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Predslov

S

tredovek predstavuje v histórii západnej kultúry obdobie, ktoré nás často mätie a zaráža. Naše snahy o presné analýzy a hodnotenia zachovaných produktov z týchto čias sú plné hypotéz a improvizácie. Príčinou je častá anonymita autorov, strata prameňov, niekedy ich neúplnosť alebo premiestnenie z pôvodného
miesta používania.
Za činnosťou stredovekého človeka, konkrétnym umeleckým dielom či rukopisom hľadáme najmä kultúrnu alebo historickú identitu, ktorá skúmaný jav (písmo,
iluminácie, liturgický obsah a poriadok, hudobný obsah, notácia) podľa našich
súčasných kritérií zaradí do určitého typu, štruktúry alebo klasifikácie. Cieľom
tejto publikácie je komplexné predstavenie prameňov stredovekej cirkevnej hudby z územia Slovenska.
Jean Batany v stati Ústní a písemné (Le Goff, J.: Encyklopedie středověku, Praha : Vyšehrad, 2014, s. 834) konštatuje: „Potíž je v tom, že středověcí lidé bravurně
manévrovali mezi mnoha vyjadřovacími kódy, které sme zvyklí analyzovat odděleně.“
Napriek úzkej špecializácii tejto knihy sa preto budeme snažiť o zachytenie
širokej škály podnetov a vplyvov, ktoré utvárali priestor pre šírenie vzdelanosti
a písomnej kultúry v stredoveku.
Počas výskumného procesu sme pri hľadaní syntetických téz a systematických
hodnotení prameňov narážali na fascinujúce postavy a spoločenstvá svetského
a cirkevného života, ktoré podnietili vznik konkrétnych rukopisov. Ich zásluhou vznikla v multikultúrnom a multietnickom prostredí stredovekej spoločnosti farebná paleta písomnej kultúry, ktorá zahŕňala i vzácne pramene liturgickej hudby.
Spracované stredoveké pramene reprezentujú jedinečný obraz stredovekej
hudobnej kultúry z územia Slovenska, ktorý bol napriek veľkým materiálnym
stratám bohatý a jedinečný. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa nám na základe
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porovnávacieho výskumu podarí prostredníctvom európskych i svetových databáz určiť identické skupiny rukopisov, notátorských rúk alebo skriptorských
dielní fragmentárne zachovaných rukopisov. Nesmierne nás teší, že vďaka publikovaným prácam a databázam mohli byť v rámci medziodborovej, národnej
i medzinárodnej spolupráce identifikované stredoveké pramene, ktoré stratili
svoju pôvodnú identitu.
V tejto súvislosti ďakujeme za pomoc, spoluprácu a výmenu informácií domácim – Miriam Hlavačkovej, Jurajovi Šedivému, Dušanovi Buranovi i zahraničným
kolegom – Zsuzse Czagányovej, Gáborovi Kissovi, Kinge Körmendyovej, Judit Nobilis Laufovej, Jane Vozkovej, Dagmar Štefancovej, Milade Studničkovej, Rudolfovi Flotzingerovi, Alexandrovi Rauschovi, Robertovi Klugsederovi, Marii Theisenovej, Martinovi Rolandovi, Susane Rischplerovej a Jurijovi Snojovi.
Za sprístupnenie stredovekých materiálov ďakujeme všetkým riaditeľom a pracovníkom archívnych, knižničných a muzeálnych pracovísk na Slovensku.
Za recenzovanie publikácie srdečne ďakujeme prof. Marte Hulkovej a Dr. Darine Múdrej.
Za inštitucionálnu podporu ďakujeme Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied – riaditeľke Dr. Hane Urbancovej a Pedagogickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku.
Mimoriadne poďakovanie za možnosť spracovať túto špecifickú časť písomnej
kultúry patrí Bohu a našim rodinám.
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Kontexty
výskumu

S

tredovekú hudobnú kultúru z územia Slovenska je dnes možné rekonštruovať
vďaka zachovaným písomným prameňom z konca 11. až začiatku 16. storočia.
Všetky kompletné rukopisy a fragmenty obsahujú cirkevnú hudbu, ktorá slúžila
liturgickým potrebám stredovekej cirkvi, tzv. CANTUS PLANUS. V porovnaní
s okolitými krajinami (Poľsko, Rakúsko, Česká republika) sa na Slovensku zachoval žiaľ veľmi malý počet celých rukopisov. Väčšina zachovaných prameňov pochádza najmä z konca stredoveku, zo 14. a 15. storočia. Najviac liturgických kódexov patrilo v minulosti ich používateľom, teda cirkevným inštitúciám (biskupské,
kapitulské, farské/mestské, kláštorné, školské knižnice). Medzi najdôležitejších
vlastníkov liturgických kódexov patrili v stredoveku najmä Bratislavská kapitula
a Kostol sv. Martina, kolegiátna, neskôr biskupská kapitula v Nitre, Spišská Kapitula na Spiši a všetky kláštorné spoločenstvá (františkáni, dominikáni, kartuziáni,
pavlíni, augustiniáni, premonštráti). Predpokladáme, že cenné zbierky rukopisov
vlastnili aj bohaté fary obchodných a banských miest, napr. Trnavy, Žiliny, Banskej
Štiavnice, Banskej Bystrice, Kremnice, Košíc, Popradu, Prešova, Levoče, Bardejova. Malý počet rukopisov bol súčasťou súkromných zbierok bohatých mešťanov
(richtárov, notárov, dobových vzdelancov) alebo cirkevných predstaviteľov (biskupov, kanonikov, študentov).
Stredoveké kódexy a fragmenty, ktoré sa zachovali na území Slovenska, tvorili
len nepatrnú časť používaných liturgických kníh u nás v stredoveku. Kompletné
rukopisy sa dnes nachádzajú žiaľ len v piatich mestách – v Bratislave, Spišskej
Kapitule, v Martine, Košiciach a v Prešove. Mnohé rukopisy sa už koncom stredoveku, prípadne v neskoršom období (od reformácie až do obdobia komunizmu),
začali používať ako obalový materiál na mladšie knihy. Nepoužívané kódexy boli
po roku 1500 často predávané kníhviazačským dielňam a mestským archívom,
kde boli rozstrihané zlomky použité na vytváranie kvalitných pergamenových
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väzieb mestských protokolov alebo účtovných kníh. Z tohto dôvodu sa dnes
fragmentárne zachované rukopisy nachádzajú v takmer všetkých archívnych,
muzeálnych alebo knižničných inštitúciách Slovenska už vo svojej sekundárnej
funkcii, teda ako obaly a väzby. Najväčší počet fragmentárne zachovaných rukopisov pochádza z väzieb mestských úradných kníh, inkunábulí a tlačí z konca 15. a celého 16. storočia. V súčasnosti je na Slovensku evidovaných približne
750 stredovekých notovaných zlomkov, ktoré sú uložené najmä v štátnych archívoch a vo fondoch evanjelických knižníc (bývalá Lyceálna knižnica v Bratislave
– Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, evanjelické knižnice v Kežmarku a v Levoči), v štátnych knižniciach (štátne vedecké knižnice v Prešove, v Košiciach, Univerzitná knižnica v Bratislave, Pedagogická knižnica v Bratislave,
Slovenská národná knižnica v Martine, knižnica Spolku sv. Vojtecha v Trnave)
alebo muzeálnych pracoviskách (Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzeum mesta Bratislavy, Východoslovenské múzeum v Košiciach).
Za situáciu, prečo sa na Slovensku zachoval taký malý počet stredovekých liturgických kódexov, zodpovedá niekoľko historických faktorov. Najstaršie písomné
pramene z 11. – 13. storočia boli zničené pravdepodobne v čase stredovekých vojenských konfliktov, požiarov a nestabilnej cirkevno-politickej situácie (nástup
reformácie a následne rekatolizácie). Veľká časť nepoužívaných rukopisov (kódexy zo 14. – 15. storočia) bola najmä v 15. až 17. storočí použitá ako vhodný materiál na spevnenie väzieb a obalov mestských úradných kníh a rukopisov z mladšieho obdobia. Množstvo vzácnych rukopisov bolo žiaľ mimo územia Slovenska
aj vyvezených. V 19. storočí sa časť najvzácnejších stredovekých materiálov zo
Slovenska (napr. z Bratislavy, Levoče, Bardejova, Lelesa a i.) dostala do maďarských múzeí a knižníc (Budapešť, Šopron a i.) alebo do Rumunska (Alba Julia).
Časť kódexov sa stratila aj po vzniku prvej Československej republiky v roku 1918,
keď mnohé stredoveké rukopisy skončili v zahraničných súkromných zbierkach.
Najviac stredovekých rukopisov a fragmentov sa zachovalo v bratislavských
inštitúciách (Slovenský národný archív, Archív Slovenského národného múzea,
Univerzitná knižnica, Ústredná knižnica SAV, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Múzeum mesta Bratislavy, Štátny archív v Bratislave (cirkevná
zbierka AMB), Slovenská pedagogická knižnica). V Bratislave sa dnes nachádza
8 kompletných notovaných rukopisov (5 bratislavských antifonárov, 2 misály, 1 graduál) a niekoľko desiatok fragmentov (cca 250 jednotiek). Dva rukopisy spišskej
proveniencie sú dodnes uložené na svojom pôvodnom mieste – v Spišskej Kapitule. Dva kódexy sú deponované v Slovenskej národnej knižnici v Martine (graduál
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a ranonovoveké lamentácie), dva v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove (žaltár
a krakovský notovaný breviár) a dva kompletné kódexy s notáciou sa zachovali
taktiež v Košiciach (Východoslovenské múzeum). Súčasťou pokladu Katedrály
sv. Emeráma v Nitre je najstarší notovaný liturgický rukopis z územia Slovenska tzv. Nitriansky kódex. Najväčšie počty notovaných fragmentov sa nachádzajú v štátnych archívoch v Modre (70 jednotiek), Banskej Štiavnici (75), Banskej
Bystrici (53), Kremnici (46), Levoči (25), Bardejove (20), Poprade (19), Trenčíne
(18). Z knižničných inštitúcií sa najviac stredovekých fragmentov s notáciou nachádza v Knižnici evanjelického a.v. cirkevného zboru v Levoči (60), vo fonde
bývalej Lyceálnej knižnice v Bratislave – dnes Ústredná knižnica SAV (52), v Slovenskej národnej knižnici v Martine (41 + 5 v Knižnici kaštieľa v Oponiciach), vo
fonde Lyceálnej knižnice a.v. v Kežmarku (31) a v cirkevných knižniciach Nitry
(biskupský diecézny archív: 7, diecézna knižnica: 3, piaristická knižnica: 5). V Štátnom archíve v Bratislave je evidovaných 89 a v Archíve mesta Košice 27 zlomkov.
Mnohé otázky vzniku, pôvodu a používania stredovekých notovaných rukopisov a fragmentov na Slovensku zostali dodnes nezodpovedané. Torzovitý stav
niektorých prameňov neumožňoval presné stanovenie vedeckovýskumných záverov. Na väzby mladších kníh alebo mestských úradných listín, účtov, zápisníc
a protokolov boli často použité len malé časti zo stredovekého notovaného kódexu (jedno fólio, pol strany, inokedy úplne malý pásik na spevnenie chrbáta väzby
a pod.). Najmä v prípade veľkorozmerných kódexov nebolo vždy možné identifikovať presný liturgický obsah zlomku. Niektoré rukopisy totiž dosahovali koncom stredoveku obrovské rozmery (až 800 x 600 mm). Keďže anonymita notátora bola v stredoveku úplne bežná, väčšinou sa ani v kompletne zachovaných
prameňoch jeho meno neuvádzalo. Najčastejšie sa zachovali údaje s datovaním
rukopisu. V tzv. kolofóne sa obyčajne v závere alebo v úvode spomínal väčšinou
dátum, kedy bol kódex napísaný, napr. deň, mesiac, rok – cirkevný sviatok. Ojedinele bol v rukopise spomínaný objednávateľ (finančne silný donátor bol obyčajne vyobrazený na prvej iluminovanej iniciále rukopisu, prípadne bol v rukopise uvedený jeho erb), skriptor alebo iluminátor. Niektorí iluminátori uvádzali
svoje mená vo svojich autorských ilumináciach, prípadne tieto iluminácie aspoň
datovali. Bratislavský antifonár IIa (Múzeum mesta Bratislavy, A/5) obsahuje napr. datovanie iluminácie s textom „Loquebantur variis linguis app/ostoli/ 1487“.
O činnosti notátora sa v stredovekých rukopisoch zachovali zmienky len výnimočne. Ojedinelý zápis o vyplatení mzdy za notovanie antifonára pre notátora
sa nachádza vo vizitáciach z Kláštora augustiniánov v Klosterneuburgu. Počas
vyhotovenia obrovského 4-zväzkového antifonára prebiehala pri vyhotovovaní
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kódexov v dvadsiatych rokoch 15. storočia v Klosterneuburgu presná deľba
práce. Na zhotovení tohto rukopisu sa podieľala skupina skriptorov, iluminátorov a dokonca i notátorov.1
V súvislosti s presným stanovením neznámych faktov o datovaní, proveniencii a miesta používania rukopisov je preto potrebné interdisciplinárne komplexné hodnotenie.
Obzvlášť problémovým okruhom hudobnej paleografie je skutočnosť, že vnútorné prvky hudobnej písomnej kultúry boli niekedy málo diferencované. Zhotoviteľa alebo datovanie rukopisu nebolo niekedy možné určiť kvôli faktu, že
konkrétne notačné písmo mohlo byť v rovnakej štrukturálnej podobe používané
v určitom geografickom priestore 500 i viac rokov (napr. kvadratická notácia sa
od stredoveku v nezmenenej podobe používa dodnes). Napriek tomu bola komplexná analýza notačných štruktúr (používané neumové štruktúry, ich stavba,
kodikologicko-paleografické merateľné ukazovatele) dôležitým ukazovateľom
pôvodu (proveniencie) notátora. Pri základnej identifikácii, analýze, komparácii a vyhodnotení rukopisov (zachovaných kompletne i fragmentárne) bola nevyhnutná detailná vnútorná a vonkajšia kritika skúmaných pamiatok.
Vnútorná kritika prameňa prebiehala na základe komparácie liturgických
zvyklostí. V mnohých prípadoch bolo možné stanoviť inštitúciu alebo liturgickú
tradíciu používateľa kódexu na základe analýzy liturgického radenia konkrétnych
spevov. Špecifické vlastnosti omšovej alebo ofíciovej liturgie boli pre liturgickú
alebo hudobnú prax daného mesta, kláštora alebo inej cirkevnej inštitúcie presne stanovené. Striktné normy a predpisy vzorovej rímskej liturgie viazali iba časť
repertoáru temporálu a sanktorálu omšových i ofíciových textov. Napriek tomu je
v každom liturgickom kódexe množstvo špecifických obsahových jednotiek, ktoré dokumentujú a reprezentujú konkrétnu lokalitu, región, ekonomickú silu objednávateľa a pod. Medzi významné činitele určenia proveniencie boli zaradené
napr. spevy na sviatky svätých (patrón kostola, kláštora, mesta, fary, oltára a pod.;
v neskorom stredoveku sú často notované iným ako čiernym atramentom, najdôležitejšie sviatky najmä zlatou, červenou alebo modrou farbou), ďalej rýmované
ofíciá, ofícium za zosnulých,2 z omšového repertoára niektoré alelujové spevy,3
1
2

