
fol. 15ab, orace na fol. 16ab. Ff, 7e-14a čte se:Ritus
B r a u n e n s i s de diversis regularitatibua.
Zřejmějde o kongregaci klášterů a je pozoruhodné,
že naše nápěvy se tradovaly v lepší své podobě pro
epištolu & evangelium také v Rajhradě v přesvědčení,
že jde o zvláštnost monastickou. Ve skutečnosti tu
klášter zachovávátradici diecézní před centralisaoí
římskou,kterou rozšířil Guidotti.

Abynás neodstrašoval pro náš ušel pozdní původ notova
ných pramenů, upozorňujeme, že nápěvy se dají sledovat
už ve sporadickém neumování starších misálů při meš—
ních lekcích. Také v neumovanémmisálním plenariu ze
12. stol., uchovávanémknihovnou Nár. muzea, sig.
XIVD 12, naší provenience a ještě v pozdější době u nás
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98.99100.

užívanémsmladšímilisty,VizevangeliumDefunctoHerodeovigiliiEpifania,kde

seneumátorspecializujeprávěnavirgyvukončenívětnýchčlenůaostatníznač

kyzanedbává.Tímjedoložentenorsupersemitonální.

Supersemitonálnínápěvynašenesnižujírecitacivinterrogativu.AgendaPavlov

ského:

DEEEEEEDEEFDEEEEEEEEDEF
Quisenimcognovitsensumdomini?Autquisoonsiliariuseiusfuit?

Pramenpražský:

ahhhhhhahhhhhhhhGaho
Numquidparumvobisest...quiamolestiestisetde-ome-o?

Evangeliummátýžinterrogativusjakoepištcla.

Sníženírecitacevzniklopatrněnávratemkpůvodnímutenoruunápěvůsubsemito

nálníOho

Např.premonstrátimajíFlectamusgenuapřikaždéferiálnímšipostníkekolektě,

ježnásledujezapozdravemDominusvobisoum.Levatejeažpředoračníkonkluzí.

Římskýritusžádájen,abysepřipostníchoracíchferiálníchklečelo(S.R.C.1876,

2319).KlečíseaždoAmen.IOrdinationesnašetopředepisují,nežjeřečo

Flectamusgenua:Inmissaautemferialibusdiebusprosternantsefratres,cumdici

turprimaoracio.Myslíseoracepředkomemoracemi.(Kap.VI.). '

Bylonastr.667-668vtextu.
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101.

102.

103.

104.

105.

106.

Einfahrung in die greg. Mel. III, str. 45, vyd.
1921.

Srv. poznámku výše č. 74.

Srv. Ruph. Molitor, Die neobtridentinieehe Obor—17
Reform au Rom.Leipzig 101. ev. I,.str. 286 s d.291.
Srv. suprs str. 3. Vše svědčí o tom, že i při tom
to označení Jsme obětí terminologiekýoh zmatků, '
které ve středověku vládly.
Od provádění Jediným eolistou ee brzy musilo upouč
tčt. Snad pro nebezpečí Ješitnoeti v komunitě.
Zatímco počet sólistů se stupňuje směremk nerčt-J
čím svátkům, tam kde míre slavnosti nestačí ani
na dva, zpívá se bez sólietů vůbec, vyjma_ovšem
intonace kantorovy. zaev ten Je pozorovatelná ;! _
v olumskčmprostředí: Sed et qui oantent responsoš“
rie gredualie, responsiones Allelujs et Kyrie
eleison... reverenter (se) inelinant, et heeo
i n p r i v s t i e d i e b u'e n o n n i e i
o o m m u n i t e r e e n t e n t u r e 0 o n
v o n t u. Constitutionee Hirseugiensee. I. oap.79.
Migas PL 150. Verše offertorie už zde nebyly sč
lovč prováděnyvůbec. Armsrius klášterní Je into
nnJe Jen sám: Omnesquoque versus offerendee sd
maiorem misssm imponit. Ipse etiem pesobali tem
pore p r i v e t i e d i e b u e_ tentum Alleluje
ed missem imponit (ibid.I, 0.5). neposledy zná
Jedinčho sčlistu Rhebenusmaurus, De institutions
olerioorum, ele Jen ve mši, responeorie v offieiu
mají za něho už sólistů více. Iigne PL 107. esp.
51 + 33 o mši.

Mezi rukopisy prež. UKJe také svatojiřský Ordo
servioii dei. V tomto klášterním ordinariu. které
pochází ze druhé pol. 14. stol., se najdou také
zmínky, Jak se prováděla za té doby konventní mše.
S konventem Jeptišek na empořeetřídel se kůr kle
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riků s presbytáři, ale často způsobem, který nás
konsternuje svou necitlivostí. Např. na Hodveli—
konoční se sólistické formy provádějí takto:

Graduale conventus Hee dies.
Jeho verš Confitemini domini cantent.
Alleluja conventus.
Versum Pascha nostrum oonventus.
Versum Epulemur domini cantent.
Repetitur Alleluie eubsequente sequencie.

Známýpořad o vigilii velikonoční a svatodušní vy
padá takto:

ConventusAlleluia,
Clerici (verš) Confiteminip
Conventus (tractus) Laudate,
Clerioi (druhý verš) Quoniamoonfirmata.

Kodexmá signaturu XIII E l4d. Světské kostely ne
byly Jistě klášteru dobrýmpříkladem. Graduál olo
mouckéhobiskupa má o vigilii velikonoční po straně
rubrikovánok Alleluje Prelatus inoipit. Post alle
luia regentes statim incipiunt cantare Confitemini,
chorus cenit statim post illos usque ad finem. Ite—
rum cenonici tractum canunt usque ad finem (I) 
deinde chorus prosequitur usque ed finem Quoniam
oonfirmavit. na Boží hod Je zapojeno také varhanní
solo. Prelati, canonioi canunt Alleluia, ale při
jubilo podepsánoOrga(nista) ludit usque in finem.
Iterum prelati et canonici canunt usque in finem
řasoha, kde chybí Jubilus. 0rga.1udit (druhý verš)
Epulemur usque in finem. Nevadí, že Jsou to pozděj
ší přípisky, Jeptišky samynemělyjistě iniciativu v
takovém úpadku.

Graduál olomouckého biskupa Jana Volka, rkp.
Stát. arch. v Olom., sig. CO195. Ve 14. stol.
diecézní ordinaria napovídají totéž aspoň pro Bí
lou sobotu.
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107.

108.

109.

110.

Ale k tomu viz jeětě zde str.773—775.

v. Plocek, Catalogue codicumnotis'musicis instruc-i
torum, qui in Bibliotheca publica rei publicae Bo
hemicaeaooialiatioae - in.Bibliotheoa universista-_
tis Pragensis servantur, tom; I,'pe3. 181.
Srv. františkánský graduál prečo UK, 013. XIII B 7,
jenž by mohl být. časovým protějškem ke; graduělu'
našich eremitů. Mái aanktorěle e'ne konci ordina
rium missae. Pro 14; stol. svěděílokolnoetg že v
kodexu není stopy po rozdělení řádu za kostnickěho
sněmu. ale absence nejen Božího těle, nýbrž také
ještě svátku Trojice nic neznamená,nebot totéž chybí
také v tamporálním graduálu Stát.knihovny olom.,
sig. MIV B.aě už v litanii je vzýván sv. Bernardin
Sienský, kanonizovaný r. 1450. Sanktorále pražského
kodexu, aě dobře rubrikovanó, se ještě k našim petro
nůmnezná. Olomoucká knihovna má také gradual místě
níoh klarisek (MIv2, státní knihovna Olomouc), kde
ee o nedělní aspersi ěte táž rubrika s obměnou:
Rota, quod diebus dominicis per totum annumsecerdoe
indutus oelebraturus misaamgenibus flexie aspergat
aquembenedictam prius altare naius et etatim ca n 
t r i : incipit Aepergesne. et interin saoerdoe
aspergit populum. Gradudl je původně epeoiále růz
nýmzpůsobem doplňované. teprve v doplňcích kvadra
ticky po ěeskě rhombice (l). Je až z druhé pol. 15.
stol.?ro uplnost je možnojeětě uvést speciále praž.
vx, sig. m A 2,ze stol. 16. a úplný gredudl knihov
ny etrahovskě D A I 3 ze stol. 17. 0 tenporálu
Nár. musea XIII A 5 bude zmínka na str.777. Více
trantiškánskýoh graduálových svědků u nás nemáme.
Ze všeho plyne, že v kodexu brněnských eremitů máme
u nás nejstarší gradual kuriálního ritu, jak tomu
bylo i v případě antifonáře. Viz v textu níže 0 jeho
datování.
Frentiškáni původní název Antiphonarium pro mešní
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111.