3

HAIDINGER, Bemerkungen zur Entstehung, s. 73-80.
V prípade ofíciových spevov je v otázke stanovenia presnej proveniencie smerodajným činiteľom ofícium za zosnulých, v ktorom je veľmi špecifické radenie responzórií pre konkrétne diecézy, kláštory alebo mestá. OTTOSEN, The Responsories and Versicles, www.uni-Regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/
Musikwissenschaft/cantus, databáza ofícií za zosnulých: „Responsories of the Latin Office of the Dead“
Pri omšových formulároch je dôležitá analýza používania a radenia alelujových veršov v cezročnom období, ktorá môže stanoviť presné zaradenie liturgie ku konkrétnemu rítu. www.uni-Regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus - databáza: „Post-Pentecost Alleluias“
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sekvencie, omšové ordináriá a trópované spevy (presahujúce základný repertoár). Pri spevoch ofícia boli mimoriadne dôležité napr. radenia adventných antifón a antifón v období cez rok.4
V rámci detailného spracovania rukopisov sme sa opierali o vonkajšiu a vnútornú kritiku rukopisov. Vonkajšia kritika prameňa analyzovala a definovala
skriptorskú tradíciu, vzory a vplyvy konkrétnej notácie. Jednotlivé notačné
štruktúry boli dlhodobo používané (200 – 500 rokov), napriek tomu často získavali jedinečnú podobu podľa konkrétneho skriptória, ekonomickej sily objednávateľa alebo historických faktorov. Hudobnopaleografická stránka rukopisu
(konkrétny typ notácie) mohol naznačiť pôvod notátora (špecifickú skriptorskú tradíciu – určitého skriptória, notátorskej dielne a pod.). V základnej vonkajšej kritike prameňa bolo preto nevyhnutné spracovanie základných údajov
(kodikologický popis, textová analýza, hudobnopaleografický popis, zápis melódie, digitalizácia rukopisu). Hlavným metodickým postupom v identifikácii
paleografickej stránky stredovekých notovaných prameňov bolo taktiež vyhodnotenie a porovnanie základných notačných štruktúr: jednoduchých neum (punktum, tractulus, pes, clivis, scandicus, climacus, torculus, porrectus). Zásadný bol taktiež kodikologický popis vonkajších paramentrov notácie (dvojité
rámovanie, počet riadkov v linajkovej osnove, porovnanie rozmerov zrkadla,
výšky notovej osnovy, medzery v notovej osnove, veľ kosti základného notačného elementu punktu). Na základe zhody parametrov bolo často možné priradiť niektoré zlomky k pôvodne jednému kódexu (napr. väčšina fragmentov
zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracovisko – Archív Banská Štiavnica
pochádza z jedného rukopisu – graduálu).
V poslednom období sa výskum stredovekej hudobnej kultúry v celosvetovom meradle zintenzívnil do mimoriadne progresívneho procesu. Internetové databázy viacerých amerických, kanadských a európskych univerzít a vedeckých inštitúcií publikovali obrovské komplexy informácií o kompletných
kódexoch alebo fragmentoch. Úvodné podnety5 na koordinovaný komplexný
presun a online spracovanie informácií o stredovekých hudobných materiáloch boli položené v osemdesiatych rokoch 20. storočia po založení pracovnej
skupiny Cantus Planus6 v rámci Medzinárodnej muzikologickej spoločnosti
4

5
6

Corpus Antiphonalium Officii I-IV. HESBERT (ed.). Ofíciové spevy je možné komparatívne porovnávať
vo viacerých databázach: www.publish.uwo, http://cantusindex.org, www.uni-Regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus; http://cantusdatabase.org.
STEINER, Chant research at the End of the Twentieth Century, s. 13-17.
Prvé stretnutie pracovnej skupiny Cantus Planus sa konalo v roku 1984 v Maďarsku.
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(IMS).7 Prvé tri databázy stredovekej hudobnej kultúry CANTUS (Kanada,
USA: viacerí prispievatelia z Európy), Corpus Antiphonalium Officii – Ecclesiarum Centralis Europae (Maďarská akadémia vied), a Cantus Planus (Nemecko: Univerzita v Regensburgu) patria v celosvetovom meradle dodnes medzi
najvýznamnejšie databázy stredovekého jednohlasu. Nedávno modernizovaná databáza CANTUS Database reprezentuje normatívnu internetovú formu,
s veľ kým priestorom prísunu a spracovania informácií, s komplexnou možnosťou vyhľadávania, identifikácie, komparácie ofíciových materiálov nielen rukopisných a najnovšie i tlačených. Mimoriadny prínosný je nový medzinárodný
databázový katalóg CANTUS Index ofíciových, ale aj omšových spevov. V súčasnosti zjednocuje a prepája 11 rôznych národných i nadnárodných databáz
- CANTUS Database (Debra Lacoste, Kanada, od roku 2012), Portuguese Early
Music Database (Manuel Pedro Ferreira, Portugalsko, od roku 2012), Slovak
Early Music Database (Eva Veselovská, Slovensko, od roku 2012), Gradualia
Project (Gábor Kiss, Maďarsko, od roku 2012), Fontes Cantus Bohemiae (Jan
Koláček, David Eben, Česká republika, od roku 2013), Cantus Planus in Polonia (Bartosz Izbicki, Poľsko, od roku 2013), Cantus Ultimus (Ichiro Fujinaga,
McGill University, Kanada, od roku 2014), Comparatio (Claire Maître, Paris,
France, od roku 2014), Musica Hispanica (Carmen Julia Guttiérez, Španielsko, od roku 2015), Gregorien.info (Inga Behrendt, Nemecko, od roku 2016)
a Antiphonale Synopticum (Harald Buchinger, Nemecko).
Pre výskum rukopisov stredoeurópskeho priestoru má veľký význam i databáza Rakúskej akadémie vied, ktorá sprístupňuje kódexy a fragmenty Rakúskej
národnej knižnice (Alexander Rausch – Robert Klugseder) v odlišnom vyhľadávacom systéme.
Za mimoriadne prínosné považujeme spustenie samostatnej národnej plnotextovej databázy stredovekých notovaných rukopisov z územia Slovenska Slovak
Early Music Database – Cantus Planus in Slovacia (http://cantus.sk), ktorá od roku
2012 sprístupňuje 13 kompletných stredovekých kódexov a niekoľko stoviek fragmentov. V súčasnosti je tu publikovaných 16 106 stredovekých spevov.
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http://www.ims-online.ch/
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I. Historické
predpoklady
Stredoveká cirkev na území Slovenska.
Liturgická tradícia stredovekého Uhorska

P

rvé kontakty predslovanského obyvateľstva nášho územia s kresťanstvom boli
sprostredkované expanzívnou politikou Rímskej ríše.8 Siahajú do druhej polovice 2. storočia, keď sa na naše územie dostali rímske vojská, v ktorých boli zastúpení kresťania. Najstarším dokladom prieniku kresťanstva na slovenské teritórium
je archeologický nález rímskeho kahanca s Kristovým monogramom XP z trenčianskeho hradného kopca. Podobné nálezy boli odkryté na rímskom pohrebisku
v Rusovciach. Archeologické výskumy v Bratislave – Rusovciach dokazujú, že bývalá rímska stanica Gerulata bola významnou antickou obcou. Podľa objavených
hmotných pamiatok so starokresťanskými motívmi (kahance s rybou a kotvou) sa
predpokladá, že v Gerulate existovala kresťanská komunita. 9 V neskororímskych
hroboch v Bratislave – Rusovciach sa našli viaceré mince s Kristovým monogramom. Od polovice 4. storočia klesal na našom území vplyv Ríma a rímskych provincií (Panónie), ktorý súvisel s veľkou migráciou európskych etník. Sťahovanie
národov zapríčinilo výrazné etnické zmeny v našom priestore. Od 5. storočia sa
dominantným etnikom na území Slovenska postupne stávajú Slovania.10 Slovanské kmene, usadené v Panónii, si osvojili niektoré kresťanské poznatky od zvyškov
rímskeho a romanizovaného obyvateľstva. Archeologické nálezy to dokumentujú
podľa zmeny spôsobu pochovávania mŕtvych. Obsadenie nášho územia Avarmi zapríčinilo takmer úplný úpadok kresťanskej kultúry. Od konca 6. storočia sa v kresťanských misionárskych kruhoch západu prebudil záujem o kristianizáciu Slovanov. Jedným z predpokladaných kristianizačných prúdov bola činnosť iroškótskych
misionárov, ktorú na Slovensku indikujú ojedinelé nálezy hmotnej kultúry11. Po8
9
10
11

RATKOŠ, Kristianizácia Veľkej Moravy, s. 71-83.
PICHLEROVÁ, Gerulata Rusovce.
KOVÁČ, Dejiny Slovenska.
RUTTKAY, Počiatky kresťanskej sakrálnej architektúry, s. 10.
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stup kristianizácie bol zrýchlený po ukončení fransko – avarských vojen. V lete roku
796 sa konala synoda na neznámom mieste pri brehoch Dunaja (ad ripas Danubii),
na ktorej zhromaždení biskupi prerokovali problémy pokresťančenia slovanského
a avarského obyvateľstva.12 Rozhodujúcu úlohu v našom geografickom priestore
získali Salzburské arcibiskupstvo na čele s biskupom Arnom, stúpencom Karola
Veľkého a Pasovské biskupstvo.13 Západný prúd kristianizácie sa dostal v 9. storočí do vzťahu s novokonštituovaným štátnym útvarom naddunajských Slovanov14
– Veľkou Moravou. Záujmy a vplyv franských panovníkov a cirkevných hodnostárov, presadzované prostredníctvom šírenia kresťanstva na sever od Dunaja, sa postupne menili z dôvodu upevňovania postavenia včasnostredovekej Veľkej Moravy.
Hlavný prúd christianizácie zo Západu „via Metz – Aachen a Salzburg – Passau”,15 reprezentovaný fransko-germánskymi kňazmi, sa stretol zo záujmami druhého smeru šírenia kresťanskej viery z Východu (Konštantínopol). Počas celého 9. storočia,
kedy zaznamenávame obrovský kultúrny, náboženský i politický rozmach života
obyvateľov Veľkej Moravy, existovali a používali sa na našom území dve liturgie
a dva liturgické jazyky. Latinská liturgia a s ňou latinský liturgický spev presadzovali franskí kňazi hlavne vo vyšších spoločenských vrstvách. U domáceho obyvateľstva obrady v cudzom jazyku pravdepodobne nenašli veľkú obľubu, čo dokazuje vyhlásenie mohučskej synody z roku 852, že kresťanstvo je na Veľkej Morave
stále hrubé.16 V misijných oblastiach, teda aj na slovenskom území, sa používali
len skrátené výťahy latinských sakramentárov, tzv. „libelli missae”. Išlo o liturgické
knihy menšieho rozsahu, ktoré boli zostavené podľa osobitných pastoračných potrieb krajín, kde misie prebiehali.17 Hudobná zložka bola pri slávení bohoslužieb
a iných liturgických obradov pravdepodobne jednoduchšia a skromnejšia. Druhou
používanou liturgiou na našom území bola liturgia slovanská. Slovanská liturgia
a slovanský liturgický spev vo veľkomoravskom období existujú v oveľa užšom časovom priestore ako latinský chorál. Hromadnejšie používanie slovanskej liturgie
sa dá datovať do roku 869, keď pápež Hadrián II. dáva súhlas na slúženie liturgie
v slovanskom jazyku. Na Veľkej Morave sa pápežovo odobrenie uplatňuje v praxi
12
13
14
15
16

17

RATKOŠ, Pramene k dejinám Veľkej Moravy, s. 165.
RYBARIČ, Hudobnokultúrna problematika Veľkej Moravy, s. 27-30.
RATKOŠ Pramene k dejinám Veľkej Moravy. s. 72, pozn. 11.
RYBARIČ, Hudobnokultúrna problematika Veľkej Moravy, ref. 13, s. 18.
Rámcové smernice pre misie vypracoval Alkuin. Celá výučba nemala trvať menej než 7 a viac ako 14 dní.
Na prijatie krstu stačilo, aby katechumeni ovládali Modlitbu Pána a Vyznanie viery a vypočuli si exegézu desatora, náuky o hriechoch, čnostiach, o večných odplatách a trestoch. VAVŘÍNEK, Cirkevní misie
v dějinách Velké Moravy, s. 42-43.
DVORNÍK, Byzantské misie u Slovanů, s. 125. Časť „libelli missae” predstavuje podľa mienky bádateľov aj
zlomok Kyjevských listov.
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pravdepodobne až po návrate Metoda z ellwangenského väzenia v roku 873, keď sa
ujíma správy jemu zverenej moravskopanónskej cirkevnej provincie.18 Otázny je
však geografický priestor, kde bola slovanská liturgia používaná. Napr. v Nitriansku, sídle franského kňaza a neskôr biskupa Vichinga, sa používala latinská liturgia. Samotný panovník Veľkej Moravy Svätopluk má v pápežskej bule Industriae
tuae (880), vydanej pápežom Jánom VIII., zaručenú možnosť celebrovať liturgiu
po latinsky, ak si to Svätopluk alebo jeho poprední želajú.19
Počiatky inštitucionálneho kresťanstva na území Slovenska teda úzko súviseli
s misionárskou činnosťou zo Západu (Pasov, Salzburg) a z Východu (Solún). Politické plány prvých významných kniežacích osobností Slovanov (Pribina, Koceľ,
Rastislav, Svätopluk) boli paralelne sprevádzané konštituovaním prvých cirkevných inštitúcií na území Slovenska. Od konca 8. storočia sa v súvislosti so svojou
mocenskou politikou Franská ríša opierala o bavorskú cirkevnú hierarchiu na
čele so salzburskými biskupmi (Arno 798 – 821, Adalrám 821 – 836, Liupram 836 –
859, Adalwin 859 – 873, Theotmar – 907).20 V liste Alkuina (po 26. máji 796) salz
burskému biskupovi Arnovi sa spomína, aby v dobytej krajine (pri kristianizácii
slovanského a avarského obyvateľstva v Panónii) bol skôr kazateľom ako vyberačom desiatkov.21 Právo šíriť kresťanstvo spolu s franským politickým vplyvom
získali v našom geografickom priestore biskupstvá Pasov (biskupstvo od roku 739)
a Salzburg (v Zadunajsku bola hranicou rieka Rába, diecézne hranice nad Dunajom neboli stanovené). V anonymnom spise o Obrátení Bavorov a Korutáncov (De
Conversione Bagaoriorum et Carantanorum)22 sa vyzdvihujú zásluhy salzburského
kléru na kristianizácii Panónie. Poukazuje sa tam taktiež na oprávnenosť spravovania tohto územia salzburskou cirkvou („arcibiskupovi Arnovi a jeho nástupcom
udelil cisár Karol právo spravovať a podržať si toto územie naveky“).23 V 10. a 11.
kapitole sa spomína slovanské knieža Pribina (vyhnaný zo svojho panstva v Nitre
Mojmírom), ktorý prišiel k Ratbodovi a ku kráľovi Ľudovítovi a bol vyučený vo
viere a pokrstený. V súvislosti s jeho panstvom v Nitre (Nitrava) sa spomína vysvätenie kostola salzburským arcibiskupom Adalramom (okolo roku 829). Táto
správa (glosa) je považovaná na falzum z 10. storočia, ktoré malo význam pre zdô18
19
20