112.

113.

zpěvník nedochovali. (Ale viz níže pozn. 170).
Statut předesílaný v JeJich knihách mluví výslovně
o graduálu. ze Jmenovaného rkp._praž. UKXIII B 7
cituJe ho P. wasner, Einfůhruns III. Nachtršge und
Berichtigungen, atr. 532 dole. Naše citace v textu
na atr;779- Ale ateJně mohlo být citováno Ještě za
16. stol. speciále téže_praž. knihovny XIVA2, ba
i kantatcrium VI c 20b. Vůbeo'tento prolog nám.roze
lišuJe zpěvníky františkánské od augustiniánskýoh.

'n: JoJ tak i bechyňskýgraduál ve.videňsk6 national
Bibliothek, Series nova 2658, zir..1499; mwlízse"-u
Adolar zumkellerg=Manuakripto von worken dos Augus
tiner—Eremitenordenain mitteleuropšischen Biblio
theken. Jeatliže a tímto statutem pro naše eremity
udává na str. 501 graduály UKbudapešťské.-Ba-kde
chybí titulní list, nedá se muvěřit, že neJde o
augustiniánské kanovníky, když JmenuJe další ko—
dexy. Tak se nám Jeví zatím brněnský graduál Jako
nertarší z Jeho svědků. Augustiniáneké spociále
praž. UKXIV H 27, ke kterému v textu přineme
(str.?OS), mu uniklo.

Eděoe me. středověk přízvukoval mimo předponu.
neJinak maJí zpěvníky františkánů. Pokud Jde 0 po
lohu aupervenientní slabiky, shodnouee františkáni
i v odohylnómcommonabitundále. Vliv nonosyllaby
zdá se tedy nepochybný. Přízvučnoat těniky se sem
přenáší z antifcn.

Truhlář, Catalogus_ocdicum6.2672: videtnr fuisse
ouiuadammonaaterii s: Augustini, cumdesint offi
cia ae patroncrum, extra Bchemiamsiti. Podobně
Plockovi, Catalogus č. 240, hoc graduale videtur
fuisse, cumcfficia ss. patronorum in Bohemia
oelehratorumprorsus deeint...

Ale srv. absenci obou těchto slavnosti v graduáleoh
františkánských z pozdní doby, pozn. 109 výše.
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114.

115.

Ale doklady pro pražské užití diecézní jsou pouze
dva: misál Nár. muzea, sig. XVI A 16 se jménem
Václava IV. v obřadech Bílé soboty a pak až gra
duélový konvolut, rkp. téhož muzea XIII E 8
z poč. stol. 16. Zde mámezápis notovaný. K tomu
nutno povážit, že v pražské arcidiecézi se ani
sv. Václav nedopracoval vlastního Alleluja brzy
a proti diecézi moravské zůstával při commune
mertyrum. Jistě v důsledku známého zákazu Arnoš
tova zavádět novoty v liturgickém zpěvu.

Alleluja 0 senctitatis speculumzkouší asi štěstí
v době, kdy řád ještě nepřál poetickým officiím.
Népěvbyl znám diecézi už od 13. stol. pro Alle
luja. 

O consolatrix pauperum
Maria tuis preoibus
Ange tucrum numerum
In caritate Christi;
Quos tu de mortis manibus
per fidem bumilium
Matereripuisti.

Nápěv Je znám teprve se zkracováním melismat z konce
14. stol., takže pro pražskou oblast Je skladba do
ložena ze starší doby Jen diecézní Rubrikou. Na Mo
ravě nastupuje už misálem jakubským sig. 6/11 v po—
čátku 14. stol., ale naše plenárium zanechalo zde
osnovu prázdnou. Další -svědek je misál Herbordův,
jenž není notován ve smyslu pleneria - rkp. CO131.
Pro integritu melodie má tedy zápis augustiniánský
svou cenu při srovnání se svatovojtěšským užitím
v 16. stol.

Alleluja Filii Syonnepodařilo se mi Jinde
najít. Zde je text velmi lakonicky. oslovení ne—
zvyklé. ZnámJe tvar Filiae Sion, ale maekulinum
"sionští Filii" je něco výjimečného. Málembychom
myslili na vznik skladby na Strahově u premonstrátů
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116:

117.

odvozujíoích svou existenci rovněž od sv. Augustina.
(Norbert tehdy ještě nebyl ctěn jako svatý.) Přesto
je tato výjimka z Písma známa, nebot se čte v Jere
miášovýchlamentacích:Filii Sion inclyti et amioti
euro primo - Tbren. 4,2. Jinak text bude zase k cizí
mu nápěvu. Hned vstupní Filii to svým podkladem napo
vídá. Zachovali jsme proměnlivé klíčování originálu
pro veliký rozsah skladby, jež ovšemhudebně je
dílem mistrovským. Kladla asi neúnosné požadavky.

Mimotojsou v misálu notovány preface, o nichž
bude řeč v jiné souvislosti (str.7498d), ale bez
not je praeconium paschale. Zato překvapí o svátku
Narození P. Marie genealogie se známýmděrským ná—
pěvem.Toto je v kuriálním ritu licence, převzatá
z uzu diecézního! Srv. co o tom užití genealogie
zpívané matutinálním nápěvem, bylo řečeno v látce
o nejstarším jakubskémmisálu na str.47 ad.
Kuriální ritus neměl genealogii v offioiu hodinko
vém vůbec.

Natale sv. Vojtěcha připadalo na den sv. Jiří. Ve
14. stol. nastal zápas mezi oběmakulty o to, který
má být přeložen. Na Moravě se překládal o den později
sv. Vojtěch (jakubský misál sig. 6/11, breviář olom.
kap. CO3 - to jsou nejstarší svědkové morav. litur
gie). Někdyv pol. století vyrovnala se Moravaa
diecézí českou, takže v Herbordově misále čteme upo
zornění: Si feetum s.ceorgii in dominico occurrens,
feria VI. antioipetur, quia sabbato ssncto Adalber—
to officium sollempne exhibetur. Způsob slavit oba
v týž den byl by spíše pražský. Svatojiřské jeptišky
obětovaly i propriální officium de s. Georgio a zača
ly užívat communeplurium martyrum, svůj titulus
však slavily s oktávou a v osmý den měly možnost
propria použít. že však i na Moravěmusila společná
oslava vejít ve známost, svědčí uprava orace v bre
viáři kroměřížském, jenž je cizím importem, takže
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118.

119.

120.

121.

122.

i do kalendáře mueili být vepeini oba muěedníci
epolu. Jde o kodex CO258.'Blíže_3eme o kodexu po—'
Jednali v látce o Jakubekých_ža1táříoh,“pean.i27;

Ale Je nutno vědět, že tak měli tak6_£rantiěkáni,
Jenže na místě generálu řádu bylo minietro. nehoř
tak říkali evěmuneqvxšěímu.PŽqutateněmu._Dosvěd
čuJe to rukopis klari-ek„x1_r 12.praž._UK, Jenž núm
posloužil německýmirubrikaoemi._Litanie Je y_něn;_
volně zařazena. lv . ' , _

Jinak Je Jeětě notace ve 30. kapitole téhož apisu
při orticiu mariánskěm,.ele Jen o dvou responsori
ích speciálních, ke kterým_dospěáemena str.181,.
Podobněbylo-patrně i u františkánů. ale tam se
proti tomuzekroěcvalo: Item'feetum'rrinitetis,.
quod facere curia non ocneuevit. non fiat. Rkp.
praž. UKXIVB 22, tel. 1108. Zapsáno bezmyšlenko
vitě Jeětě v rukopise : 15. stol.
Die Melodie dec Oeterlqrie, vie sie die Handeohrif
ten derhieten. enthílt die Anklínge an die Ihndun
gen der AllerhOiligpn litenei - Peter Ibaner,
Binrahrung I, 0.75, vyd. 191g. Jde původně o sklad
bu. která má doaud v Jiném užití zakončení "ireguw
lární"z G eh ha noc a h. Dodána byla Jí pak modální
tónika, obyčejně hluboké E. Jak ee dnes zpívá. Ale
Jsou také prameny, kde končí na 0, a dosud tak zpí
vají dominikáni. Pražský náš kodex zakončuje na F
- Jietě omylempíeařovým. Chriete eleison a další
součásti Jsou e původnímKurie eleison nesourodé.
že v iregulární podoběee toto Kyrie zpívalo k 11
tánii, eteěí nahlédnout do pojednání Wagnerovave
III. svazku. str. 261. Srv. také str. 441. Vyd.1921.

V 15. etol. také v rkp. někdejšího kláštera augusti
niánského v Praze, nyní Ústřední státní archív Pra
ha, 913. I D 13. fol. 2318. Zde e poněkud nesrozu
mitelnou legendou: Istud cenitur in prima veepera
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123.

124.

Quinque fratrum et in prima vespera mixtim quando
festum occurrerit 9 leocionum,_Ads1berti in 2mves
pera ciusdam. Kodex Je hus_it_icum: žaltář, humnář s_
další součásti speciální. Liturgie světská, praž
ské arcidiecéze.

Už r.1312 gen. oapitulum viterbiense. Item quis
filia! laudatur matrsmvenerando pro posse. si vo
lumus essa filii, debsmus_ssnotlm metrem ecclesiam
pro viribus honorare. Igitur definimus et presen'ti
ordinatione confirmsmus, quod omnesfratres nostri
ordinis festum dedicacionis basilics s. Salvatoris,
quod celebratur de mensenovsmbris in dis s.?heo
dori martiris - et festum dedicacionie apostolo-.
rum Petri et Pauli, quodcslebrstur in octavs
s. Martini - debssnt_celebrare, prout sscrosancta
mater ecclesia solempnizat._Římskýritus Je opětov-.
ně považován za ritus celé církve_1ako po Triden
tinu. Anal. Aug. III, str. 151. '

Přečtení tohoto Its Je doloženo misálem brněnských
eremitů, kdežto gradual pražské knihovny mlčí. Ale
zpívali tak i františkáni podle rkp. praž.UKI B 12,
nebo podle graduálu olomouckýchklarisck, rkp.
Olom. stát. knih.. sig. MIV 2. Přesto však grada
ál knihovnystrahovské, Jenž náležel v 16. stol.
františkánům znojemským, rkp. D A I 4, ukončuje
lydicky, takže misss est zní: PGaGPEF F. Původ
skladby Je záhadný. Ta nežádoucí podoba se záduš
ním Kyriel Ordinationss našeho sborníku měly klíčová—
ní:

I- te
" Společný kořen zádušního
1""*\ f*“— ——ďř Kwrie e Kyrie paschale

'.\ “ Č .\ _ _„AJL. nedá se pogřít. Viz zdepoznámkullmis- sa est.
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125.

126.

127.

Antiphonarium s. Petri vydal J.M. Tomasi, Řím 1747
a d., ev. IV, str. 1-171 ze eedmisvazkového soubor
ného díla.

Zde str.672 č. 11.

R. 1371 gen. capit. Florentinum: Item quod festa,
que fiebant_olim cumtribus lectionibus, de cete
ro cumnovemleccionibus fieri teneantur. Similiter
nullum feetum oommemorationiaperagatur in aliquo
die festi duplicis, sed transferatur ad aliam diem
eequentem cum novem leccíonibus peragendum - cum
in talibue festis trium_leccionum et.commemoratio-.
num p e r r o m a n a_m a o o l e s i_m s i e
f 1 a t, ad cuius obaervantiam sumus in horie cano
niois obligati. Anal. Aug. IV., str. 473. Máme
toto povědomípředpokládat v misálu našich eremitů
a v graduálu pražské knihovny? Ale trvají přece mše
votivní, pro které bylo stejně Zpěvní obsazení. 
Zde aluěí upozornit, jak nespravedlivý je Radulf de
Rivo k františkánům, když vytýká: Unde apud omnes
religiones (řády) et nationes (diecéze) ultra novem
leotiones generales paucae conetitutae eunt locales
et multae trium lectionum. Sed Fratres hodie omnes
eorum sanotoe et octavas maiores servant sub novem
lectionibus, et nulloe sub tribus. Nechcevědět, že
to vycházelo z kuriálního nařízení. Pravdu ovšemmá,
když říká: Ex qua observantia evenit in usu eorum
continue perturbatio et magnaconfusio propter
transpositiones, quae tam de dominicis quamde octa
vie faciunt. Namex aex locia vel personis eorum
usum servantibue vix duo in eundem sanctum novem
lectiones eodemdie concordabunt. Unde raro propter
hoc Nocturnumdicunt. Jak rozumět poslední větě, ne
vím, snad Jde o nějaké nepochopení v edici. Noctur—
num patrně nocturnum officium. Vydal K. Mohlberg,
MGnater 1911 - 1915, svazek II. Texte. Jedná se o
Propositio XXII.
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128.

129.

130.

131.

1329

Opět zde str.671 č. 6, ale nápěv v našem augusti
niánském ordinariu chyběl.

Srv. také De coloribus ornamentorum, kap. XXXIII,
kde kánon barev je už shodný s nynějším. Jen je
tu ještě, že se užívá violatis ornamentis s e u
n 1.3 r i s. Také ovšemo mši zádušní je ta alter
nativa.

Pokračování z kap. XXXIIII, folie 91b - 95s.
“Zmínka o neprotahování zpěvu v Sanctus (fol. 92b—
93s) můžemít na zřeteli skladbu už vícehlasou,
povážíme-li, že jde o přepis pořádku papežské
kaple. Augustiniáni užívající pouhéhochorálu si
ustanovení vykládali ovšem po svém.

In.unitate sancti spiritus benedicat vos pater et
filius... Vos předpokládá v našem kodexu rubrikace
Et benedioto populo. Františkáni dosvědčují v nej
starším svém dochovanémmisálu ze 13. stol. na mís—
tě vos zájmeno nos. J.A. Jungmann, Missarum sollem—
nie II, str. 538, Wien 1948. Obězájmena se vysky
tují i v jiných benedikčních formulích střídavě.
U nás v diecézích vládlo zájmeno nos až do Tri
dentina. A požehnání se u nás také mimopontifi
kální provedení zpívalo o hlavních svátcích.
Františkánský kodex praž. UKXIV H 22, jehož obsahu

_se budemevěnovat podrobně jinde, udává při popisu
mše na fol. 1068 požehnání pouze v této formě: Item
benediccio ista: Benedicat et custodiat vos omni
potens deus, pater et filius et sp. sanotus - dioa
tur ad omnes missas in fine data benediccione sim—
pliciter cummanuante Placeat tibi s. trinitas.
Kodexje z 15. stol., ale leckdy přepisuje táž ruka
pramen starý. Srv. výše pozn. 120.