21
22
23

MARSINA, Štúdie k slovenskému diplomatáru I. s. 46-47.
CDS I., s. 25. „Et si tibi et iudicibus tuis missas Latina lingua magis audire, precepimus, ut Latine missarum
tibi solemnia celebrantur.”
V zápise zo synody v r. 796 zvolanej Pipinom, konanej na neznámom mieste pri brehu Dunaja, sa nachádzal opis krstu pri kristianizácii. Zápis zo synody sa pôvodne nachádzal v rukopise salzburskej knižnice
(č. 67), odkiaľ sa dostal do MANSI, Sacrorum Conciliorum,XIII., s. 921-926.
MGH IV, s. 153-156.
Kapitoly 3 – 8: o Slovanoch korutánskych i naddunajských, kapitoly 9 – 14: zadunajské oblasti.
Kapitola 10.
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raznenie kompetencie Salzburgu oproti Pasovu aj na oblasť Nitry (teda Naddunajskej oblasti). Salzburský biskup Liupram pre Pribinu vysvätil neskôr i ďalší kostol,
konkrétne ku cti Svätej Márie Bohorodičky, v jeho novom pôsobisku pri Blatenskom jazere.24 Záujmy bavorského episkopátu sa však najmä v druhej polovici 9.
storočia dostávali do ostrého konfliktu so záujmami slovanských kniežat Rastislava a Koceľa, aj samotnej pápežskej kúrie. V 12. kapitole Conversio poukazuje na
ujmu salzburského arcibiskupa Adalvina a jeho archipresbytera Rihpalda (ktorý
pôsobil u Koceľa) a záporne sa stavia k pôsobeniu sv. Metoda na Veľkej Morave.
Doslovne píše: „Istý Grék menom Metod filozofickým precenením novovynájdeného slovienskeho písma spôsobil, že latinský jazyk a rímske učenie, ako aj latinské autentické spisy sa stali menejcennými všetkému ľudu to strany (Slovienov),
ako aj omše a evanjelium a cirkevné služby tých, ktorí ich vykonávali po latinsky.
Keďže on (Rihpald) to nemohol zniesť, vrátil sa k salzburskej stolici.25
O prvých patrocíniách na Koceľovom území (v okolí Mosaburgu – Blatnohradu)
máme správy v nasledujúcej kapitole. Podľa nich v roku 865 salzburský arcibiskup Adalvin vysvätil kostoly sv. Štefana, prvého mučeníka (2), sv. Michala archanjela, sv. Pavla apoštola, sv. Margity, sv. Vavrinca, sv. Petra a sv. Jána evanjelistu.
Príchod misie sv. Cyrila a sv. Metoda nabúral cirkevné i mocenské postavenie
Salzburského i Pasovského biskupstva v našom geografickom priestore. Po vymenovaní Metoda za panónskeho biskupa pápežom Hadriánom II. v roku 869
sa odohral tvrdý boj o cirkevnú správu silnejúcej Veľkomoravskej ríše (Rastislav,
Svätopluk). V listine pápeža Jána VIII. kráľovi Ľudovítovi z roku 873 sa rímska
stolica stavia priamo do pozície výhradného patróna panónskej diecézy.26 V tom
istom roku sa pápež Ján VIII. obracia priamo na salzburského biskupa Adalvina,
aby voviedol Metoda späť od úradu panónskeho biskupa. Metod bol bavorským
klérom väznený od roku 870 – 873.27
V roku 880 potvrdil pápež Ján VIII. privilégium panónsko-moravskej arcidiecézy, vydané jeho predchodcom Hadriánom II. pre arcibiskupa Metoda. Zároveň
vymenoval nového biskupa, kňaza menom Vichinga, pre svätú cirkev nitriansku.
24
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Za Pribinu a Koceľa bolo salzburskými veľkňazmi vysvätených i 16 ďalších kostolov. Medzi inými sa spomína i vysvätenie kostola na prosbu Pribinu, keď salzburský arcibiskup Liupram poslal zo Salzburgu majstrov murárskych a maliarskych, kováčov a tesárov, a tí pod Pribinovým hradom vybudovali úctyhodný
kostol, ktorý začal stavať sám Liupram a ustanovil, aby sa v ňom odbavovali cirkevné ofíciá. Základy tohto
kostola odkryli maďarskí archeológovia v r. 1947 – 1948. DERCÉNYI, L‘église de Pribina a Zalavár. s. 195.
Listina pápeža Jána VIII. biskupovi Pavlovi z Ankony z roku 873 nariaďuje Pavlovi, ako legátovi, hájiť práva
panónskej diecézy a usvedčiť salzburského biskupa Adalvina a pasovského biskupa Hemanrika z násilia
proti Metodovi. FRIEDRICH, Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I (ďalej CDB), s. 12-14.
CDB I, s. 10.
„Aluino archiepiscopo. Ne mireris, quia diximus, te agente sedem a fratre nostro Methodio recipiendam, quia
profecto dignum est, ut tu, qui fuisti eius actor deiectionis, sis officii conmissi causa receptionis.“ CDB I, s. 12.
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Opätovne sa riešila i sporná otázka o používaní staroslovienskeho jazyka v liturgických obradoch. Samotný Svätopluk presadzoval latinčinu. Pápež povolil používanie staroslovienčiny pod podmienkou, že sa bude evanjelium čítať i po latinsky.28
O tom, ako vyzerala liturgia na území Slovenska v prvých storočiach od prijatia
kresťanstva máme dva druhy správ. Zo Života Konštantína Filozofa29 v pätnástej
kapitole vieme, že Konštantín prišiel na Moravu a „s veľkou úctou ho prijal Rastislav a keď zhromaždil učeníkov, oddal mu ich na učenie. Onedlho preložil celý cirkevný poriadok, naučil ich raňajšej službe božej, hodinkám, večierni, povečernici i tajnej
službe (imši) a tam nechal (učiť) aj iné náuky, gramatiku a muziku.“ V 17. kapitole je
opísané pôsobenie Konštantína v Ríme „a keď došiel do Ríma, vyšiel mu oproti sám
apoštolský Hadrián so všetkými mešťanmi, so sviečkami, lebo svätého Klimenta ostatky prinášal, mučeníka a pápeža rímskeho... Keď pápež prijal slovienske knihy, posvätil
ich a položil v Chráme svätej Márie, ktorá sa nazýva Fatne (Pri jasličkách) a spievali
nad nimi svätú liturgiu. Potom kázal pápež dvom biskupom, Formosovi a Gauderichovi, vysvätiť slovienskych učeníkov. A ako ich vysvätil, hneď spievali liturgiu v Chráme
sv. Petra apoštola slovienskym jazykom. V druhý deň spievali v Chráme sv. Petronily.
A v tretí deň spievali v Chráme sv. Andreja a potom zas v chráme veľkého učiteľa sveta
Pavla apoštola a celú noc spievali chválospevy sloviensky, ráno zas liturgiu nad svätým hrobom...“(okolo roku 867).
V Živote Metoda (Moravsko-panónska legenda)30 v kapitole 9. a 10. sa spomína konflikt Metoda s bavorskými biskupmi. Pápež Ján VIII. poslal apoštolského
nuncia Pavla z Ancony, aby Metoda prepustili. „Prišiel (posol) k apoštolskému a keď
tento poznal vec, poslal kliatbu na nich, aby nespievali omšu, to jest službu, všetci kráľovi biskupi, kým ho držia (vo väzení). A tak ho pustili a Koceľovi povedali: Ak tohto
budeš mať u seba, nezbavíš sa nás tak ľahko. Ale oni neušli súdu svätého Petra, lebo štyria z tých biskupov zomreli.“31 V kapitole 15. sa spomína preklad liturgických kníh:
„Lebo len Žaltár a Evanjelium s Apoštolom a vybrané služby cirkevné preložil s Filozofom. Teraz však aj Nomokánon, nazývaný pravidlom zákona i knihy Otcov preložil.“32

28
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Pápež Štefan zakazuje sloviensky bohoslužobný jazyk v roku 885 v sprievodnom liste pre legáta Dominika. CDB I, s. 26-28.
Život Konštantína sa zachoval vo vyše 30 rukopisoch. Najstaršie pochádzajú z 15. storočia. GRIVEC –
TOMŠIC, Constantinus et Methodius Thesalonicenses. RATKOŠ, Pramene k dejinám Veľkej Moravy, s. 225.
Život Metoda sa zachoval v 8 rukopisoch. Najstarší pochádza z prelomu 12./13. storočia. RATKOŠ, Pramene k dejinám Veľkej Moravy, s. 233.
V roku 873 zomrel salzburský arcibiskup Adalvin i pasovský biskup Hermanrik, brixenský biskup Lant
fried zomrel v roku 874 a frizinský biskup Anno v roku 875.
RATKOŠ, Pramene k dejinám Veľkej Moravy, s. 244.
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Najstaršia staroslovienska pamiatka tzv. Kyjevské listy“ z 11. storočia (Knižnica Akademie nauk v Kyjeve), obsahuje časť liturgických textov. Boli reakciou na
príchod maďarských družín do priestoru na Veľkej Morave.
Preklad staroslovienskeho textu:
„Prizri, pane, milosťou svojou naše kráľovstvo. A nevydaj, čo je naše, cudzím. A neoddaj nás v korisť národom pohanským; skrze Krista Pána nášho, ktorý kraľuje s Otcom
i svätým Duchom...“
Latinská predloha:
„Rege nostras, domine, propitius voluntates, ut nec proriis iniquitatibus implicentur, nec
subdantur alienis, per Dominum...“
Pôvod a štruktúru slovanskej liturgie možno kvôli absencii primárnych prameňov len predpokladať. Konštantín a Metod siahli najskôr k vlastnej tradícii.
Po príchode na Veľkú Moravu sa neskôr rozhodli pre preklad západného obradu,
pričom významnú úlohu hrala tzv. liturgia sv. Petra.33
S určitosťou nevieme povedať, aké liturgické úkony boli vykonávané vo veľkomoravských bazilikách. Dá sa len predpokladať, že v hlavných centrách Veľkej Moravy boli vykonávané bohoslužby podľa vzťahu miestneho svetského lídra
k Franskej, prípadne k Rímskej alebo Byzantskej ríši. Dualizmus používania latinskej a staroslovienskej liturgie ovplyvňovala orientácia cirkevných inštitúcií
a konkrétnych osobností cirkevnej alebo svetskej moci. Pozície latinskej kultúry
v Panónii u Pribinu je možné sledovať na základe zmienok zo spomínaného spisu Conversio Bagoariorum et Carantanorum. Podľa Conversia vybudovali salzburskí arcibiskupi Liupram a Adalvin na Veľkej Morave silnú cirkevnú organizáciu
a vysvätili 32 kostolov.34 V súvislosti s istým kostolom Panny Márie Conversio
konštatuje, že salzburský arcibiskup dovolil Pribinovmu kňazovi Dominikovi, vo
svojej diecéze spievať omšu „litentiam concessid in sua diecesi missam canendi”.35
V súvislosti s panónskou pevnosťou Mosaburg je doložená donačná listina, ktorá spomína notované kódexy a súvisí s dejinami nášho územia. Podľa nej odváža pasovskej jurisdikcii podliehajúci chorepiskop Madalwin roku 903 mosaburskú knižnicu. Medzi jej rukopismi sa mali nachádzať aj knihy „bene notati”. Ide
o dohodu medzi Madalwinom a pasovským biskupom Burkhartom, podľa ktorej
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VAŠICA, Slavische Petrusliturgie, s. 23-34.
RATKOŠ, Pramene k dejinám Veľkej Moravy, s. 402-405.
RYBARIČ, Hudobnokultúrna problematika, s. 17.
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Madalwin v rámci výmeny odovzdáva nielen majetky, ale aj 56 kníh duchovného a svetského charakteru.
Napriek nedostatku primárnych prameňov, ktoré by nám mohli priblížiť náboženský život na našom území do konca 11. storočia, možno konštatovať, že kristianizačné misie a kultúrno-historický význam Veľkej Moravy boli nepopierateľnými faktormi, ktoré vplývali na život stredovekého človeka. V 10. storočí vzniká
na našom území určité kultúrno-cirkevno-historické vákuum, ktoré trvá až do
vytvorenia nových cirkevných inštitúcií arpádovského Uhorska.
Po rozpade Veľkomoravskej ríše začiatkom 10. storočia sa cirkevné pomery
a kresťanstvo dostali na takmer 100 rokov do prechodného obdobia. Po príchode pohanských maďarských kmeňov do nášho geografického priestoru sa situácia upokojila až koncom 10. storočia. O pomeroch v druhej polovici 10. storočia
sa z roku 973 zachovala správa pasovského biskupa Pilgrima, že „urodzenejších
Maďarov obojého pohlavia okolo 5000 oboznámených s kresťanskou vierou a svätým krstom zmytých bolo získaných pre Krista. Kresťania však, ktorí tvoria väčšinu
ľudu ...“36 V tzv. Pilgrimových falzách (falošné listiny pasovského biskupa Pilgrima) sa pasovský biskup Pilgrim usiloval o povýšenie Pasovského biskupstva na
arcibiskupstvo a o utvorenie cirkevnej provincie so správou územia bývalej Veľkej
Moravy a Panónie (chcel porušiť práva salzburskej cirkevnej provincie, kam od
začiatku 9. storočia podliehal aj Pasov). Každopádne však hlavný a dominantný
prúd kultúrno-cirkevného vplyvu smeroval do prostredia novovznikajúcich cirkevných inštitúcií na území Slovenska (benediktínske kláštory, mestá: Bratislava,
Nitra) v 10. a najmä v 11. storočí z rakúsko-nemeckého prostredia (zo Salzburgu,
z Regensburgu a z Pasova).
Najstaršími zachovanými liturgickými rukopismi (z časového obdobia 10. – 12.
storočia), ktoré do určitej miery môžeme považovať za hudobné pramene, sú tzv.
Kyjevské listy (10. storočie)37 a Nitriansky kódex (12. storočie). Oba tieto liturgické pramene obsahujú lekčné znaky, ktoré mali usmerňovať intonáciu a prednes
liturgických textov.
Proces kristianizácie maďarského obyvateľstva, ktoré sa do nášho geografického priestoru dostalo začiatkom 10. storočia, bol ovplyvnený niekoľkými prúdmi. Maďarské kmene sa s kresťanstvom stretávajú už v južnom Rusku, neskôr sa
s ním oboznamujú pod vplyvom domáceho slovanského obyvateľstva (z Grécka
– východný obrad) a prostredníctvom misionárov z Nemecka (latinská liturgia).
36
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CDB I, s. 37-40.
Kyjevská ústredná knižnica Ukrajinskej akadémie vied. Kyjevské listy sa skladajú zo 7 pergamenových
listov. Zachovala sa na nich časť liturgie svätého Petra. KOVÁČ, Kronika Slovenska, s. 104.
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Legendárni maďarskí náčelníci Bulcsu a Gyula zo Sedmohradska prijali krst v Carihrade a odtiaľ priviedli gréckeho kňaza Hierothea (misijného biskupa).38 V 10.
storočí bolo založených niekoľko gréckych kláštorov (Oroszlámos – mužský kláštor a vo Veszpréme ženský kláštor). Medzi maďarským obyvateľstvom získal postupne väčší vplyv prúd kresťansktva zo západu. Po porážke Maďarov pri Lechu
v roku 955 sa na žiadosť maďarských kniežat dostávajú na územie novovznikajúceho uhorského štátu nemeckí misionári, vyslaní pasovským biskupom Pilgrimom. Podľa legendy je pokrstený aj knieža Gejza (972 – 997). Proces kristianizácie veľkou mierou ovplyvnil i pražský biskup sv. Vojtech, ktorý prostredníctvom
svojich misionárov alebo sám pokrstil (možno len birmoval) Gejzovho syna Vajka
– budúceho kráľa sv. Štefana I. Pravdepodobne na podnet sv. Vojtecha založil Gejza benediktínsky kláštor v Pannonhalme. Do novovzniknutého opátstva Bakonybél prišiel z Bavorska istý Günther s príbuznými Waltherom, Ulrichom a inými.
Pravdepodobne aj v ostatných novozaložených kláštoroch boli prvými rehoľníkmi
Nemci. Z Valónska, Flámska a z francúzskych území prišli do Uhorska Bonipert,
prvý biskup v Pécsi (Päťkostolie), Georg – arcibiskup v Kalocsi, Lieduinus – biskup v Bihare. Z Talianska prišli sv. Gerhard a jeho spoločníci.
Uhorsko sa ako nový stredoveký štátny útvar formovalo a konsolidovalo koncom 10. storočia.39 Štefan ako prvý uhorský kráľ Štefan I. vytvoril novú uhorskú cirkevnú organizácu. Okolo roku 1000 založil v Ostrihome arcibiskupstvo
a zriadil 9 biskupstiev (Kalocsa, Eger, Vác, Győr, Pécs, Veszprém, Csanád, Várad,
Székesfehérvár – Stoličný Belehrad). Prvým arcibiskupom sa stal priateľ sv. Vojtecha, opát břevnovského kláštora Anastázius (Astrik, Radla), ktorý v Uhorsku
ostal po odchode sv. Vojtecha do Poľska spolu s desiatimi spolupracovníkmi. Počas svojej vlády sv. Štefan podporoval zakladanie kláštorov, fár, škôl, vymenoval
biskupov, vydal zákonník, ktorý tvoril základ štátnej správy a zaručil pre cirkev
slobodu.40 Za vlády kráľa Kolomana I. (1095 – 1116) bolo začiatkom 12. storočia
zreorganizované a obnovené bývalé Nitrianske biskupstvo, ktoré zaberalo časť
severozápadného Slovenska a stredné Považie.41 Začiatkom 12. storočia vzniklo
taktiež Bratislavské prepošstvo. V zákonníkoch kráľa Kolomana I. bolo zapísané ako „maior prepositura”.42 Na severe krajiny vzniká koncom 12. storočia Spiš38
39
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SZIGETI, Denkmäler des Gregorianischen Chorals, s. 129-172.
MARSINA, Nitrianske biskupstvo, s. 530-540.
ŠPIRKO, Cirkevné dejiny I, s. 236-237.
Richard Marsina tvrdí, že zo všeobecnohistorických dôvodov by bolo primeranejšie predpokladať obnovenie Nitrianskeho biskupstva v časoch kráľa Ladislava I. (1074 – 1077). Najstaršie hodnoverné doklady
sú však až z čias kráľa Kolomana. MARSINA, Nitrianske biskupstvo, s. 537.
OSLANSKÝ, Cirkev v stredovekej Bratislave, s. 114.
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ské prepošstvo. Obe prepošstvá patrili do Ostrihomskej arcidiecézy. Diecézy boli rozdelené na archidiakonáty (Šaštínsky, Trenčiansky, Hontiansky, Gemerský,
Novohradský, Komárňanský), pod ktoré patrili rozsiahle fary (tzv. veľkofarská organizácia).43 Väčšiu časť pastorácie vykonávali kláštory. Kanonická voľba sa vykonávala u ostrihomského arcibiskupa, prípadne u biskupa alebo na prepozitúre.
Ostrihomského arcibiskupa volila ostrihomská kapitula spolu so sufragánnymi
biskupmi. Panovník kandidáta schvaľoval a Svätá stolica ho potvrdzovala. Biskupov volila len kapitula (s panovníckym schválením a pápežským potvrdením).
Spišského prepošta schvaľovala kapitula a potvrdzoval ostrihomský arcibiskup.
Rehoľných opátov a prepoštov schvaľoval konvent (kapitula), kráľ, ostrihomský
arcibiskup a niekedy aj pápež. Kanonikov menoval arcibiskup, biskup alebo prepošt. Mestá mali právo voliť farára.
V počiatkoch kristianizačného procesu sa v Uhorsku používala karolínska liturgia.44 Označovala používanú liturgiu pre celé územie ríše Karolingovcov a jej
kultúrneho okruhu. Vedľa karolínskej liturgie sa v priebehu 12. storočia dostala
do popredia liturgia pápežskej kúrie, tzv. kuriálna („liturgia secundum ordinem
Curiae Romanae“). Pápežom Gregorom IX. bola v roku 1241 s malými obmenami zavedená pre františkánov a v roku 1244 ju pápež Inocent IV. zaviedol aj pre
augustiniánov. Špecifickým druhom liturgických kníh bol monastický breviár,
resp. antifonár, podľa pravidiel sv. Benedikta. Okrem benediktínov bol používaný s malými obmenami aj u kartuziánov a cistercitov.
Stredoveké liturgické kódexy s notáciou z územia Slovenska sa v súčasnosti
dajú hodnotiť a interpretovať len na základe súvislostí a porovnania so stredovekými notovými pamiatkami bývalého stredovekého uhorského štátu. Slovensko
bolo severnou časťou arpádovského Uhorska od počiatku konštituovania tohto
stredoeurópskeho štátneho útvaru v 10. storočí. Za čias kráľa Štefana I. bola vybudovaná uhorská cirkevná hierarchia. Arcibiskupské sídlo Ostrihom bolo právne
oslobodené od akýchkoľvek zásahov svetskej moci, pričom malo vlastnú autoritu inštitúcie s prívlastkom „Primatus”. Z 13 diecéz stredovekého Uhorska 6 patrilo pod Ostrihom (Nitra, Eger, Győr, Pécs, Vác, Veszprém). Liturgické zvyklosti
Ostrihomu ako „mater et caput omnium ecclesiarum Hungariae” dodržiavali taktiež kolegiátne kapituly (na území Slovenska: Bratislava a Spišská Kapitula, obe
zasvätené sv. Martinovi).45 Mladšia uhorská cirkevná provincia arcibiskupstva
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ŠPIRKO, Cirkevné dejiny I, s. 364-365.
SZIGETI, Denkmäler des Gregorianischen Chorals, s. 129-172.
DOBSZAY, Introduction, s. 13-34.
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v Kaloči (ecclesia Colocensis) nebola s Ostrihomom úplne zjednotená ani v prípade používania liturgického a ani hudobného materiálu.
V počiatkoch utvárania cirkevných inštitúcií ranostredovekého Uhorska zohralo veľkú úlohu niekoľko prúdov. Z misijnej činnosti, ktorá ovplyvnila základné
budovanie a formovanie cirkevných tradícií Uhorska, vyniklo pôsobenie niekoľkých osobností – Pruna (Prunwalda) zo St. Gallenu, Bruna z Querfurtu, sv. Vojtecha, Radla (Astrika, Anastáziusa) a sv. Gerharda.46 Formovanie ranostredovekej uhorskej cirkvi značne ovplyvnili taktiež myšlienky veľkých benediktínskych
kláštorov Sankt Gallen a Monte Cassino.47 György Györffy vyslovil presvedčenie,
že na základe zachovaných liturgických kníh z prelomu 11./12. storočia je zrejmý
fakt, že bohoslužobné formuláre, radenie sviatkov propria de sanctis a preberanie
sviatkov lokálnych patrónov, svedčia o jasnom západoeurópskom pôvode uhorskej liturgie. Rukopisy dokumentujú silný vplyv z Porýnia, pričom veľkú úlohu
mohla zohrať aj liturgia kolínskeho arcibiskupstva a arcibiskupstva v Trevíre.48
Mimoriadnej úcte sa tešili lokálni svätci zo St. Gallenu a z Mohuča (Gallus, Otmar,
Martin),49 čo taktiež poukazuje na neprehliadnuteľnú úlohu týchto dvoch oblastí
pri budovaní liturgických zvyklostí uhorskej cirkvi.50
Liturgická tradícia Ostrihomu bola vybudovaná na základoch západnej liturgie.51 Počas pontifikátu pápeža Gregora VII. (1073 – 1085) sa objavili snahy o unifikáciu liturgie podľa Ríma v celoeurópskom meradle, no napriek tomuto faktu
sa v jednotlivých liturgických tradíciách objavuje množstvo špecifických prvkov
(najmä liturgia hodín poskytovala obrovské možnosti partikulárnosti).52
Základy vlastnej ostrihomskej liturgickej tradície dnes možno rekonštruovať na
základe zachovaných liturgických rukopisov rôzneho charakteru od konca 11. storočia. Medzi najstaršie rukopisy ranostredovekého Uhorska patria Hahótsky kódex
(Sakramentár sv. Margity, posledná štvrtina 11. storočia, určený pre benediktínske
46
47
48