Autor pojednání De caeremoniali Ordinis Eremitarum
s. Aug. v Analecta Augustiniana našel v tištěných
konstitucích (Editio Veneta 1508) na místě sicut in
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ordinaoionibue udáno eicut in ordinario. (Jeho
oitát v An. Aug; XV,etr. 1813-obšírnšJi bylo av.
VIII str. 134. Defeetie et-ritibue eaori ordinie
Eremoe.A.).To ho přivedlo na myšlenku..že„0apitu
la ordinationum a po nich následuJíoí ordinarium
zpěvů Jeou Jeden epie o dvou dílech, JeJž lze v:
celku připisovet generálovi Klementade Elpidio.-'
(erv. výše pozn. 26)z"Pere, quamdioere-poeeemue'
eeoundem.huiue Ordinarii oontinet exolueiíe,
quee ad oentum referuntur". To řiká_'oum (ačkoliv)
heeo pere in oepitula-non eit diviee'._Kdo ei pro-v
hlédne oboJí v našem rukopiee. tomu nebude potřeba
tuto eentenoi vyvreeet. Autora oituJeme : IV. ovoz
ku. etr..181 + 184. Předešlý Jeho citát téhož die
ku na str. 181 z kapitoly 111 Qualiter ad retentio
nem intrant et eedeent fratree má ehodnš e naším
pramenemudána Ordinarium, ele.to ee týká zpěvu.
Po Jídlo ipeie etantibue eiout in benediooione men
ee feoerunt, oantor inohoet (to elovo.ohybí v ruko
piee a na Jeho míetš Je psáno in chorot) vereum
ueque ad punotum et tratree preeequentee communi
ter totum oompleent, eiout in ordinario oontineturz
V notování ordinarie tyto partie Jeou. Ex poet ee
ovšem obe epiey za Jeden oelek považovat mohly, kde
ee to hodilo. Mladší doklady aspoň exutuJí. Autor
uvádí generale eepitulul Senense 1486 a ustanovení
kongregace etriotae obeervantiee ve špenšleku, která
vznikla v 15. stol. Příznašné Je, že notovene Couri
teor pro biekupekou mši, Ješ ee vztahovalo k po
elední kapitole Ordinationum. Je už započteno v té
době mezi součásti notovaného Ordinarie, do něhož
se dostaly 1 Jiné další zpěvy. naším rukopieem Ješ
tě nevedené. Analeota Aug. XY, etr. 185-191. Autor
poJednání (zn. P.E.E.) nerozlišuJe v ergumenteoi,
oo ee týká pouhého ritu e oo zpěvu. Vděčně přiJmeme
Jeho citát gen. kap. pařížské: Ut uniformitae et
Ordinarium nostri Ordinie oiree oentum et divinum
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133.

cfficium melius observetur, diffinimus (et manda—
mus) per cbsdienciam ssluterem; qustenus quilibet
lectiones seu prophetias vel epistolas legere
debons. in versibus faciendis Ordinario nostri
Ordinis penitus se ccnIcrmet._Sunt enim notae ver—
suum praedictorum secundum Ordinarium iam prae
dictum.Je to záeah z r. 1345; Něco takového Je však
známo'užzir;'l295, Viz naše pojednání o pešijích,
_v'textu'na at:-335; Ale _Ord'in'at'iones matou se s _“
Ordinariem už r,_1329._rovněž cepitulum Parisienf
sei Item diffinimus. quod quamdiudicitur Salve
regina sine nota post guamlibet horem, fratres
maneant in genuflerione usque_sd finem oracionis..a
Cumautem dioitur cumnota; servetur genuflexio
tantum ad tres primas dictionas, prout in *0 r'd i
n a r-i o -ccntinetur. A-Jsou to Ordinaticnes, kam-1
se ve skutečnosti odkazuje - kap. VI. Či zase omyl
ve čtení, Jaký Jsme-našli de collatione fratrum?
Vzato z Anal. Aug. IV. str. 85, vytěženo také ve
svazku XV. str. 183.

Ordinarium missse s formuláři Kwrie, Glorie, Sancě'
tus, Agnus. starší než Je naše římské, měl by'
B. Stčblein v M/usik in/ G/eschichte und/G/egen
Isrt, heslo Messe. Už ze 12. stol; bylo by čtvero
nerubrikcvených formulářů po dvojím Kyric teriálniuu
na druhém místě se objevuje formmlář paschální se
Sanctus Vat. II ad libitum e s Agnusvlastním. Další
ordinarie, necdvislá od římského, klade do stol.13.
V tom i Jedno které prý Je "secundum usum fratrum
minorumv řádu Jistě nejstarší.
Cc_k tomu říci? Především by StEbleinovo vročaní
kodexůmusilo být Jisté. Jak lze pozorovat při ruko
pisech naší provenience, Jichž dává užívat v diser—
taoích svých žáků, nyní publikovaných, jeho vrcčení
Jsou vlastně udaje katalogů, které měl při studiu
fondů k dispozici. Jsou to udaje ve skutečnosti ne
spolehlivé, obyčejně se opírající jen o paleogra—
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fický zevnějšek kodexu. DokudStšblein nebude mít
vročení upřesněna, nelze s jeho výsledky-vážně po
čítat. Jeden markantní příklad, jak paleografie kla
me: Mezi rukopisy Nár. muz. pod sig. XVE l je Ordo
sive breviarium de ecclesiasticis observacioníbus,
quomodolegendum et canendum sit per circulum anni.
Jde o sporadicky neumovaný kodex rakouského původu.
Každýby jej kladl podle zevnějšku snad až do l2.stol.
Kdybyovšemexplicit touž rukou psaný nás neujistil,
že je: scriptum anno domini MOCCCOxxxoV0 ! Škoda,
je v něm mnoho pro nás poučného.

Nás bude zajímat u Stšbleina františkánský pořad. Měl
vzniknout zwischen 1230- und 1250 - nevíme, podle
jakého kritéria. Ale jeho poslední formulář už je
mariánský, dokonce se Sanctus o Agnus. Podle svě—
dectví augustiniánů (viz text zde str.715 )budto je
to zápis mladší, nebo je datace kodexu chybná: Před
chozí formulář s melodií Orbis factor v Kyrie je jistě
dominikální, takže Ordinarium missee před mariánským
příspěvkem je neukončeno. Formuláře se pak vůbec ne—
jeví jako primitivní stav v řádu, nýbrž jako redukce
početnějšího pořadu. Gloria, Sanctus a Agnus prvních
dvou formulářů (více jich před dominikálním není)
mají po dvou Kyrie. Tedy duplicia maiora a minora
+ semiduplicia msicra a minora. Při tom výběr ukazu
je někdy poměr obrácený, tj. napřed minora, pak maio
ra. To se dá předpokládat pro dominikální Gloria, Sanc
tus, Agnus —tento formulář, jak víme, svým výběrem
sledoval semiduplicia. Vážnounámitkou zůstává alter
nativa při semiduplícia v Kyrie: D DC DFECEDFFDC D D,
skladba, kterou pro semiduplicia (secundo loco!) má
Vat. edice. Tento nápěv jsme nenašli ani u augustini
ánů, ani u františkánů - kamby se u nich poděl?
není františkánská provenience tohoto kodexu vůbec
podezřelá? Neznamená secundum usum fratrum minorum
pouhý pramen nápěvů? Podle zmíněných disertací jedná
se o "Vcllmissale" neapolské knihovny, BNVI G 38.
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134.

135.

135.

Zkrátka, nutno prozkoumat monografioky. Ze závěru
Stčbleinova by vznikalo nebezpečí, že augustiniáni
měli kuriální kyriale dříve než irantiškáni.
V graduáleoh jsme zvyklí na velmi nedbalé rubriko

-vání, takže augustiniánský kodexv té-věoi půso
bí překvapivě. Ale stejnou misálovou náplň najde-“
me jak co do šíře. tak co do obsahu V'rkpa Nár.
-muzeaXIII A 5 a v rkp. Praž. UKXIII B'7;.jenž
je františkánský (srv. zde “pozn. '109). Naproti —
tomufrantiškánský graduál olomouckéstát. knihov
ny u Iv 3 až tuto rubrikaei zkracuje. Známka
15. etoletí proti dřívější době?.

mlo to na Str. 667-668.

Hbravskýmpramenempro pašije je kanoioná1.se
jménemVáclava IV. in margine; uložený.nyní vau
dapešti, Bibl. nat. Hungariae; o.l.m.ae.243 
». Polyo. Radě. Libri liturgioi manusoripti bibli
otheearum Hungariae...Budapest 1973. Diecéze
pražská mávariant Vat. edioe v misálním speoiála
Nár.muz. rovněž za stol. 15q Ale dá se tento ná
pěv sledovat retrospektivně v neumatiokém.znaěko
vání pašijového textu až„k evangeliáři praž.bisku
pa Tobiáše z r. 1294, rkp. P.III svatovítské kni—
hovny. (Podlaha, Soupis rukopisů...ě.1671).
Exklamaoeumírajícího Krista je v tomto evangeliá
ři zapsána do linkové osnovy, takže o identitě
nápěvu koncem13. stol. nelze vážně pochybovat.
Přesto ovšemnelze zatajit, že v neumáohadiaste
matiokýoh má tuto exklamaei také neumovanémisál
ní plenárium, které lze klást do stol. 12. (Nár.
muz; XIV D 12). A přitom neumové značkování v
pašijích dává jiné kadence. Lze o nich říci, co
wagner referuje z pramene rouenského (Einfůhrung
III. str. 244): Diaconus legat passionem ad modum
lectionis, excepta voce domini, quae more evangelii
dicatur. Jistě něco dokumentárního také pro náš
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137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

Moravský nápěv nám chybí. Je dosti značkovaných
lekoionářů pro nápěvylekční, ale pašijí nedbají.

H. Schmidt. Hebdomadasancta, Romae 1956-57, druhý
ze dvou svazků, str. 775 (Pars aexta, CommentariusL
Seznam zpěvů v diagramu na str. 753-756 sigl MRCur.

Ibid. diagramťsigl 'PRGerm.

Srv. Monum.Germ.hist.,Poetae latini aevi Carolini,_
romi IV, faec. II et III.

Původ tohoto pontifikálu Je monaetický. Viz níže
v textu.

Schmidt, HebdomadaII, str. 771-773.

Ibid. str. 770 (Ordo Bernardi). Ale processionály
u sv. Jiří v Praze nic nevědí o tom, že by abatyše
utírala nohy svými vlasy při antifonách o Marii Mag
daleně, ač Jsou doeti podrobně rubrikovány & Ještě
více vypravuje ritus Ordoservitii dei, rkp.praž.UK
sig. XIII E 14d. Snad má na zřeteli Magdaleninu
scénu to, že puelle incipient thurifioare ad pulpi—
tum etantee. Je tu Ještě dvojí umývání nohou. Mimo
Zelený čtvrtek také pravidelně umývání eobotní se
svými zpěvy. Třetí bylo by mandatum pauperum, jež
se vyskytuje v jiném pramenu, ale Je beze zpěvů.
Jak se při mandatu zpívat zakazovalo i zase nařizo
valo, viz Albers, Consuetudines monasticae III,
str. 105, 110, 121.

Ještě ani v tisku (Editio Veneta z r. 1508) není
rubricisticky rozlišen dvojí způsob této pealmodie.
Viz particulares tituli v An.AuguetinianaXV,str.
184-185, a titul sumární v ordinariu, An. Aug. II,
str. 40. Teprve Editio Hieronymi Seripandi z r.1551
(generál řádu a potom kardinál) aspoň v sumárním
titulu Incipit ordinariumcumnotis rozlišuje:...
et qualiter psalmi in diebus ferialibus et festivis
intonentur, de tono maiorum et minorum duplicium ad
Benedictus et Magnificat. de tono versiculorum et
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144.

gloriae (G1.Patri) antiphonarii d i u r n i. Anal.
Aug. XV, str. 189. To ověam'předpoklédé, že oboJí
způsob psalmodie Je v-obréoeném pořadí. Zde Je mi
moohodemuž název Ordinarium dáván i tomu, co no
tované napěvy předcházelo Jakožto oapitula ordinaq_
tionum. Viz týž svazek xv Ana1.Aug. str. 186-7.
Cepitule ordinationum maJí už mezi notovanými_sou
částmi měe příznačně také Q „u.a.e Mio-eleison
oantentur in oommemorationibusot aolennitatibus
beatae virginis. infra ootavas et in octavia esf
rum, patrně už celý formulář. Jako se praví: 
Q u a e Kyrie eleison in misaa defunotorum can
tentur. Ještě v naší věoi stoJí za zmínkuNhnuale
ohori secundum usum Ordinis-Pratrum-Eremitarum'
Divi Augustini...1591. tam.ae-ětoutituly:-Intens
tiones psalmorum-induplioibua - Intonationes
psalmorumin semiduplioibus, Dominiois. simplicibus
et feriis, - Intonationea Magnificat in semidupli
cibus, etc. ut supra. Zde bychomkonečně měli už
pořadí, které vyhovuJe, za postrádané rubrikování
v našem rukopisu. Ale autor v Analeota Aug. (sv.KV
str. 200-201) mé oitaoi Jan z Tabula de his, quae
in hoc manuali oontinentur. Téměřnic nemé toto
manuéle pro mši. Přesto aspoň tonus epistolarum
a tonus evangeliorum tu zůstávaJí, mimooraoiapo
leěnou offioiu. o népěveoh se z autorových zprá?
nio nedovídáme.

ZaJímavé Je, že v téže době došlo k témuž i v uzu
diecézním —aspoň na půdě pražské. Svědkem Je ruko
pis z knihovny augustiniánů pražských, nyní v praž.
Ústřednímstát. archívu, sig. I d 13, invent.
č; 364 - srv. zde pozn. 122. Před žalmovými_népě
vy Je nadepaéno: I n c a p c i o n e s psalmorum
et oantioorum. Je to pro psalmodii pražskou Jediný
pramen u nás ze středověku - a husitský. Mohl
posloužit Zd. NeJedlému, Jenž ohne, aby čtenář
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_145.

146.

147.

vystačil s pouhýmifinálními differenoemi (pople
tenými), nebot "žalmy byly pěny na rozdíl od'"zpí—
vání" obvyklými žslmovými tóny; 3 e ž z a o
p o d r o b n ě r-o z v á d ě t i--b y=l o' b y
0 b t i ž n 6" (Dějiny husit. zpěvu, Praha 1955
kniha pátá, str. 315). Želmové-tony obvyklé v sou

dobé církvi přisuzovat- našemu středověku nebylo přípustne.