49

50
51

52

GYÖRFFY, König Stephan der Heilige, s. 61-76. 112-113.
GYÖRFFY, König Stephan, s. 130-131.
Mimoriadny vplyv nemeckej oblasti v rámci budovania repertoáru dokladá napr. analýza používaných
sekvencií Spišského graduálu Juraja z Kežmarku, ktorý obsahuje spolu 68 stredovekých sekvencií. Z nich
až 40 pochádza z Nemecka (18 z 10. storočia, 10 z 11. storočia, 9 z 12. storočia, 1 zo 14. storočia). 16 sekvencií pochádza z Francúzska, 3 z Anglicka, 1 z Talianska, 2 z Čiech a 6 sekvencií zo stredovekého Uhorska. Spišský graduál Juraja z Kežmarku (1425), s. 77.
CAO-ECE V/B Strigonium (Sanctorale). V rámci 24 reprezentatívnych rukopisov, dokumentujúcich ostrihomský rítus, obsahuje napr. ofícium sv. Martina všetkých 24 kódexov, ofícium sv. Othmara cf. 12 a ofícium sv. Gallusa (Havla) cf. 7 rukopisov (4 z nich pochádzajú zo Spiša).
GYÖRFFY, König Stephan, s. 196.
Predpokladáme, že aj misijné účinkovanie sv. Vojtecha v ranostredovekom Uhorsku bolo dominantne
ovplyvnené zo západného smeru Aachen – Mohuč a južného smeru Rím – Monte Cassino v duchu benediktínskych princípov.
MÚCSKA, Osobitosti uhorského liturgického kalendára v 11. storočí, s. 181-189.
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opátsvo Hahót vo Veszprémskej diecéze),53 Ostrihomský benediktionál (benediktionál a pontifikál, koniec 11. storočia),54 Hartvikova agenda – Agenda pontificalis
(rituál, vyhotovený pre rábskeho biskupa Hartvika, koniec 11. storočia)55 a Nitriansky kódex (benediktínsky lekcionár Júliusom Sopkom datovaný do 11. storočia,
Jaroslav Nemeš ho datuje do tridsiatych rokov 12. storočia, pôvod hľadá v benediktínskom Opátstve sv. Jána Krstiteľa v nemeckom Burtscheide).56 Na základe
analýzy liturgie týchto najstarších rukopisov patrí medzi základné a charakteristické znaky uhorskej liturgie slávenie sviatkov prvých domácich uhorských svätcov,
ktorých kanonizácia prebehla v roku 1083 za vlády kráľa Ladislava I. (sv. Svorad
– Ondrej a Benedikt, sv. Gerard, sv. Štefan, sv. Imrich). Ďalej sem patrí skupina
svätcov, ktorým bola v ranostredovekom Uhorsku prisudzovaná mimoriadna
úcta (sv. Vojtech, sv. Alexius, sv. Václav, sv. Margita, sv. Demetrius a sv. Mikuláš).
V rámci ostrihomského sanktorálu sa objavuje cca 150 ofícií na sviatky rôznych
svätcov. Iba 50 z nich však tvorí integrálnu súčasť reprezentatívneho jadra ostrihomského rítu.57 Najstaršiu vrstvu sanktorálu ostrihomského rítu tvoria ofíciové
cykly, ktoré vznikli pred 10. storočím (sv. Ondrej, sv. Sebastián, sv. Agnes, Conversio Pauli, Purificatio Mariae, sv. Agáta, sv. Ján Krstiteľ, Commemoratio Pauli, sv. Vavrinec, Narodenie Panny Márie, sv. Michal archanjel, sviatok Všetkých
svätých, sv. Martin a sv. Cecília). Z krátkych ofícií (s antifónami na ranné chvály,
prípadne s tromi matutínovými responzóriami) sem patria sviatky sv. Lucie, sv.
Filipa a Jakuba, Invencio Crucis, sv. Jána a Pavla, sv. Petra a Pavla,58 sv. Hypolita,
Assumptio BMV,59 Sťatie Jána Krstiteľa, sv. Brikcius, sv. Klement. Do tejto skupiny patria taktiež sviatky, ktoré obsahujú len 2, prípadne 3 antifóny (sv. Tiburcius,
Katedra sv. Petra). Prózy alebo veršované ofícia z 11. – 12. storočia sú reprezentované ofíciami na sviatky sv. Mikuláša, sv. Vincenta, sv. Gregora, Annuntiatio BMV,
sv. Petra a Pavla, sv. Margity, sv. Márie Magdalény, Assumptio BMV, sv. Augustína, Exaltatio Crucis, sv. Uršuly, Translatio sv. Vojtecha, sv. Kataríny, sv. Doroty
a patrí sem taktiež krátke (aprílové) ofícium sv. Vojtecha. Najmladšiu skupinu ofícií tvoria spevy z 12. – 15. storočia na sviatky Conceptio BMV, sv. Tomáša z Can53
54
55

56
57
58
59

Univerzitná knižnica Záhreb, MR 126. KNIEWALD, Hahóti kódex, s. 97-112.
Univerzitná knižnica Záhreb, MR 89. KNIEWALD, Esztergomi benedictionale, s. 213-231.
Univerzitná knižnica Záhreb, MR 165. KNIEWALD, Hartwich györi püspök Agenda pontificalis, s. 103.
Všetky tri spomínané kódexy sa podľa Kniewalda dostali do Záhrebu pri príležitosti založenia tamojšieho biskupstva Ladislavom I. v deväťdesiatych rokoch 11. storočia.
Nitriansky kódex, SOPKO – VALACH (Eds.). NEMEŠ, Nitriansky kódex a jeho posolstvo. NEMEŠ, Kodex
von Neutra.
CAO-ECE V/B Strigonium (Sanctorale), s. 26.
Veľké ofícium k tomuto sviatku je mladšie, pochádza z 11. - 12. storočia.
Veľké ofícium k tomuto sviatku je mladšie, pochádza z 11. - 12. storočia.
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terbury,60 sv. Doroty, sv. Ladislava, Visitatio BMV, sv. Anny, sv. Štefana kráľa, sv.
Imricha a sv. Alžbety. Do zvláštnej skupiny ofícií, ktoré pochádzajú z viacerých
tradícií, patria ofíciá na sviatky sv. Barbory, sv. Heleny, sv. Benedikta, sv. Juraja,
sv. Achacia a spoločníkov, sv. Ondreja a Benedikta, Inventio sv. Štefana, Maria de
Nive (8 ofícií!), sv. Otmara,61 sv. Gorgonia a sv. Gerharda.62 Neskorostredoveké
rukopisy obsahujú ofícium zo sviatku Premenenia Pána.
Kým ostrihomský temporál predstavuje stabilné štruktúry, typické pre našu dominantnú domácu liturgickú tradíciu, sanktorál reprezentuje individuálne prvky
a viaceré sféry vplyvov (Poľsko, Čechy, Nemecko). Veľká časť špecifických sviatkov a spevov pochádza najmä z pavlínskych a spišských rukopisov.63
Rítus Ostrihomu je dokumentovaný pamiatkami, ktoré väčšinou pochádzajú
z konca stredoveku, najmä z 15. storočia, malá časť z 13. storočia. Mladšie rukopisy však reprezentujú nepretržitú liturgickú tradíciu od 12. storočia alebo dokonca
z ešte staršieho obdobia. Zachované kódexy z obdobia stredoveku dokumentujú
vo väčšej alebo menšej miere domácu liturgickú tradíciu alebo sú ovplyvnené zahraničím. Centrálnu liturgiu ostrihomského rítu zachovávajú najmä bratislavské
notované rukopisy v mimoriadne presnej podobe. Zahraničné prvky prezentuje skôr notácia (vplyv nemeckého prostredia, ku koncu 14. a v 15. storočí českého prostredia) a iluminácie kódexov (vplyv a činnosť rakúskych a francúzskych
dielní).64 Spišské kódexy dokumentujú ostrihomský rítus v špecifickej verzii. Žiaľ
okrem jediného antifonára – Spišského antifonára Mss. 2 zo Spišskej Kapituly (letno-jesenná časť) dokladajú spišskú tradíciu len breviáre, ktoré boli určené skôr
na súkromné, resp. individuálne používanie. Vyvezené rukopisy zo Spiša, ktoré
sa dnes nachádzajú v Budapešti alebo v Albe Julii obsahujú viacero špecifických
prvkov typických pre Spiš (Alba Julia: Breviár R. II. 46, Breviár R. III. 94, Breviár
R II. 102, Diurnale R. II. 125; Budapešť: Breviár 63. 74. I. C Maďarské národné múzeum, Breviár 63. 84. C Maďarské národné múzeum).65 Pramene dokumentu60

61
62
63
64
65

Sv. Tomáš z Canterbury bol priateľom arcibiskupa Lukáša Banfiho (1158 – 1181), ktorý sa zaslúžil o upevnenie postavenia a autonómie stredovekej cirkvi v ranostredovekom Uhorsku. Po mučeníckej smrti sv.
Tomáša založil Lukášov nasledovník, arcibiskup Jób (1185 – 1203), v Ostrihome prepošstvo sv. Tomáša,
kde ustanovil šesť kanonických prebiend s bohatými fundáciami.
Sviatok sv. Otmara obsahuje iba antifóny na ranné chvály a veľké antifóny (Am, Ab).
Sviatky sv. Gorgonia a Gerharda majú vlastné len antifóny na magnifikat.
CAO-ECE V/B Strigonium (Sanctorale), s. 27.
GÜNTHEROVÁ – MIŠIANIK, Stredoveká knižná maľba na Slovensku; BURAN, Gotika.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II. SELECKÁ, Stredoveká levočská knižnica. SELECKÁ MÂRZA, A középkori löcsei könyvtár. BEDNÁRIKOVÁ, Adiastematické fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižnici
Batthyaneum, s. 68-92. BEDNÁRIKOVÁ, Diastematické fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižnici
Batthyaneum, s. 258-275. O dôvodoch, príčinách a spôsoboch prenášania vzácnych pamiatok zo Slovenska do zahraničia pojednáva v dvoch reprezentatívnych publikáciách VÁROŠ, Stratené slovenské
poklady, 2 zv.
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jú niektoré ofíciá, ktoré sa v iných ostrihomských rukopisoch nenachádzajú. Zo
špecifických ofícií obsahujú spišské rukopisy, napr. ofíciá sv. Tomáša apoštola, sv.
Brigity, sv. Floriána, sv. Marty, sv. Gereóna a spoločníkov, sv. Kolomana, sv. Matúša apoštola, sv. Kvirína, sv. Žigmunda a sv. Serváca. Zvláštne postavenie medzi
týmito materiálmi zastáva Breviár R. I. 110, ktorý obsahuje napr. ofíciá na sviatky
sv. Sofie, sv. Erazma, sv. Barnabáša a apoštolov Šimona a Júdu. Tento špecifický
kódex uvádza taktiež ďalšie sviatky, ktoré sú typické skôr pre iné stredoeurópske
liturgické tradície (sv. Klára, sv. Ľudovít conf., sv. Bartolomej, sv. Maurícius, sv.
Václav, sv. Hedviga) a v ostrihomskom sanktoráli sa obyčajne neuvádzajú. Medzi
mimoriadne vzácne ofíciá patria i ofíciá sv. Blažeja, sv. Antona Paduánskeho a sv.
Hieronyma, ktoré sa okrem Breviára R. I. 110 z Alby Julie nachádzajú len v Breviári
MR 67 zo Záhrebu (Blázius, Anton) a v Pavlínskom breviári z roku 1540 z Knižnice
Maďarskej akadémie vied v Budapešti.
Prvý tlačený ostrihomský breviár bol na pokyn kráľa Mateja Korvína publikovaný v Benátkach v roku 1480 na základe prípravy biskupa Mikuláša z Milkó,
ostrihomského vikára.66
Ostrihomskú liturgiu používali taktiež dve monastické spoločenstvá. Pavlínske liturgické rukopisy a tlače dokumentujú ostrihomskú liturgickú tradíciu ešte
i v neskorostredovekých rukopisoch a novovekých tlačiach. Napriek nedostatku zachovaných stredovekých liturgických kníh reprezentujú ofíciové a bohoslužobné pramene (fragmenty) augustiniánov kanonikov taktiež zvyklosti ostrihomského rítu.67