Ale nutno uvážit, že stejně márubrikovéno už fran
tiškánský breviář olomouckéStát. knih.. rkp. MI
353, který se hlásí do 14. stol., snad až do první
poloviny. Chybí nejen svátek.TroJioe s Božímtělem,
nýbrž v sanktorálu také sv, budvík Tolosský, biskup
z toho řádu kenonizovaný i..1317, De stigmatibus
čte se v oktávě sv. Františka, a není to Ještě
vlastní svátek, Jenž od r. 1340_mámít vlastní
ofrioium. Jinak kodex Je konvolutem- psalterium Je
oizí.'
Srv; H. Schmidt, HebdomadaII, str. 801 a d.

Státní archiv v Brně mámezi rukopisy pod sis.
FM916 slezskou agendu z 15. stol., zajímavou tím,
že se v ni rozlišuje čzus vratislavské katedrály
(např. o Pbpeloi: Subsonipte oolleote secundum
ohorumwratislaviensem diountur alta voce) a tím,
že vznikla v olomouckékapitule podrobené přece ritu
Jinému (Liber liturgicus soriptus per MhrtinumWhne
de Olmucz, pro tunc oepellarium ibidem, anno salu
tis 1492). 0 Velkémpátku Je pro naše slavné přímluš“
vy odkaz: Verte ooto folie, require cumtali signo.
Nb dotyčném místě pak najdeme k textům také nápěvy,
aspoň povrchně ve zkratce notované. Monitones vy—
padají takto:

,—... co... o. . alb.? 
Oremusdilectissimi nobis... patrem omnipotentem.

„__-_.
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Kadencejejediná,atoažnakonci-dalobyseříci"admodummetri".Nenívnítěžko
rozeznatmetrumprefačnípopřeklíčovánínápěvuještěsupersemitonálního.Ovšemvele

mentárnímstavu,ještěpředprefačním.P.WagnerJemáažpřioraoi(EinfůhrungIII.str.

80vevydánízr.1921).TakéagendabudeJeužívatipřioraci,zasevšakteprvenamístězávěrečnéhopunkta.Dooraceovšemzasahujíaklamaoe.Jejichzasazenídonápě

vunesourodéhodělaloobtíže.

t_n—Qf.[\L''''f*..a'f“\
':o.ao.o'oa

u;'w.=
Oremus.Flectamusgenua.Omnipotenssempiternedeus...\perseveret../

Chorus

:?
[%

.)

„LL

.?

L

.__;„„_„_
perse-ve-ret.Le-va—te.Percundem...peromniaaeoulaseculo-rum.Amen

VdalšíchoracíohužmáagendaLevatesníženopodleFlectamus.Wagnermásvůjpříklad

Ještěbezpřeklíčování,alenápěvužmádvojímembrumJakoprefaceajesubsemitonální

vmembruprvním.ačJečerpánozmisálu12.stol.(bibliotékyvatikánské).Unásmáme

ze12.stol.nápěvynaznačenyJenvoisterckémmisáluVIIB17pražskéUK,alenediaste

maticky.Itammámonitiokadencipouzekoncovoua,jaksezdá,admodummetri:
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148.

149.

n ./-- -„/
patrem omni-patentem. Oremus4.,. J..
re—vo-care digneris.

Srv. Václav Plocek, Catalogus oodicum notis musicis
*instructorum I, str. 251. Bližší v naší pozn. č. 108.
Mladší mísály oisteroké námnápěv neosvětlí & po
tridentském sněmuřád se vlastního misálu vzdal.

Instruktivní v tom ohledu může být příklad z wagne
rova spisu v předchozí poznámce. Ale mohlo působit
také, že monitiones časté před oracemi-galikánské
liturgii vlastními, bývaly nedepisoványPrefatio
(Praefatio sd oollectam, srv. uvod k Peter noster
mešnímu).

Mš—liwagner feriální nápěv ze 14. stol. právě pro
prefeci paschální, budí to pochybnost o správném
vročení kodexu františkánského (Cod. Regin, let.
2048Vat. bibl.). Dnešní určení tohoto feriálního
nápěvu: Sequens praefatio cumsuo centu dioitur in
diebus Ferialibus et in festis Simplicibus, ab Octa
ve Paschae usque ad Asoensionem. Je známkou pozděj—
ší doby, že se preface opatřovaly všemi nápěvy ke
všem textům. Případ WagnerůvEinfihrung III, str. 74.

150. Srv. wsgner, Einfuhrung III, str. 67.

151. Několik příkladů: Misálové plenerium Nár. mus.
XIV D 12 ze 12. stol. neumuJe sporadicky také pre—
faci ke svěcení tříkrálové vody, a není to nápěv
feriální. Vemši se uchytí později feriální forma
pro text postní (i neděli), ale v tomto starém pra—
menuani postní texty (Je jich více) nenaznačují
nápěv feriální. Ještě starším pramenemJe sakramen—
tář Stát. archívu olom. CO579, kde Je preface o
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152.

153.

154.

155.

156.

svěcení olejů ns Zel. čtvrtek - sni tom se neumg
nedají číst Jeko kodenoe feriúlní. To by bylo ve
etol. 11. Z 10. stol. Je sekrumentáš.knihcvny kro
měřížské - vzácný_dokument původu francouzského.
Nsumypři pretsoi o.svčoení křestní vody na Bílou
sobotu tsmnedávají nápěvferidlní, Der teierli
che Ton, der sich such in einem ensliechen Ibnti-g
fiksle a.. 13. Jshehunderts (Cod. let. 1218der „,
_Periserust. Bibl.) fůr die Prueteticn der Kirch
weihefindet, Je zmíněnu'bsnere III str. 57„
Uvádí Je_v přehledu Schmidt, Ebbdomadssonetu II.
str. 822-824. ' '

Benediosmue bylo zde ns str.612.

Honorius Augustodunensis,-Gemms snimse c. 227,
Higne, PL 172.

Srv. v textu str.7oo -. Ibdle kodexuprsž. UK,sig.
XIVH 22, fOId 111 a, musí generální kapitola fren
tiškánů před r. 1334 zakročcvstz Item tantum due
processiones fisnt in ordine nostru, ecilicet in
puriticscione beste virginie et in dominics(in)'
rsmis pelmsrum. I zde tedy uzus diecézní působil
přitažlivě.
Uvidímeníže, že pluviálů se františkáni zříksli
(stran-771 ).
Zdá se, že Jiný smysl má neužívání pluvidlu při
pohřbu. Breviář brněnských augustiniánů starší
(A lO7)zFinita miess escerdos sine csculs cum
ministris. subdisoonus cumcruce. et omnesslii
fretres stent in ordine circa ferentum iuxts dispo
sicionem msicris. K tomufrantiškán v misálu prci.
UKVII G 24: Po mši escerdoe eine plsnets cum
ministris sccedst sd corpus, scolitue preferst cru
oem et omnesslii grsdu suo venisnt ordinste cum
luminsribus et stent in oircuitu feretri in modum
rote. Jáhen s podjáhen bývali bez svrchních rouch
už při mši Jako v postu. '
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157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

česká diecéze nepřijímala pro sv. Václava žádné
propriální Alleluja a trvala na communemartyrum
až do konce 15. století. Nějaké propriální Allelu-
je (Goneolator) mohlo se vyskytnout-jen z privát—
ního popudu (srv. misál Nár. muz. XVI A 13 in octa—
va). Beatus es dei martir Wenceslaenašel Dobr.
Orel v misálu děkanství rokycanského. prý z 15.etol.
Zajímavé je. že by se jednalo o misál augustiniánů;

_ale ovšem kanovníků. na moravě je to skladba doloži—
telná už ve 14. stol. Přípisek už v nejstarším
misálu diecéze, brněnském rukopise jakubskéhofkos— .
tela 6/11 - viz zde v pojednání o němstr.?OB-709.
Hudebněje to ovšem ještě pouhá kontrafaktura.
Nejstarší notování má oommunesanctorum v olom. ,
misálním plenariu CO14l—z doby před ra 1350;'Mono
grafie D. Orla, Hudební prvky svatováclavské, Svato
václavský sborník II + 3, nápěv nezná. Viz str.120—122.

Úplný text této Theodulfovy básně v MGE.Poetae
I, 558. Odtud také v Analecta hymnioa 50. str. 160.

Inter Iagner. Einfahrung II. str. 301-303. vyd. 1912.
Upotřebano autorem pro hud. paleografii (Neumenkun
de).

Bude ještě o sekvenciáři níže na etrz775-776, až
v té věci poznámefrantiškány.

Bylo zde na str.696.

Zdena str.664.

Tomutozjednodušení klasifikace svátků, jímž semi
důplex trvalo až do poslední doby bez dělení na
maius a minus, přisoudíme pozorovatelný zmatek v
intitulaoích formulářů mešníhoordinaria při ruko
pisech františkánskýoh u nás dochovaných. Pro vročení
našeho františkánského ceremoniálu by nás zajímalo.
odkdy zjednodušení platí. Výslovné ustanovení o tom
chybí a ordinaria postaru přežívala označující for—
muláře. Tak v graduálu knihovny strahovské, sig.

"ia
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164.

165.

166.

D A I 4, pocházejícím ze znojemského kláštera Je
pořád Ještě intitulováno v kyriálním oddílu semi
duplex maius e semiduplex minus, ač kodex pochází
až ze stol. 16. Jen simplex už není maius a minus,
ale čte se: In simplioíbus solemnioribus a pak In
simplicibus prosté. Klarisky olomouckéve stol.15.
mají ještě In festis simplicibus minoribus po
intitulaoi In festis simplicibus solemnioribus.
Také nepořádné rubrikování v hodinkovém Benedica
mus Domino u klarisek chebských v čechách, pří—
padně omezování skladeb může být důsledkem dotyč
né reformy. Srv. zde str.671—672

Osamostatněné radikální křídlo řádu bylo ve zname
ní kultu jména Ježíšova (Ihesus : IHS). EmblémJe

známpak z pozdějšího využití u jezuitů;

Ordinaciones augustiniánů mají zvláštní kapitolu:
Quibus diebus prior officium facere debet in choro.
Je to kap. XXIII a stojí za citaci:

In festis maioribus et minoribus duplicibus
in omnibus horis et in missa per priorem
officium impleatur. Et in predictis diebus
et in dominicis et semiduplioibus antiphonam
(ad) Benedictuset ad thnificat incipiat,
et in die palmarumet cena domini et sabbato
sancto officium facíat misse. In aliis autem
diebus antíphone supradicte ab ebdomadario
incipiantur. Ebdomadariusautem in sequenti
die sbdomade, duobus diebus celebret pro
benefactoribus unammissam de mortuis et aliam
pro peccatis. Aliis vero diebus celebret,
prout placet.

Cuius laus secundumnomen, eius est et gloria.
Et in universa terra, qua sun indicie. Analecta
hymn.55, č.5. Jediný mímofrancouzský pramen je tam
graduale ms. Constantiense —cod. Doneschingan.
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167.

168.

169.

Že pochází už ze stol. 14. (MoneIII,60), se tam
vyvrací. Ale ta Kostnice může být coe dokumentárního.

Příležitostná výměnaliturgických knih mezi oběma
řády je přece doložitelná, ale_teprve v 15. stol.,
kdy u augustiniánů býl kuriální ritus dávno vkoře
něn samostatně, takže řádu byl chloubou jakožto ritus
obecn? církve. Příklady z 15. stol. viz níže v pozn.
173. "

De canonumobservantia Propositio XXII, kde františ
kánůmvytýká že fratres contra generalem consuetudi—
nem... in eodem usu adducunt locales Romancesanc
tos a Jmenuje také Triphonem et Respicium martyrea,
quorumeccleaiam habent Augustinenses. Z téže.propo
zice pak citováno v našem kontextu další.

S nápěvemmá tu Confiteor už týž text, na který jsme
zvyklí z misálu potridentského. Variant je peccavi
nimis oogitaoione, d e 1 e c t a c i o n e, c o n
a e n s u, verbo et opere, pak před závěrečným do
minum deum nostrum chybí předložka ad. Za známá jmé
na svatých je ovšem vsunut beatus Augustinus confes—
sor. Zajímalo by nás, zde i v tomto ohledu drží
vývoj u augustiniánů krok s františkány, nebot text
je nepochybně římský. Zato mámedoklad pro takovou
shodu při starém textu. vepsaném na volná místa při
dodatoíoh k řeholi, fol. 9ab: Confiteor deo omnipo
tenti et beate Marie semper virgini et beato Augus
tino et omnibussanctis, et vobis pater, megravi
ter pecasse per superbiam in lege dei mei, cogita
oione, delectacione, locucione, obmissione, consen
su, visu, verbo et opere. Maaculpa, mea culpa, mea
maximaculpa. Ideo precor beatem et gloriosam virgi—
nem Mariam et beatum Augustinum, omnes aanctos et
vos pater orare pro me. Je možné, že se tento kratší
text udržoval v kapitulní síni při tzv. culpa. (Srv.
výše pozn. 23,25.) Ale vyskytuje se téměř doslova
v diurnálu klariaky. rkp. praž.UK, sig. XIII H 3 l,
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170.

171.

172.

-k offioiu primy. Jmenování Jsou ovšemav. František
a sv. Klára a na místě'pater oslovován: Jsou eorores;
V rukopisu mezi temporale a sanktorale zasazen Je na
mocky rubrikovaný hymnař s malými-hčrami a s nešper—'
ním oddílem psalteria. Po primč-vsazenoofficial-'
marianum. Truhlář zařazuje kodex až do-stoi. 15.'Ale
antikvity hlásají. že aspoň předlohouJe-to pramen
starý. Neznáse ke svátku Visitationis) nic není o

.Anne, dokonce nic Ještě o svátku Elvis. Sv. Pranp
tišek nemáJeště svátek Stigmatum.Zatech okolností
mohouchybět i lokální patroni v sanktorúlu. aniž by
kodexbyl cizí. v liturgických knihách Jinak Confi
teor bývá pouze incipitováno. Ale, Jak vidět, k pro
venienci a stáří pramene můževydat svědectví 1 tato
formule.

.Převzetí názvu graduale, kde mělo být antiphonarium
diurnumpodle souvislosti. svědčí spíše pro mladší
původ toho ustanovení v řádu. V kodexu samotném čte
se Jeětě: Incipit entiphonarium diurnum - před do
minioa prima de adventu domini. Jinak Jsme o kodexu
měli v pozn. 109.

Gradudl Stát. archívu v Olomouci, rkp. co 195. Poří
zení pro olom. katedrálu příbuznýma přítelem Karla
IV. biskupem Janem Volkem , Je po paleografické
stránce k nerozeznání cd kodexůtrantiikánskýoh.
Podobně antifonář téhož archivu CO2 z téže doby
a téže příslušnosti. mísení znaků kvadratických do
metské domácí notace v Jejich vývojových stadiích Je
nezvratnou známkoumoravské provenience proti pro,
venienci české, kde Je příslušnost Jinak nezjisti
telná. Tak třeba při fragmentu graduálu, z něhož Je
pořízen obal pozdního oiaterckého sborníku„rkp. praž.
UKXIV D 4 1. není divu, že v něm na konci hymnáře
čteme (fol. 75 b): Finitum in monasterio Ws 1.1 a
h r a d e n s i (s datem 27. septembris 1671).