66
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CAO-ECE V/B Strigonium (Sanctorale), s. 21.
Komplexný pohľad na štruktúru ostrihomskej liturgickej tradície sprístupňuje dvojdielna edícia Corpus
Antiphonalium Officii-Ecclesiarum Centralis Europae V/A a V/B Esztergom/ Strigonium (Temporale, Sanctorale). V poradí druhý diel V/B/ Sanktorale publikuje incipitový katalóg 30 spracovaných rukopisov, ktoré prezentujú stredovekú ostrihomskú liturgickú tradíciu slávenia liturgie hodín (ofícium-proprium de
sanctis, commune sanctorum). DOBSZAY – PRÓSZEKY, A preliminary Report; CAO -ECE V/A Strigonium
(Temporale);CAO – ECE V/B Strigonium (Sanctorale).
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stredovekých prameňov
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P

rvý rozkvet kultúry a vzdelanosti zaznamenávame v stredoveku na území
Slovenska v časoch Veľkej Moravy. Byzantská misia sv. Cyrila a sv. Metoda
sprostredkovala pre slovanské obyvateľstvo množstvo nových náboženských a kultúrnych podnetov. S kresťanstvom sa obyvatelia nášho územia stretli už v skoršom
období (nemeckí misionári). Mohutný proces kristianizácie obyvateľstva nastal po
príchode misie sv. Cyrila a sv. Metoda na základe pozvania panovníka Rastislava,
teda tzv. cestou zhora, keď sa kresťanstvo dostávalo do prostredia pohanských zvykov cez vládnucu vrstvu v spoločnosti. Okrem byzantskej misie a činnosti vierozvestcov sa v období 9. storočia zintenzívnila i činnosť nemeckých kňazov a misionárov (latinská liturgia). Po zániku veľkomoravského štátu nastáva obdobie útlmu
a prerušenia rozvoja kultúry a umenia na našom území.
Ďalšie obdobie rozvoja vzdelanosti nastáva až v čase začleňovania Slovenska
do rámca novovznikajúceho uhorského štátu v priebehu 10. a 11. storočia. Benediktínske konventy na Zobore a v Hronskom Beňadiku, spolu s nitrianskou kapitulou, patrili popri Ostrihomskej kapitule medzi prvých vydavateľov listín. Je
nanajvýš pravdepodobné, že sa tu nachádzali i prvé domáce, uhorské skriptorské dielne.68 Pre rozvoj rukopisnej produkcie mal nesporne veľký význam dekrét
Štefana I. o zakladaní farských kostolov, pre ktoré mali zabezpečiť liturgické knihy príslušní biskupi.
Centrami vzdelanosti a náboženského života boli v tomto období všetky kláštory, kapitulské a diecézne centrá a významnejšie uhorské mestá. Pravdepodobne
najstaršie uhorské kapitulské skriptórium existovalo v arcibiskupskom Ostrihome, ktoré bolo hlavným centrom nových kultúrnych vplyvov prichádzajúcich do
Uhorska zo západných krajín (hlavne Nemecka, Francúzska a Talianska).
68

SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 6.
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Najstaršiu vrstvu stredovekej písomnej kultúry Európy tvoria dnes písomné
pramene, ktoré pochádzali z európskych benediktínskych skriptorských dielní.
Predpokladáme, že najstaršie skriptórium na Slovensku mohlo byť činné práve
v benediktínskom skriptóriu na Zobore. V rokoch 880 – 890 tu bolo založené
najstaršie benediktínske opátstvo na území Slovenska, zasvätené sv. Hypolitovi. Všetky najstaršie fragmenty so zápisom liturgických spevov (teda s notáciou)
z územia Slovenska pochádzajú z benediktínskych skriptórií. Aj keď sa zachované hudobné zlomky nedajú priamo provenienčne priradiť k činnosti skriptória
Kláštora sv. Hypolita na Zobore, je nanajvýš pravdepodobné, že produkcia liturgických rukopisov so zápisom hudobného priebehu bola realizovaná aj v tomto
kláštore krátko po jeho založení.69
Činnosť mnohých skriptorských dielní sa dá s istotou predpokladať od 12. storočia. V čase tatárskych vpádov bolo žiaľ zničených množstvo knižných pamiatok, liturgických pomôcok a notovaných kódexov. Z 13. storočia sa na Slovensku
zachoval len nepatrný počet notovaných prameňov.

69

Po založení nového kláštora sa pri slávení liturgických obradov obyčajne používali darované rukopisy
(dar od biskupa, materského kláštora alebo svetského donátora). Po čase boli darované kódexy odpisované. Produkcia liturgických kódexov z benediktínskych skriptórií je v Európe do konca 12. storočia
absolútne dominantná. Zachované hudobné pramene do konca 12. storočia na Slovensku pochádzajú
taktiež výlučne z benediktínskeho prostredia.
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a monastické skriptóriá
na Slovensku v stredoveku

V

rámci cirkevnej organizácie a hierarchie existovalo na území Slovenska v stredoveku niekoľko kapitúl, ktoré sa stali centrami náboženského, kultúrneho
a vzdelanostného života. Strediskami hudobného života, kde boli priaznivé možnosti na vznik a rozvoj skriptorských dielní, boli kolegiátne kapituly v Bratislave,
v Spišskej Kapitule, v Novom Meste nad Váhom (augustiniáni) a sídelná kapitula
v Nitre. V prvých skriptóriách boli odpisované najmä liturgické knihy.70 Najstaršia
písomná zmienka z nášho územia o zabezpečení kostola bohoslužobnými knihami
pochádza z roku 1156 z obce Bratka (Tekov). Je to listina ostrihomského arcibiskupa Martiria, ktorú vydal pri príležitosti vysviacky zemepanského kostola. Ten dal
postaviť istý Eusidinus.71 Svetský donátor sa postaral nielen o hmotné vybavenie
kostola, ale aj o bohoslužobné knihy.72 Mnohé z uhorských kapitúl plnili aj funkciu
hodnoverných miest (Bratislavská, Nitrianska a Spišská Kapitula). Pri kapitulách
boli budované taktiež knižnice, ktoré slúžili liturgickým potrebám, rozvoju školskej vzdelanosti i praktickej činnosti (právne kódexy, vydávanie listín).
Jednou z najvýznamejších skriptorských dielní, ktoré v Uhorsku existovali pri
inštitúcii kapituly, bola bratislavská kapitulská dielňa. Bratislavská kapitula patrila
v stredoveku k najvýznamnejším cirkevným inštitúciám na území dnešného Slovenska. Nevieme, kedy presne vznikla, ale spomína sa za vlády Kolomana (1095
– 1116) v kráľovských dekrétoch.73 Najstaršie rukopisy Bratislavskej kapituly boli
pravdepodobne zničené za vpádu Přemysla Otakara II. (1271 – 1273), pretože z 12.
resp. 13. storočia sa nezachovali takmer žiadne kódexy. Výnimku tvoria Prayov
70
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72
73

Svojimi nariadeniami tomu napomáhali už prví arpádovskí panovnící sv. Štefan a Koloman. Porovnaj:
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 8.
CDS I., č. 82, s. 79-80.
„... plenarium unum deauratum, missale unum, nocturnale unum, psalterium unum, graduale unum“. CDS
I., s. 80.
ŠEDIVÝ, Skriptórium Bratislavskej kapituly, s. 10-13.
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kódex,74 časť Biblie z konca 13. storočia, Bratislavský misál I a niekoľko fragmentov,
ktoré sú dnes uložené v Štátnom archíve v Bratislave alebo fragmenty kapitulskej
knižnice v Maďarskej národnej knižnici v Budapešti.75 Z pisárskej a miniátorskej
dielne Bratislavskej kapituly pochádza skupina kódexov z prvej polovice 14. storočia OSzK Clmae 209, 220 a 225. V prvej štvrtine 14. storočia štyria anonymní pisári a bratislavský kanonik Václav Ganoys odpísali misál, ktorý ďalší dvaja iluminátori zdobili. V rokoch 1330 – 1340 odpísal anonymný bratislavský skriptor ďalší
iluminovaný misál.76 Zo 14. storočia (1377) sa zachoval misál Henrika, zvaného
Štefan z Vestfálska (pôsobil ako farár vo Veľkom Tŕní), ktorý tento kódex nielen
napísal ale aj zviazal a iluminoval.77 Na prelome 14. a 15. storočia pôsobil v Bratislave ako miniaturista istý Michal z Trnavy, ktorý bol v rokoch 1381 – 1403 kanonikom Bratislavskej kapituly.78 Bratislavská kapitulská knižnica a jej cirkevná
knižná zbierka bola v priebehu stredoveku vytváraná prostredníctvom činnosti
kanonikov a významných bratislavských mešťanov.79 Pre liturgickú prax v Kostole sv. Martina boli liturgické kódexy objednávané z veľkých skriptorských dielní
stredovekého Uhorska, zo zahraničia, prípadne boli kopírované priamo domácimi
alebo hosťujúcimi skriptormi, iluminátormi a notátormi v Bratislave. Do knižnice sa mnohé rukopisy dostali taktiež ako dary alebo prostredníctvom testamentárnych odkazov. Spoločenská vrstva majetných bratislavských rodín i bratislavskí kanonici rozvíjali počas stredoveku rôzne hospodárske a kultúrne kontakty.
Spoločenský život najvýznamnejších obyvateľov mesta a významných cirkevných predstaviteľov kapituly priamo ovplyvňoval vznik, objednávanie a výbavu
rukopisných kníh. V počiatkoch činnosti kapituly v 13. a začiatkom 14. storočia
boli liturgické hudobné kódexy pod silným vplyvom hlavného cirkevného centra
krajiny – Ostrihomu. Najstarší notovaný rukopis – Prayov kódex,80 najdôležitejší
prameň omšovej liturgie stredovekého Uhorska – Bratislavský misál I 81 a napr. aj
Notovaný breviár82 boli notované ostrihomským notačným systémom. Vývoj hudobnopaleografickej stránky bratislavských notovaných kódexov sa od polovice
74
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Maďarská národná Szechényho knižnica v Budapešti [Országos Széchényi Könyvtár] (ďalej OSzK) MNy 1.
HULKOVÁ, Prayov kódex, s. 52-53.
ŠEDIVÝ, Skriptórium Bratislavskej kapituly, s. 10.
KUZMÍK, Knižná kultúra na Slovensku,s. 36.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II, č. 400.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I. 1981. s. 9.
BURAN, Antifonár kanonika Jána Hana, s. 45-66.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II, č. 201.
Štátny archív v Bratislave EC Lad 3. KNAUZ, A Pozsonyi káptalannak kéziratai, č. 10. ; SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, č. 5. SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes forrásai, C 17, C 98. VESELOVSKÁ,
Mittelalterliche liturgische Kodizes, č. 23, č. 50, s. 73. 89-89.
Múzeum mesta Bratislavy MMB (ďalej MMB) A/13. SOPKO, Kódexy a neúplne zachované rukopisy.
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14. storočia uberal ďalej dvoma iným prúdmi. Notované rukopisy a fragmenty
kapitulskej knižnice z druhej polovice 14. a celého 15. storočia boli takmer 200
rokov notované výlučne métsko-gotickou (Bratislavský misál „H“,83 Bratislavský
cestovný misál,84 Bratislavský misál VI,85 bratislavské antifonáre I, II, IV, Bratislavský misál „G“86) alebo českou notáciou (Bratislavský misál „D“,87 Žaltár kanonika
Blázia,88 Bratislavský antifonár V).89
V priebehu 14. a začiatkom 15. storočia bola produkcia bratislavských rukopisov
v znamení regionálnej samostatnosti, pričom sa v jednotlivých zložkách rukopisov (umelecká výzdoba, notácia) striedavo uplatňovali české a rakúsko-moravské
prvky. Rozkvet knižnej kultúry bol mimoriadne zjavný v prvej polovici 15. storočia, keď si Bratislavu za svoju rezidenciu zvolil kráľ Žigmund Luxemburský. Práve
v priebehu 15. storočia sa do popredia dostali úzke kontakty Bratislavy s Viedňou
a Dolným Rakúskom, ktoré sa odzrkadlili v činnosti viacerých významných rakúskych iluminátorov a ich dielní v Bratislave (v prvej polovici 15. storočia – majster Michal,90 v druhej polovici 15. storočia – Ulrich Schreier91). Oveľa menej sa
medzi rukopismi Bratislavy druhej polovice 15. storočia objavuje vplyv umenia
budínskeho dvora Mateja Korvína.92 Toto poznanie je mimoriadne prekvapivé,
keďže kráľ Matej Korvín založil v Bratislave v roku 1465 dokonca stredovekú univerzitu – Academiu Istropolitanu.
V druhej polovici 15. storočia dominovala v kultúrnej činnosti Bratislavy osoba bratislavského prepošta Juraja Schönberga.93 Prepošt Schönberg,94 mestský
farár a kanonik Jan Han de Weytra95 a súkromní bratislavskí donátori (mešťan
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OSzK Clmae 94, druhá polovica 14. storočia.
OSzK Clmae 435, okolo roku 1350.
MMB A/2+ EC Lad. 2/34 z roku 1403.
OSzK Clmae 219 z roku 1488.
OSzK Clmae 216, okolo roku 1430.
OSzK Clmae 128, pred rokom 1419.
Jediným kódexom, ktorý je notovaný úplne iným notačným systémom – nemeckou gotickou chorálnou
notáciou - je Misál Henrika Stephaniho de Westfalia z roku 1377, Knižnica Batthyaneum Cod. R. II. 134.
Dve erbové listiny kráľa Žigmunda pre Bratislavu z roku 1436, ŠA, sign. 1006, 1007. Bratislavský antifonár IV, Slovenský národný archív (ďalej SNA 2).
Bratislavský antifonár IIa a IIb.
BURAN, Antifonár kanonika Jana Hana, s. 60-62.
HLAVAČKOVÁ, Juraj zo Schönbergu /Bratislavský prepošt. ŠEDIVÝ, Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel. HLAVAČKOVÁ, Kapitula pri Dóme sv. Martina..
HLAVAČKOVÁ, Vzdelanostná úroveň členov Bratislavskej kapituly, s. 433-451.
Podľa Knauza bol kanonik Johannes Han objednávateľom Bratislavského antifonára II, pričom na dnes
už nezachovanom fóliu bol okrem jeho mena Johannes Han de Wep alias de Ispar (rakúske lokality Wei
ten a Ysper pri Melku) zachovaný aj údaj o jeho úmrtí v piatok po sviatku sv. Jána ante portam latinam
(8. 5.) 1500. KNAUZ, A Pozsonyi káptalannak kéziratai, s. 9.
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Pottenberger,96 vdovy Listová a Rosenthalerová97) iniciovali v 70. a 80. rokoch 15.
storočia bohatú skriptorskú aktivitu a objednávanie liturgických rukopisov. Pod
vplyvom rakúskej knižnej maľby (dielňa Ulricha Schreiera) vznikla v druhej polovici 15. storočia v Bratislave dvojica rukopisov (Bratislavské antifonáre IIa a IIb98),
ktoré tvoria reprezentatívnu zložku hudobného materiálu stredovekého Uhorska
s lokálnymi prvkami (vplyv českej a rakúskej notačnej tradície). V tomto období
bol dodatočne dozdobený taktiež Bratislavský misál z roku 1377.99 Podľa Dušana
Burana bol kánonový list f. 119 iluminovaný priamo viedenskou dielňou Ulricha
Schreiera na objednávku kanonika Jana Hana.100

Bratislavský misál I 200/15/6 4r (xxxiii), Spolok sv. Vojtecha v Trnave, detail

Zo stredovekej knižnice Spišskej Kapituly sa zachovalo len torzo materiálov.
Funkciu hodnoverného miesta zastávala už v 13. storočí. Informácie o jej knižnej
zbierke nachádzame v testamente prepošta Mutimíra z roku 1273, v ktorom všetky svoje knihy odkazuje Chrámu sv. Martina. Medzi rukopismi sa uvádzajú napr.
zbierky kanonického práva, teologické knihy a pasionál.101 O zveľaďovanie knižnice sa postaral vo svojom závete z roku 1348 prepošt Ján a cieľavedome budoval
tento fond i prepošt Stock. O vlastnej skriptorskej činnosti v Spišskej Kapitule
96
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BURAN – ŠEDIVÝ, Bratislavský misál F, s. 789-790.
BURAN – ŠEDIVÝ, Bratislavský misál G, s. 791-792.
BURAN – ŠEDIVÝ, Hanov kódex, s. 790-791. BURAN, Antifonár kanonika Jana Hana, s. 45-66.
Knižnica Batthyaneum Alba Julia Cod. R. II. 134.
BURAN, Antifonár kanonika Jana Hana, s. 50-52.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 10.
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svedčí dielo spišského kanonika Pavla Benediktiho (okolo roku 1357), ktorý vytvoril breviár (Liber diurnialis cum necrologio).102 Prácou domácej skriptorskej dielne sú Spišský graduál Juraja z Kežmarku a Spišský antifonár z polovice 15. storočia.