Česky: Proto v důsledku vašich-oddaných proseb povolu
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173.

173b.

174.

Jsme vám autoritou přítomného vyrozumění natrvalo,
abyste se mohli spokojit zachovávánímnynějšího
offioia hodinkového —které, jak žádá statut-vaším
řehole, máte slavit způsobemřímské církve 
v úpravě vámi pečlivě provedené ve vašich breviá
riioh.
Až ze atol. 15; znají Analecta Augustiniana edice
oběma řádům společné. Tom. XVI, str. 77 ood. Bibl.
nat. Matritensis, sig. R-Ie25, kde se čte: Inci—
pit breviarium ordinis heremitarum sancti Augustiý
ni atQue fratrum minorum secundum modumourie ro
mana. Pozoruhodné Je, který z řádů Je Jmenován
napřed! K tomuExplicit brevierium totius anni se
cundummbdumcurie romsne, scriptum per menua fr.
Iohannia, magistri ordinis fratrum heremitarum
a; Augustini, nstum de Gsndamoin Flandrin. Comple
tum Brugis. Sub anno domini milesimo quadringente
simo quinquagesimo quinto. Rogo oretia pro eo. Týž
díl str. 25 zná Mhrtyrologium fratrum minorumin
usumeremitarum o.hugustini translatum, et Capitule
v ood.ma.Vatic.4773 aeeo. IV., a dod.ms.1422 Biblio
thecae Angelioae, Jenž obsahuje magnumbreviarium
romanum, prius in usu fratrum minorum ao deinde
eremitarume.Auguatini, srv. také str.33. kde Je
podán výčet svátků podle klasifikace. Konečněna
str. 107 Je upozornění na tisky římského breviáře,
které v dodatku seřezují propria “obouřádů za sebou
- napřed propria minoritů, pak augustiniánů.
Srv. Analeota Francisoana, tom.III, str. 696, nebo
tamtéž 247. tom. II, 63, tom.I.261. Ed. Quaracohi.
713 také AHa frantiěk. hymnáři.

nejstarším dochovanýmantifonářem františkánským
byl by kodex mnichovskéhokláštera, z něhož faksi
mile uveřejnil P. Wagner ve své Neumenkunde, vyd.
r. 1912, Einrčhrung in die greg. Mel. II. 'str. 306.
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175b.

Terminem post quem musí být pro datování kodexu
kanonizace sv. Antonína Paduánského, je-lí tam
rýmovaná historie o tomto světci už obsažena. Tím
jsme v r. 1232. Tvůrce tohoto officia Julián ze
Špýru zemřel kolem r. 1250. Terminus ad quem pro
kodex je neznám. Wagner právě z notace odvozuje
časné_vročení (um 1230 v pozn. 2 na str. 305),
ale desetiletí jistě nerozhoduje.Jisté je, že
podle fakeimile notování tohoto antifonáře nejeví
ještě žádný sklon k notaci kvadratické; na jejímž
rozšíření v Římě mámít vinu Mikuláš III., jenž'
byl papežem už r. 1277. Faksimile obsahuje v osnově
ještě neumy, svýmutvářením tíhnoucí k jihoitalské
škole. Přes františkánský obeah dělá Wagnerz ko
dexu dokonce samu kuriální předlohu v ohledu pa
leografickém. Námse naopak zdá, že v kodexu
františkánském přežívá notační volnost, kdy už si
kurie začíná volit svatém pevný proti praxi oetat
ního Říma. Jako v jiných proměnáhhritu byla kurie
řádem dodatečně následována.

Např. františkánské kyriale praž. UKI E 12 ze
14. stol. likvestruje (-lev-son) pomocípřídavko
vého apostrofu. To by nebylo, kdyby kvadratioká
notace měla od počátku pro likveecenci vlastní
znak. Ostatně i plica je v chorálu užívána pro
likveacenci jako znak přídavkový velmi často.
Srv. Wagner, Neumenkunde,pag. 311/312 (vyd.l9l2).
Také pag. 316 o likveecenci v kvadratické notaci.

Že františkáni kaudovali kvadratu také způsobem
ještě bližším menzuře, ukázali jsme při posuzová
ní zpěvníků Elišky Rejčky užívaných klášterem cis
terckým na Starém Brně.
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176. Ostatně také u františkánů najdeme notováno tímto
způsobem přes všechen zákaz. Tak Je z velké čás
ti donotováno do prázdných osnov v lámentacích
lekcionáře praž. UKXIII A 1. o kterém bylo v
poznámce č. 11. Jedná se právě-o Orecio Iheremie
prophete, jež náleží k lementacím Jako poslední
lekoe (Thren. 5. cep.).

Pro svůj vlastní nápěv, respektovaný po celý
středověk všemi kompozičními školami & novotemi
v lamentacích, Je zvlášt jmenovánaaugustinián
ským ordinariem v souboru: De tono lsmentaoionum
et Recordsre. Mámepříležitost povšimnout si při
tomto nápěvu rozdílnosti mezi eugustiniány s
františkány při srovnání s Edicí vatikánskou.
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Je nutno vyjít odspodu, od edice Vatikánské, má-li být
patrno, že se jedná o lekční tonus, s initiem jako Per
omnia saecula sasc. a s ukončenímnávratem k tenoru (pod
le nás punctumversum). Františkáni initium ještě poneq
chávají v původním tvaru, i když už u nich do skladby
vstupuje VII. modus. Augustiniáni už mu obětovali také
initium, ale zato jejich redakce nápěvu je nejpůvod—
nější svou prostotou. Jinak i Vat. edice je prostoupena
už gotikou. Františkánská ještě více, včetně přípravné
ho podatu, známého z písně svatováclavské jako ah-G-ow
Vatik. ed. střídá tento tonus po způsobu mladších la
mentací do dvojic s jiným vedením nápěvu, aspoň zde
mixolydickým, na svrchní kvartě (a-o-d 'proměněno v oh
od jako v psalmodii). To římský ritus neměl v době, kdy
řádůmposkytoval předlohu. Jen počátek Recordare domina
vypadne z pravidla u františkánů:

11 . f:.\" 5. 'o\.v '
n'e\".A'-000 o. o . o .

Reoorda-re domino... inýtu- e-re et respioe...

ale to je nakonec pouhývariant incepce fungující trvale
ke druhému membrutohoto lamentačního tonu. U augustini
ánů se ještě vyskytuje tato initiála skladby. Zdá se, že
je přejata z úzu našich diecézí.

Musímese však ještě vrátit k notování. Je příznačné, že
lekcionář náležel klariskám (krumlovskýmv Čechách). Kla
risky olomouckéve svémantifonáři (Stát.knih.olom., sig.
MIV 6) nás o nápěvu Orationis Ieremiae nepoučí a notaci
zachovávají kvadratickou. Ale jak málo se cítily na ni
vázány, ukazuje jejich graduál, který v 15. stol. přejí—
má z velké části vůbec notaci diecéze - tehdy už českou
exaktní rhombiku usazenou na Moravě. o graduálu (rkp. Stát.
knih. olom. M IV 2) bylo v pozn. 109. Klarisky bylo potře
ba zvlášť reformovat při postupu striktní observanoe řá
dové. Něcojiného jsou nekvadratické přípisky pozdějších
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177.

majitelů řádových zpěvníků. Srv. rkp. praž. UK
I E 12 (Kyriale se sekvenciářam). Ale 1 tam nové
Alleluja o sv. Kláře musilo vyjít Ještě z řádové

_dílny.

Quotidíe etiam post oompletoriumrecitabatuf vel
cantabatur Vigilia B. Mariae_v1rginis, quae nunc
&verbo, quo incipit, dicitur Benedicta. Anal.
August. VIII; 131.
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