Spišský graduál Fond Hodnoverné miesto Spišská Kapitula, Protokoly 1615 – 1616, 1v, Slovenský národný archív

102

SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II, č. 307.
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Popri kapitulských a monastických skriptóriách existovali v stredovekom Uhorsku aj skriptóriá laické. Pri katedrálnych chrámoch dôležitých uhorských miest
pôsobili laickí skriptori, tzv. katedrálni skriptori, nazývaní „Stuhlschreiber“.103
Z bardejovských mestských kníh sa zachovalo niekoľko mien pisárov, ktorí boli
činní v tomto meste. Zo začiatku 15. storočia je známe meno bardejovského pisára Christiana. V rokoch 1435 – 1437 vyhotovil istý Joannes pre Chrám sv. Egídia
v Bardejove graduál. Z polovice 15. storočia sú známe mená dvoch pisárov istého
Jakoba a Gregoriusa. Podobné záznamy sa zachovali aj v prípade východoslovenského mesta Prešov. V roku 1447 si objednalo mesto Prešov u skriptora Michala
jeden misál. O 20 rokov neskôr sa zachovalo meno pisára Nicolausa. Najvýznamnejším bol Balthasar, ktorý v rokoch 1493 – 1494 pracoval na vyhotovení antifonára pre Chrám sv. Egídia v Bardejove.104 Z východného Slovenska je ešte známe
meno pisára Georga Hänckela z Prešova, ktorý bol príslušníkom bohatej a známej
rodiny. Pracoval pre mestá Spišskú Novú Ves a Košice.105 Zaujímavý je stredoveký údaj o spotrebe papiera a pergamenu v Bratislave z rokov 1457 – 1458. V tomto
meste sa celkovo importoval papier za 278,50 zlatých guldenov a pergamen za 21
guldenov (colná tarifa bola – 2 rysy za 2 groše).106
Pri jednotlivých kapitulách existovali kapitulné školy, kde sa vyučovala hudba
a spev. Podľa regúl sa mal starať o spev cantor canonicus, ktorý viedol chórus pri
spievaní žalmov. Koncom 14. storočia vykonával túto funkciu sukcentor, ktorý bol
zároveň učiteľom spevu a hudby. S deťmi nacvičoval spevy pre slávnostné príležitosti a slávnosti.107 Na odbavovanie ofícií a omší prispievali rôzne fundácie
a spolky. Pri Spišskej Kapitule založila napr. fundáciu vdova po Štefanovi Zápoľskom, Hedviga a jej synovia. Kapitula mala z tejto fundácie vydržiavať 5 – 6 kaplánov a 4 žiakov, ktorí mali spievať pri omšiach a v deň výročia smrti jej manžela
celú pobožnosť za zomrelých.
V mnohých mestách existovali pri kostoloch knižné súbory (napr. Bratislava,
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Kremnica, Košice, Levoča, spišské
mestá – Spišská Sobota, Spišské Vlachy, Poprad, Odorín, Vrbové, Spišská Belá atď.).
103
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SZIGETI, Denkmäler des Gregorianischen Chorals, s. 160-161.
Zachoval sa jeho list pre bardejovskú mestskú radu. Hovorí v ňom, že na žiadosť bardejovského farára
mal tento Baltazár notovať v Prešove práve napísaný antifonár pre bardejovský chrám. Tento antifonár
však má podľa neho veľa chýb a chýbajú mu i niektoré ofíciá, ktoré pôvodný kódex z Prešova, z ktorého
bol antifonár odpisovaný, mal. V liste ďalej žiada o peniaze pre iluminátora. SZIGETI, ref. 103, s. 160.
Originál latinského listu je publikovaný: ÁBEL, Die Geschichte der Bibliothek der Bartfelder St. Aegidius-Kirche, s. 46.
SZIGETI, Denkmäler des Gregorianischen Chorals, s. 161.
ORTVAY, Geschichte der Stadt Pressburg, II/4, s. 353.
ZAGIBA, Dejiny slovenskej hudby, s. 65.
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V stredovekej Bratislave sa vlastné knižnice dajú predpokladať pri všetkých
farách. Okrem hlavnej fary pri Dóme sv. Martina108 to boli fary pri Kostole sv.
Vavrinca109 a sv. Michala, pri školách, radnici a duchovných bratstvách. Okrem
najvýznamnejšieho Bratstva Božieho tela boli v Bratislave Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie a Bratstvo sv. Sebastiána. Vlastnú knižnicu mala Academia Istropolitana.110 Jej obraz je žiaľ ťažko zrekonštruovateľný, keďže časť rukopisných
textov zobrali prednášatelia (niektorí boli členmi rádu dominikánov) po opustení
univerzity so sebou.111 V mestskom prostredí vznikali taktiež súkromné knižné
fondy (napr. Mikuláša Pachrada: 1439 a Gašpara Romera: 1515). Medzi najbohatšie stredoveké súkromné knižnice patrila zbierka rukopisov bratislavského
notára Liebharda Egkenfeldera, ktorý žil v Bratislave v rokoch 1441 – 1456. Jeho
osobná knižnica obsahovala obdivuhodných 37 kódexov, z ktorých 17 bolo jeho
vlastným pisárskym dielom.112 Okrem biblických, rétorických, a dogmatických
kódexov bola súčasťou jeho zbierky napr. malá časť spisov filozofických, právnických, lekárskych, historických a dva liturgické kódexy: kancionál a notovaný
graduál.113 Po jeho smrti boli knihy rozdané rôznym inštitúciam, pričom spevník
z jeho zbierky dostal kláštor v Mariánke.
Dôležité postavenie spomedzi mestských kultúrnych centier zastávala aj stredoveká Levoča.114 Dokazuje to zachovaná zbierka rukopisov, pričom vlastníkmi
kódexov neboli len súkromné osoby (zberatelia), ale aj levočské kostoly a kaplnky.115 Zachovali sa napr. vlastnícke zápisy Chrámu sv. Jakuba (8),116 špitálskeho
kostola s oltárom sv. Mikuláša a sv. Kataríny (12) a Kostola sv. Alžbety (5). V Levoči sa zo 14. storočia zachovali štatúty cechov, ktoré organizovali hudbu v meste a podľa nich odmenili kantora a tých, ktorí na chóre spievali zborovo chorál
spoločne s kňazmi.
V jednotlivých cirkevných centrách a významných mestách boli vybudované knižnice, ktoré vo vrcholnom stredoveku obsahovali často úctyhodný počet
kníh (Bratislavská kapitula mala v roku 1425 83 kódexov,117 v Bardejove bolo
v roku 1460 pri Kostole sv. Egídia zaevidovaných 9 misálov, 6 žaltárov, 4 gra108
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ORTVAY, Geschichte der Stadt Pressburg, Zv. I., s. 173.
ORTVAY, Geschichte der Stadt Pressburg. Zv. II/4, s. 497-514.
JANKOVIČ, Stredoveká Bratislavská univerzita vo svetle nových prameňov, s. 145-170.
FRIMMOVÁ, Podiel dominikánov na kultúrnom vývoji v Bratislave, s. 181-182.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy ,s. 10.
ORTVAY, Geschichte der Stadt Pressburg, Zv. II/4, s. 356-360.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 11.
SELECKÁ, Stredoveká levočská knižnica. SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 11.
SOPKO, Súpis kníh bratislavskej kapitulskej knižnice, s. 83-103.
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duály, 3 antifonáre, v Košiciach bolo podľa súpisu z roku 1604 160 rukopisných
kníh,118 inkunábulí a starých tlačí, v Trnave sa v roku 1495 spomínajú 3 antifonáre, 2 graduály, 2 špeciálniky, 3 hymnáre).119 V rokoch 1435 – 1437 zaplatilo napr.
mesto Bardejov 28 dukátov za vyhotovenie graduálu neznámemu prešovskému skriptorovi.120 Zbierku kníh malo aj Bratstvo farárov 24 spišských miest so
sídlom v Levoči. Fraternita mala komisiu poverenú správou knižnice, pričom
vlastnícke záznamy knižnice bratstva sa zachovali v 11 kódexoch a dvoch prvotlačiach. Významnými centrami kultúry a vzdelanosti boli v období stredoveku i stredoslovenské banské mestá, najmä Banská Bystrica,121 Banská Štiavnica
a Kremnica. Obdivuhodné knižné zbierky vlastnili renesanční vzdelanci, napr.
notár Baltazár Steck v Banskej Štiavnici (1478 – 1522), humanistický vzdelanec
Ján Dernschwam v Banskej Bystrici (polovica 16. storočia).122 V Kremnici existovala pravdepodobne jedna z najstarších latinských škôl na našom území,123
pričom aj zásluhou študijných kontaktov vznikol v Kremnici rukopisný súbor,
ktorý má dnes 26 zväzkov.
V kódexoch a fragmentoch z územia Slovenska nachádzame rôzne typy stredovekých notácií. Najstaršie pramene z 12. a 13. storočia sú notované nie domácou,
ale na Slovensko importovanou nemeckou bezlinajkovou neumovou notáciou.
Na Slovensko boli importované z nemeckého alebo francúzskeho prostredia, prípadne vznikli v niektorom uhorskom benediktínskom kláštore.
Z hornouhorských kláštorov predpokladáme rozvinutú skriptorskú činnosť
najmä v Zoborskom konvente – Opátstve na Zobore pri Nitre (880)124 a v kláštore v Hronskom Beňadiku – Opátstvo sv. Benedika nad Hronom (1075).125 Zo zoborského kláštora je písomne doložené meno prvého pedagóga magistra Valtera,
ktorý v tridsiatych rokoch 11. storočia odišiel pravdepodobne na pozvanie biskupa Gerharda do Csanádu, kde na kapitulskej škole vyučoval gramatiku a hudbu
(lectura et cantus).126 S dvoma kláštormi benediktínov súvisí aj jedna z najstarších
notovaných pamiatok uhorskej proveniencie Prayov kódex. Podľa Lászlóa Mezeya
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SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 13. 26. Časové vrstvy fondu sa však nedajú presne určiť.
KAČIC, Od stredoveku po renesanciu, s. 58.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 14.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, č. 1.
HULKOVÁ, Hudobniny v knižnici Johanna Dernschwama, s. 91-102.
LAMOŠ, Vznik a počiatky mesta Kremnice,s. 224.
MARSINA, Nitra vo včasnom a vrcholnom stredoveku, s. 85-96. HODÁL, Staré benediktínske kláštory,
s. 170-177.
FUXHOFFER, Benedictini Pannonii monasteriologiae regni Hungariae, s. 193, 217.
SOPKO, Skriptori a skriptóriá, s. 86.
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vznikol pre benediktínsky kláštor v Jánošovciach, dnes Rimavské Janovce.127 Používal sa možno aj v Jasovskom kláštore, čo predpokladá slovenský historik Peter
Ratkoš na základe záznamu z roku 1203 (Monasterium b. Iohannis Baptistae comburitur iuxta Buldvam situm). Podľa Sopka bol pre benediktínsky kláštor v Hronskom
Beňadiku vyhotovený Nitriansky kódex,128 ktorý je našou najstaršou zachovanou
rukopisnou pamiatkou (prelom 11. a 12. storočia, benediktínske skriptórium).

Nitriansky kódex, 18r, Diecézny biskupský archív Nitra, detail

O skriptorskej činnosti ďalších benediktínskych kláštorov129 z územia Slovenska (Bíňa – 11. storočie,130 Deákovce – 1228, Ilija pri Banskej Štiavnici, Jánošovce
– Opátstvo sv. Jána Krstiteľa, Klíž – Opátstvo blahoslavenej Panny Márie – koniec
11. storočia, Lekír /dnes Hronovce/ – Opátstvo najsvätejšieho Spasiteľa 1340, Ludanice – Opátstvo sv. Kozmu a Damiána založené začiatkom 13. storočia, Pohranice pri Nitre – Opátstvo blahoslavenej Panny Márie – 1075, Skalka pri Trenčíne
– Opátstvo sv. Benedika od roku 1224131, Opátstvo Sv. Kríža nad Hronom – zaniklo
po Moháčskej bitke, v Hrabkove – Opátstvo sv. Ducha – benediktíni ho už pred rokom 1333 opustili, v Krásnej pri Košiciach – Opátstvo blahoslavenej Panny Márie
– založené v roku 1143 za panovania Gejzu II.132) sa iné písomné záznamy nezacho127
128
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MEZEY, A Pray kódex keletkezése, s. 109-123.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 6, č. 195. Nitriansky kódex. SOPKO – VALACH (ed.).
HODÁL, Staré benediktínske kláštory na Slovensku, s. 170-177.
KOVÁČ. Kronika Slovenska 1. s. 120.
Vznik a činnosť kláštora v Skalke pri Trenčíne súvisela s tradíciou a úctou k sv. Benediktovi. Na mieste
jeho mučeníckej smrti dali v r. 1208 vystavať kostol a v roku 1224 tu vysvätil nitriansky biskup Ján aj benediktínsky kláštor. Porovnaj: ZAGIBA, Dejiny slovenskej hudby, s. 57.
KOVÁČ, Kronika Slovenska 1. s. 120.
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vali. Jednou z mála výnimiek je kláštor v Štôle pod Tatrami – Priorát blahoslavenej
Panny Márie (založený v roku 1314),133 ktorý bol filiálkou Opátstva v Sv. Beňadiku.
Známe je pôsobenie člena konventu Petra, ktorý v roku 1410 napísal, rubrikoval
a iluminoval kódex s dielom neznámeho zbraslavského mnícha Malogranata.134
O notátorskej činnosti tohto kláštora sa písomné správy nezachovali.
Premonštrátske kláštory v Jasove (druhá polovica 12. storočia, prepošstvo – okolo 1220),135 v Lelesi (koniec 12. storočia, 1214)136 a v Kláštore pod Znievom v Turci sa už prinajmenej v 13. storočí stali hodnovernými miestami (loca credibilia).137
Ďalšie kláštory boli založené v Bzovíku (okolo 1130),138 v Šahách (na prelome
12. a 13. storočia), Bíni (13. storočie), v Myšli (koniec 13. storočia) a prepozitúra
sv. Eustacha na Žitnom Ostrove.139 Z Jasovského kláštora sa zachoval breviár,140
ktorý bol napísaný po roku 1389 v Jasove.141 Výzdobný systém kódexu poukazuje
podľa Sopka na vplyv českej iluminátorskej školy.

Misál Fond Hodnoverné miesto Leleský konvent, Acta A. 1602, Slovenský národný archív, detail
133
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SLIVKA, Eremitské, kontemplatívne a žobravé rády, s. 343.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 8-10.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 8. Štátny Slovenský ústredný archív v Bratislave. Sprievodca po archívnych fondoch I. Oddelenie feudalizmu. Spracovali: SEDLÁK – ŽUDEL – PALKO, s. 329. FEJÉR, Codex
diplomaticus Hungariae IV/ 2, s. 299.
Štátny Slovenský ústredný archív v Bratislave I., s. 333. MARSINA, CDS I., č. 190, s. 144-150.
MARSINA, Vývoj listinného písma, s. 26.
KOVÁČ, Kronika Slovenska 1., s. 120.
Štátny Slovenský ústredný archív v Bratislave I., s. 327.
Archív jasovského kláštora bol do Budína prevezený po zrušení rádu za vlády Jozefa II. Katolícke Slovensko. Trnava 1933, s. 180. Jasovský breviár Cod. Lat. 36. SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II, Cod. Lat. 36.
Podľa Sopka to prezrádza rítus breviára (text a obrady rehoľných sľubov) a patrocínium konventu (sv.
Ján Krstiteľ ). SOPKO, Skriptori a skriptóriá, s. 87.
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Bohatá skriptorská činnosť sa dá predpokladať aj v dominikánskom konvente142
v Košiciach.143 Z konca päťdesiatych rokov 15. storočia pochádzajú z košického dominikánskeho skriptória okrem iných kódexov aj 3 liturgické rukopisy – misály.144
Priaznivé podmienky pre pisársku činnosť mali aj banskoštiavnickí dominikáni.145
Július Sopko sa domnieva, že prevažná väčšina diel zo zachovaného súpisu banskoštiavnickej farskej knižnice (pri prevzatí fary Šimonom Keckom v roku 1504), pochádzala zo skriptorskej činnosti členov dominikánskeho rádu z Banskej Štiavnice.

Fragment Antifonára Copier Büech A. 1603-1605, inv. č. 617 s kvadratickou notáciou
zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracovisko – Archív Banská Štiavnica

Sopko podobný názor zastáva aj v prípade kremnickej zbierky rukopisov, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou taktiež vznikla v banskoštiavnickej kláštornej
142
143

144
145

Dominikánsky konvent v Košiciach bol založený za vlády Ondreja II (1205 – 1235) alebo v prvých rokoch
panovania Bélu IV. (1235 – 1270). HODÁL, Rád sv. Dominika, s. 182.
Zo začiatku druhej polovice 15. storočia sa spomínajú mená štyroch dominikánských skriptorov: Martin Craus z Košíc, Vavrinec zo Stropkova, Daniel a Michal Slauus. SOPKO, Kódexy stredoslovenských
banských miest, s. 151.
Rumunsko, Knižnica Batthyaneum v Albe Julii (sign. 23, 24, 25). SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 23.
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komunite.146 Kompletné liturgické notované kódexy sa ani v Kremnici ani v Banskej Štiavnici nezachovali. Napriek tomuto faktu je pravdepodobné, že fragmenty
s kvadratickou notáciou, ktoré sa dnes nachádzajú v štátnych archívoch oboch
miest, mohli pochádzať z dominikánskeho skriptória z Banskej Štiavnice. Kláštory dominikánov boli na Slovensku ešte založené v Gelnici (1288), v Trnave (1303),
v Brehove a v Komárne.147 Napriek tomu, že priame správy o skriptorskej činnosti
týchto dominikánskych kláštorov nemáme, dá sa predpokladať, že prinajmenšom
v Trnave mohla skriptorska dielňa existovať.

Antifonár EC Lad. 2/45, Štátny archív v Bratislave, detail

Konventy františkánskeho rádu patrili na našom území medzi najstaršie kláštory. Na Slovensku sa františkáni usadili už počas života svojho zakladateľa sv.
Františka Assiského okolo roku 1220.148 Svoje prvé pôsobiská mali v Trnave (1238),
v Nitre (1248), v Okoličnom (1314 ho založil zvolenský župan rytier Donč),149
146
147
148
149

SOPKO, Kódexy stredoslovenských banských miest, s. 149–179.
Katolícke Slovensko, s. 182-183.
OREL, Hudební památky františkánske knihovny, s. 8. ZAGIBA, Dejiny slovenskej hudby, s. 56.
KULLA, Stručný prehľad dejín a pôsobenia františkánov na Slovensku, s. 189-194.
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v Bratislave (1397), v Čachticiach – neskôr v Beckove, v Skalici (1467), v Kremnici, v Levoči (koniec 13. storočia), v Trenčíne, v Hlohovci, vo Fiľakove, vo Vranove.
Ženský kláštor klarisiek bol vybudovaný v roku 1239 v Trnave, v roku 1292 v Bratislave a na východnom Slovensku v Kežmarku. Z konca stredoveku sa zachovalo nariadenie františkánskeho provinciála p. Fabiána de Igál z roku 1454. V tejto
konštitúcii prikazuje bratom, aby usilovne pestovali chorálny spev.150 O používaných liturgických knihách františkánskeho konventu v Bratislave (úplné kódexy sa nezachovali, skriptorskú činnosť františkánov dokladajú len notované
fragmenty nie celkom jasného provenienčného zaradenia) máme len sprostredkované správy.151 Františkánskemu kláštoru v Bratislave pripisujeme najmä zachované stredoveké fragmenty Štátneho archívu v Bratislave (cirkevná zbierka
z Archívu mesta Bratislavy).
Z františkánskeho kláštora v Olomouci pochádza Graduál OFM MUS I-78, ktorý je dnes súčasťou zbierok Hudobného múzea Slovenského národného múzea
v Bratislave.
Významnými skriptorskými strediskami na území Slovenska boli aj spišské
kartuziánske kláštory v Lechnici – tzv. Červený kláštor (1319)152 a na Skale Útočišťa (Lapis refugii, Letanovce – dnes Kláštorisko v Slovenskom raji, od r. 1305
– 1307).153 Priame údaje o ich skriptorskej činnosti sú doložené v prípade kláštora na Lapis refugii.154 Prví členovia rádu prišli z rakúskeho Seitzu.155 Známy
je kartuziánsky prior Konrád, ktorý sa v roku 1310 vzdal hodnosti predstaveného kláštora, aby sa mohol venovať skriptorskej činnosti. V čase úpadku chorálu
nariaďuje, aby členovia rádu usilovne pestovali chorálny spev a aby noty písali
presne medzi riadky a na riadky.156 Podľa kronikára kláštora boli jeho výtvormi dva misály, graduál, kolektár a nekrológium, ktoré sa žiaľ nezachovali. Pri
založení kláštora v Lechnici v roku 1352 darovali bratia zo Skaly útočišťa novému kláštoru všetky liturgické knihy (Martyrologium, Graduale, Antiphonale,
150
151

152
153
154
155
156

„… et si non potest cantari, legatur cum maxima devotione cum punctis“. KULLA, ref. 149, s. 56.
János Csontosi uvádza v súpise Františkánskej knižnice v Bratislave z roku 1878 tieto stredoveké rukopisy: 1. Antifonár z 15. storočia s čiernou chorálnou notáciou (55 ff.); 2. Breviár z 15. storočia, neúplný
exemplár, chýba začiatok a koniec (218 ff.), podľa Csontosiho bol písaný pre Uhorsko, o čom svedčia ofíciá k uhorským svätcom, gotické písmo – notácia neudaná; 3. Diurnále zo 16. storočia, žalmy, flámska
pisárska škola, gotické písmo – notácia neudaná, na väzbe je pripísaný rok 1561; 4. Expositio Psalmorum
1445; 5. Missale – 1459, gotické písmo (175 ff.); 6. Missale cum missis votivis zo 14. storočia (9 ff. + 135 listov), viacerí pisári; 7. Codex Manipulus Florum z roku 1380 s modlitbou „Mária, matko má“. CSONTOSI,
A pozsonyi sz. Ferencziek tartományi könyvtárának codexei, s. 44-54.
WAGNER, Analecta Scepusii I, s. 403-404.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 7.
WAGNER, Analecta Scepusii I, s. 72-78.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I., s. 7. WAGNER, Analecta Scepusii II, s. 72.
ZAGIBA, Dejiny slovenskej hudby, s. 55.
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Passionale).157 Z 15. storočia je známe meno skriptora Jodoka z Vondrišla (Telgártu), ktorý vyhotovil dva antifonáre a dva graduály.158 Kronika tiež uvádza, že
oba boli písané na papieri. Je dosť pravdepodobné, že jedným zo spomínaných
graduálov skriptora Jodoka je Graduál Inc. B 238 z fondu Matice Slovenskej.159
Je notovaný kvadratickou notáciou konca 15. – začiatku 16. storočia. Poškodený
rukopis je žiaľ aj po reštaurovaní veľmi zle čitateľný. Podľa Sopka vznikol začiatkom 16. storočia a z tohto obdobia pochádza aj vlastnícky zápis „Lapis Refugii
omni tempore. Si rapies librum, rapiat tua viscera corvus.” O skriptoroch lechnického kláštora žiaľ neexistujú žiadne písomné zmienky. O ich činnosti nemožno
pochybovať. Oba konventy husiti v rokoch 1430 – 1450 vypálili a pravdepodobne vtedy zhorela časť knižných fondov oboch kláštorov.
Augustiniáni z východného Slovenska, ktorí mali kláštory pod Šarišským hradom (okolo 1270), neskôr v Hrabkove a od 14. storočia v Bardejove, sa skriptorsky
prejavili v prípade dvoch kódexov, dnes uložených v Univerzitnej knižnici v Budapešti.160 Podľa Sopka pochádzajú tieto kódexy jednoznačne z bardejovského
skriptória. Do Budapešti sa dostali po zrušení rádov Jozefom II. podobne ako ďalšie kódexy konventov z územia Slovenska. Cod. Lat. 34 obsahuje návod na spôsob
odpisovania notovaných liturgických kníh. Rukopis obsahuje zásady na zhotovovanie notovaných graduálov, antifonárov a iných liturgických kníh, ktorý je určený pre zápis kvadratickej notácie. Popis obsahuje presné určenie počtu linajkových čiar a upozornenia na presnosť odpisu a polohy nôt s príslušným textom.161
Na západnom Slovensku boli augustiniáni v Novom Meste nad Váhom, kde
pre nich Ctibor zo Ctiboríc v roku 1414 založil prepošstvo. S prepoštom Petrom
tam žilo 12 kanonikov. Podľa Zagibu mohol tento počet dokazovať pestovanie
157

158
159
160
161

WAGNER, Analecta Scepusii III, s. 179-190. „... Nomina autem librorum, qui dati sunt ad supradictam Domum Valis s. Antonii, sunt haec: biblia, manualia, martyrologium, graduale et antiphonale, pasionale, homiliae b. Gregorii super Ezechielem prophetam, Augustinus super Epistolas Ioannis, Compendium theologicae
veritatis ...“.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 7. WAGNER. Analecta Scepusii II, s. 78. „... scripsit enim duo antiphonaria et duo gradualia in papyro et quamplures alios libros ecclesiasticos“.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, č. 191.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II, Cod. Lat. 34, Cod. Lat. 35.
Obsahuje napr. toto ponaučenie: „Bratia majú používať štvorhranné noty, štyri čiary nech sú červenej farby,
jednotlivé litery pod notami treba písať zreteľne oddelene, aby sa nota dostala presne nad príslušné písmená
textu. Čiary majú mať medzi sebou potrebnú medzeru, aby noty neboli z jednej alebo z druhej strany stlačené.
Bratia skriptori sa majú pridŕžať rovnakého typu písma, tej istej formy noty, tých istých spojovacích znakov
a interpunkcií, ktoré má skorigovaný exemplár, čiže predloha. Nič netreba k tomu pridávať ani uberať. Každú
knihu, ktorú odpíšu z predlohy, majú pilne skorigovať a to ešte skôr, než ju zaviažu alebo umiestnia na chór,
aby nebola chybná ako to zvyčajne býva. Takto majú postupovať aj pri rituáloch, breviároch a misáloch. Takéto diela a noty nemajú písať svetskí kňazi, ak sú poruke rehoľníci, ktorí sa v tom vyznajú. No ak nie sú, predstavení ich majú prinútiť si to osvojiť, lebo svetskí kňazi či už odpisujú text, alebo píšu noty, všetko pokazia”.
Slovenský preklad ponaučenia sa nachádza v štúdii Júliusa Sopka. SOPKO, Skriptori a skriptóriá, s. 5-96.
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gregoriánskeho chorálu v intenciách doby a rehole.162 Na západnom Slovensku
mali pravdepodobne svoj konvent možno aj vo Svätom Jure (1279).163

Antifonár Magistrát mesta Svätý Jur, Waisenrechnungen 5421, 1640 – 1659,
Štátny archív v Bratislave, pracovisko – Archív Modra, detail

Rád pavlínov (na území Slovenska mali kláštory v Marianke pri Bratislave od
roku 1377,164 v Lefantovciach a v Beckove od roku 1430) si spomedzi všetkých
uhorských rádov zasluhuje mimoriadnu pozornosť, lebo ako jediný rád v Uhorsku používal diecézne písmo – ostrihomskú notáciu.165

Pavlínsky graduál Fond rodu Pálffy, Hradné panstvo Červený Kameň, inv. č. 197, 1r,
Slovenský národný archív, detail

162
163
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165

ZAGIBA, Dejiny slovenskej hudby, s. 56.
ŠPIRKO, Cirkevné dejiny I, s. 368.
V Marianke pôsobil Ján z Bratislavy, ktorý sa zaoberal odpisovaním rukopisných textov SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II, č. 269. SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 8.
Pavlínsky rád bol založený v 13. storočí. Do Uhorska ho pozval ostrihomský kanonik Eusebius. SOPKO,
Stredoveké latinské kódexy I, s. 8.
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Pavlíni boli známi tým, že venovali malú starostlivosť vzdelávaniu svojich členov. Možno vďaka tomuto faktu je možné dokázať existenciu ostrihomskej notačnej sústavy aj v priebehu 16. – 18. storočia. Ešte aj v tomto období úpadku chorálu
pavlíni striktne dodržiavali znakový systém ostrihomskej notácie. Zachované kódexy tohto rádu dokladajú vo všetkých detailoch (z liturgickej i hudobnej stránky)
ostrihomský rítus a zhodujú sa s ostrihomskými diecéznymi prameňmi.
Mužský rád cisterciánov166 bol usadený na Spiši, v Spišskom Štiavniku (založené asi okolo roku 1223),167 v Lipovníku pri Krásnej Hôrke, v Lučenci a v Bardejove.
Prví členovia konventu prišli z poľského Waschoku, Koprzywnice a Sulejówa168
a boli poľskej, francúzskej a nemeckej národnosti.169 Knihy si zvyčajne zaobstarávali od svojich vyspelejších, predovšetkým francúzskych konventov.170 Podľa
Sopka sa však dá predpokladať aj ich skriptorská činnosť, ako aj sprostredkovanie
kníh pre iné cirkevné inštitúcie (napr. prepoštovi Spišskej Kapituly Jánovi Stockovi mohli cisterciáni sprostredkovať kódex č. 354).171 Ženská rehoľa cistercitiek
pôsobila v Bratislave už v roku 1135172 (Kostolík sv. Kataríny), ale v roku 1292 prebrali miesto pôsobenia tohto rádu klarisky.
O skriptorskej činnosti karmelitánov v Prešove (založený v roku 1288), antonitov zo Spišských Draviec (koniec 13. storočia) a Bratislavy, križovníkov – nazývaných aj regulárni kanonici sv. Hrobu z Chmeľova (prepošstvo z roku 1212), Lendaku, Huncoviec (1232) a Richnavy nemáme žiadne písomné správy.

166
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Zakladateľom rádu bol benediktínsky opát Róbert z Molesme (†1100). ŠPIRKO, Cirkevné dejiny I, s. 386-387.
ŠPIRKO, Cirkevné dejiny I, s. 367.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 7. ZAGIBA, Dejiny slovenskej hudby, s. 61.
VENCKO, Dejiny štiavnického opátstva na Spiši, s. 25-33.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 7.
SOPKO je názoru, že knižnica cisterciánskeho konventu v Spišskom Štiavniku obsahovala vzácne rukopisy a tlače, pretože počas prieskumu v okolitých matrikách objavil Jozef Vencko množstvo pergamenových fólií, ktoré mohli pochádzať z kódexov štiavnického kláštora. VENCKO, Dejiny štiavnického opátstva
na Spiši, s. 72-73.
ŠPIRKO, Cirkevné dejiny I, s. 367.
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II. Cantus planus
na Slovensku v stredoveku.
Stredoveké
notačné systémy

N

ajstaršia vrstva hudobnej kultúry na Slovensku, ktorá je doložená primárnymi prameňmi, je tzv. CANTUS PLANUS (latinský liturgický spev) – tzv. gregoriánsky chorál. Notované materiály latinského jednohlasu, ktorý bol súčasťou
náboženských obradov (sv. omša, modlitby posvätenia času), sa na našom území
zachovali z časového obdobia od konca 11. do začiatku 16. storočia.
Počas dlhého obdobia postupného profilovania gregoriánskeho chorálu sa proces redakčného spracovávania spevu rímskej Cirkvi uskutočňoval v rámci ústnej
tradície. V priebehu 2. – 4. storočia sa v ňom prezentovali predovšetkým modlitby
a jednoduchý spev, pričom do 6. storočia sa repertoár ešte len upevňoval a prirodzene podliehal modifikáciám.
V stredoveku sa hudba a jej obsah transformovali do písomnej podoby prostredníctvom pragmaticky a z praxe vytvoreného systému, ktorý je nazývaný notácia.
Stredoveké notačné systémy vznikli ako komunikačná pomôcka na zapamätanie
narastajúceho počtu jednohlasných liturgických nápevov gregoriánskeho chorálu. Pojem notácia bol vytvorený z latinského slova notare = zaznamenať, označiť,
zapísať.173 Najstaršie notačné zápisy sa v Európe objavili v polovici 9. storočia.174
Notačné symboly, tzv. neumy (z gréckeho νεũμα neuma = pokyn, posunok, rada),
označovali grafický zápis hudobného obsahu priamo nad liturgickým textom. Termín neuma bol od 10. storočia používaný na označenie grafického znaku, ktorý
reprezentoval melódiu (jeden znak, skupinu viacerých znakov).175
Najstaršie notované rukopisy boli určené pre učiteľov spevu, kantorov a sólistov.176 Keďže ich nepoužívali radoví speváci, zložitejšie nápevy (tzv. melizmy)
173
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175
176

SZENDREI – HILEY, Notation. Principal charakteristics, s. 84-119.
Najstaršie grafické zápisy európskej notácie sa nachádzajú v práci Musica disciplina Aureliána z Réôme
(okolo roku 850). AURELIANUS REOMENSIS, Musica disciplina, s. 253-135. APEL, Gregorian chant, s. 76
BAROFFIO, Il canto gregoriano, s. 45.
RYBARIČ, Vývoj európskeho notopisu, s. 42.
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sa často rozkladali na menšie úseky, ktoré sa ľahšie zapamätali (tzv. centonátny
princíp). Didaktika latinského bohoslužobného spevu bola v stredoveku mimoriadne spracovaná. Predspevovanie a nacvičovanie na školách a v kláštoroch bolo cielene koncipované na potreby liturgickej praxe. Jednotlivé symboly štruktúr
notácie vznikli z aktuálnej potreby praxe. Spolu s globálnou kristianizáciou Európy narastal v celkovom historickom kontexte od konca 8. storočia aj počet interpretovaných spevov. Okrem centralizovaných nápevov bol stále pestrejší aj
repertoár lokálnych spevov jednotlivých cirkevných tradícií.177 Spolu so šírením
kresťanstva a s budovaním a upevňovaním liturgických tradícií jednotlivých cirkevných komunít Európy, spolu so zakladaním kláštorov, s budovaním silných biskupských centier a prvých európskych stredovekých veľkomiest, spolu so šírením
vzdelanosti a kultúry a s misijnou činnosťou stredovekých panovníkov narastala
potreba písomne preniesť do rukopisných kódexov nielen literárny, ale i hudobný obsah. Hudba tvorila mimoriadne dôležitú zložku liturgie. Spolu s rýchlym šírením písomnej kultúry a produkciou liturgických kníh sa ruka v ruke dostávala
do popredia i potreba zachytiť a sprostredkovať hudobný obsah liturgie. Z dôvodu nutnosti zapamätania nápevov sa v liturgických knihách postupne etablovali
viaceré grafické komunikačné značky, ktoré označovali posun ruky dirigenta (tzv.
cheironómia, používaná už v starovekom Egypte) alebo akcent v prednese. Jednotlivé tóny a pohyb melódie boli spočiatku udávané bez možnosti identifikácie
presných tónových dĺžok a výšok. Väčšinou jednoducho kopírovali základné pohyby ruky vedúceho školeného speváka / dirigenta – kantora (tzv. cantores per
artem).178 Vštepovanie melódií do pamäti bez notácie bolo mimoriadne náročné a namáhavé. Potreba zachovať jednotnú a oficiálnu verziu spevov podľa vzoru
rímskej liturgie vyvolala aktuálnu potrebu, aby boli v rukopisoch okrem liturgických textov zaznamenané i jednotlivé liturgické nápevy.
Dodnes nie je prijatý jednotný názor, kde a kedy sa prvé notačné znaky objavili prvýkrát.179 Z 9. storočia sa zachovalo niekoľko graduálov, ale tie ešte neboli notované. Koncom 9. storočia však napr. Hucbald poznal už viaceré notačné
štýly.180 Najstaršie notácie sú v písomnej podobe doložené od konca 9. storočia
na viacerých miestach Európy súčasne.181 Za dva najstaršie fragmenty sa pova177
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V karolínskej ére sa objavuje potreba unifikácie liturgie a liturgických nápevov. Za Pipina Krátkeho (751
– 768) a Karola Veľkého (768 – 814) sa realizovalo zjednotenie základného liturgického poriadku podľa
vzoru rímskej liturgie.
RYBARIČ, Vývoj európskeho notopisu, s. 19–20.
STÄBLEIN, Schriftbild der einstimmigen Musik, III/ 4.
HUCBALD, De harmonica institutione,1:103–25. http://boethius.music.indiana.edu/tml/9th-11th/HUCHAR.
V polovici 7. storočia sa v Etymológii Izidora Sevilského objavuje zmienka, že melódie sa nezapisujú a neexistuje konkrétna evidencia spevov. ISIDORUS HISPALENSIS, Sententiae de musica, 1:20–25.
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žujú zlomky s bretónskou a nemeckou neumovou notáciou, ktoré sú datované
na koniec 9. storočia. Za najstaršie kompletne zachované rukopisy sú považované graduály F-CHRm 47 (Bibliothèque municipale de Chartres 47),182 F-LA
239 (Bibliothèque municipal 239)183 a CH-SG s 359 (Stiftsbibliothek Sankt–Gallen 339)184 z konca 9., resp. začiatku 10. storočia. Štruktúra a kaligrafické stvárnenie sa odlišovalo podľa obdobia vzniku a miesta používania. Základný systém
jednotlivých znakov bol však i v rôznych geografických oblastiach postavený na
rovnakých princípoch.
V rôznych časových obdobiach a v rôznych cirkevných centrách sa vytvorilo veľké množstvo variabilných regionálnych štýlov notácie (Francúzsko: Laon, Paríž,
Saint-Denis, Cluny, Saint-Yrieix, Marseille, Méty; oblasti: Akvitánia, Bretónsko,
Normandia; Taliansko: Beneventsko – Benevento, Monte Cassino, Bari, Umbria,
Lazio, severné Taliansko – Lombardia: Miláno, južné Taliansko – Sicília; Anglicko; Nemecko/Rakúsko – Regensburg, Bamberg, Pasov, Salzburg, Klosterneuburg; Španielsko – Toledo; Švajčiarsko – St. Gallen, a i.). V neskorostredovekých
rukopisoch sa zachovalo niekoľko neumových tabuliek, z ktorých sú typovo najdôležitejšie najmä talianske a juhonemecké (tabula brevis, tabula prolixior).185
Celkovo možno väčšinu stredovekých notácií rozdeliť do troch základných historických fáz: 1. notácie pred zavedením linajkovej osnovy (obdobie s najväčším
počtom grafických znakov, niektoré notácie mali 50 i viac rôznych neumových
prvkov), 2. notácie na linajkovej notovej osnove, 3. tlačené notácie.186 Z kaligrafického hľadiska sa dá vývoj paleografickej stránky notácie v najširšom zmysle slova
rozčleniť na tri skupiny: 1. bezlinajkové neumové systémy, 2. gotické notácie na
linajkovej osnove a samostatne stojacu 3. kvadratickú notáciu, ktorá sa vo svojej
stredovekej podobe používa dodnes.187 Solange Corbin vytvorila koncepciu i tzv.
kontaktných alebo hybridných notačných systémov, ktoré boli vytvorené miešaním prvkov z viacerých dominantných notačných systémov do tzv. zmiešaných
notácií.188 Najstaršie notačné systémy sa označujú ako adiastematické neumové notácie, keďže boli zapisované bez presnejšieho zápisu výškových rozdielov
v melódii. Čím viac sa však repertoár spevov gregoriánskeho chorálu dopĺňal,
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http://boethius.music.indiana.edu/tml/6th-8th/ISISEN. SZENDREI – HILEY: Notation, Plainchant.
Origin and earliest examples, s. 88.
Antiphonale missarum, 1972.
Codex Laon, 1992. http://manuscrit.ville-laon.fr/_app/ms/OEB/Ms239/index.html
Kalendar, Graduale, Ordo Missae, Sakramentar, 1889. http://www.e-codices.unifr.ch/fr/csg/0339.
HUGLO, Les noms des neumes, s. 53-57.
SZENDREI – HILEY, Notation, Plainchant, s. 84 – 92.
SZENDREI – HILEY, Notation, Plainchant, (a) Square notation, s. 110.
CORBIN, Die Neumen, 3.70-3.73. CORBIN, Neumatic notations, s. 128 – 154.
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tým dokonalejším sa stával systém zapisovania hudobného priebehu. Jednotlivé
notačné znaky sa postupne začali zapisovať v rôznych výškových polohách – tzv.
diastematický princíp. Neskôr boli pridané dve farebné linajky (označujúce tóny
f a c), ktoré mali pomôcť pri identifikácii poltónov ef a hc.
Revolučným medzníkom v dejinách hudobného zápisu sa stal vynález linajkovej osnovy talianskym učencom Guidom z Arezza začiatkom 11. storočia.189
Pridaním tretej linajkovej čiary a medzi linajku f a c boli hudobné znaky zaradené do presného, terciovo organizovaného výškového systému. Kvôli rozsahu
chorálových spevov odporúčal Guido pridať i ďalšiu linajkovú čiaru. V roku 1028
predstavil svoje reformné názory pápežovi Jánovi XIX. (1024 – 1033).190 Guidova
organizácia hudobného zápisu sa následne uplatnila v mnohých regionálnych notačných školách v 4- i 5-linajkovej podobe. Osobitná kreativita sa začala výrazne
uplatňovať v nových spevoch, ktoré súviseli so zavádzaním nových liturgických
sviatkov, predovšetkým v trópoch a sekvenciách.191
Každé kultúrne centrum latinskej Európy rozvinulo vlastný grafický systém,
čím dalo v priebehu 9. – 13. storočia základ stovkám rôznych neumových škôl, ktoré prirodzene obsahovali početné úpravy a modifikácie základného znakového
systému. V rozličných oblastiach sa vyvinuli notácie so silne individualizovanými ťahmi, ktoré následne podliehali rôznym zmenám. Viaceré z týchto rozdielov
sa dotýkajú iba vonkajšieho kaligrafického charakteru znakov, niektoré však zasahujú do samotnej identity neum.192
Najstaršia neumová notácia, ktorá sa dodnes zachovala, vznikla pravdepodobne v severnej časti Francúzska a nazýva sa paleofranská. Jej znaky sú osobité, pretože pre znak virgy zodpovedajú dva tóny na rozdiel od ostatných notácií,
ktoré pod týmto znakom chápu iba jeden tón.193 Medzi desiatkami notačných
tradícií, ktoré sa vyvinuli na území Francúzska medzi 10. a 11. storočím, mali výsostné postavenie dve notácie: métska a sanktgallenská. Obidve boli bohaté na
rozličné znaky, vyjadrujúce mimoriadnu interpretačnú pestrosť. Métska, alebo
tiež laonská či lotrinská notácia sa vyvinula v okolí kultúrnych centier Metz a Laon, pestovala sa však aj v severnom Taliansku (v okolí jazera Como). V nemeckej
189
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BAUTZ, Guido von Arezzo, 2, s. 391-392.
Guido priniesol pápežovi svoje dielo Antiphonarium, v ktorého predslove sa po prvý raz nachádza vysvetlenie princípu terciovej organizácie hudobnej notácie na štyroch linajkách. HOPPIN, Hudba v stredoveku,
s. 72.
BAROFFIO, Il canto gregoriano, s. 45.
APEL, Il canto gregoriano, s. 145-136.
Paleofranská notácia používa akútny akcent (/) v prípade relatívne vyššieho tónu, ale aj v prípade dvoch
tónov, z ktorých prvý je nižší a druhý vyšší, rovnako nízky akcent (\) označuje alebo jeden, relatívne nižší tón, alebo dva tóny, z ktorých prvý je vyšší a druhý nižší. APEL, ref. 192, s. 27.
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oblasti sa v 10. storočí rozvinula sanktgallenská notácia (podľa jej centra – kláštora v Sankt Gallene), ktorá sa v nasledujúcom storočí preniesla do viacerých zón
dnešného Talianska (Valle d´Aosta, Bobbio, Monza). Tento notačný systém viac
ako ostatné notácie graficky odrážal melodický pohyb, resp. pohyb dirigentovej
ruky (cheironomia). Najdôležitejšie rukopisy s adiastematickou notáciou patria
práve k týmto dvom notáciám: sanktgallenskú reprezentuje napr. Cantatorium
359, Graduál Einsiedeln 121 či Graduál 339, laonskú prezentuje jediný zachovaný rukopis – Graduál Laon 239 (mnohé spevy z uvedených rukopisov sú publikované v liturgickej knihe Graduale Triplex z roku 1979 a v jej najnovšom vydaní
Graduale Novum z roku 2011).
V priebehu 10. a na začiatku 11. storočia niektoré severotalianske skriptorské
centrá rozvinuli neumové systémy s výraznými grafickými rozdielmi (ide o oblasti novalicense a emigliano-bolognese). Podobne to bolo aj v strede Talianska, kde
sa nachádzali písomné svedectvá beneventskej, toskánskej či umbrijskej notácie. Osobitné miesto medzi nimi patrí práve beneventskej notácii, ktorá vyvinula vlastnú písomnú i hudobnú formu, ako aj vlastnú liturgiu.194 Tento notačný
systém verne zachováva originálnu melodickú líniu, čoho dôkazom je zachovanie citlivých poltónov (e a h), ktoré sa v iných tradíciách preniesli na vedľajšie
silnejšie tóny (f a c). Ďalším dôkazom originálnosti tohto systému je bohaté používanie likvescentných znakov, ktoré upozorňovali na komplexnejšiu výslovnosť latinského textu.
Od začiatku 11. storočia sa začali objavovať rukopisy, v ktorých neumy nadobúdali tvar punktov – bodiek,195 rozložených v priestore a naznačujúcich intervalovú
polohu (často pomocou nasucho vyrytých linajok do pergamenu). Takto zaznamenaná notácia sa už nazýva diastematická alebo linajková. Hoci notačný systém
dokázal presne označiť polohu každého tónu, veľmi ťažko sa dnes interpretujú
jeho ďalšie hodnoty (dĺžka, sila či výraz). Z tohto hľadiska niektoré rukopisy nie
sú také hodnotné ako adiastematické, avšak sú neodmysliteľné pri rekonštrukcii
gregoriánskych melódií, ktoré boli v nedávnej minulosti publikované s chybami
a nepresnosťami.196
194
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Osobitosť tohto kultúrneho centra zabezpečovala aj politická a kultúrna nezávislosť starého longobardského kniežatstva v Benevente, preto bolo možné vytvorenie vlastnej miestnej liturgie, ktorá poukazuje
na prepojenie s milánskou, rímskou i byzantskou tradíciou. APEL, ref. 192, s. 33.
V rámci notácií sa rozlišujú neumy akcentu (každej note zodpovedá jeden ťah, pričom v zložených – skupinových neumách tieto ťahy môžu byť graficky spojené alebo oddelené) a neumy bodu (každej note
zodpovedá punktum – bodka), čo však nevylučuje prítomnosť punktov v notáciách akcentu a prítomnosť
ťahov v notáciách bodu. ŠTRBÁK, Význam neúm notácie St. Gallen, s. 12-14.
Pri melodickej rekonštrukcii spevov (obnovenia, prinavrátenia najpôvodnejšej verzie melódií) boli z diastematických rukopisov vybrané ako najvhodnejšie materiály rukopisy Benevento 34 a Albi 776, keďže si
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Medzi 12. a 13. storočím sa rozšírila linajková notácia, ktorá sa veľmi rýchlo stala univerzálnym notačným systémom vo všetkých častiach Európy s výnimkou
germánskych krajín uprednostňujúcich tzv. gotickú nemeckú notáciu (Hufnagelschrift). Podnet na zavedenie jednotného notačného systému dali františkáni,
ktorí v polovici 13. storočia odmietli používanie neumovej notácie, praktizovanej v strednom Taliansku, a rozhodli sa prijať za univerzálnu kvadratickú notáciu. Jej výhodou bolo jednoznačné a presné určenie jednotlivých tónov melódie,
avšak žiadnu indíciu pri určení rytmu či výrazu tých istých tónov neobsahuje.
Keď sa v polovici 15. storočia začali tlačiť liturgické knihy, typografi sa snažili
vo všetkom imitovať zápis rukopisov, nevynímajúc ani veľ kosť písma vo vzťahu k neumám a aj so zachovaním farby štvorlinajkovej osnovy, ktorá môže byť
červená alebo čierna.197
Vnútorné členenie samotných neumových znakov a ich pôsobenie v rámci melodického kontextu skúma dnes gregoriánska semiológia. Základy tejto vednej
disciplíny položil v osemdesiatych rokoch minulého storočia francúzsky vedec,
benediktín a profesor Eugène Cardine vo svojom priekopníckom diele Semiologia gregoriana.198 Pod pojmom neuma rozumie všetky noty nad jednou slabikou.
Z hľadiska používania neumových znakov predstavil významný fenomén, tzv.
neumovú artikuláciu:199 v melódiách, najmä v melizmách, kde rytmická expresívnosť nie je viazaná na text, ale na jednu či viac dôležitých nôt, sa jednotlivé
neumové elementy (tóny) zvýraznia predĺžením, zdôraznením, zatiaľ čo iné sa
interpretujú ľahko a plynulo. Ide o fenomén, ktorý vyplýva zo samotnej podstaty
neum a označuje osobitnú dôležitosť artikulovanej noty, po ktorej sa prirodzene
vytvára istá chvíľka mierneho napätia či predĺženia.
Na území Slovenska sa linajkový notačný systém začína objavovať v prameňoch z druhej polovice 13. storočia. Sú to jedinečné príklady pokrokových kláštorných (cisterciánskych) skriptórií alebo skriptorských dielní významných cirkevných centier krajiny (Ostrihom). Ide však výlučne o fragmentárne zachované
rukopisy, ktorých miesto vzniku je otázne. Väčšinou sa nachádzajú na väzbách
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zachovali pôvodné melódie. V porovnaní s mnohými kódexami nepodľahli dekadenčným a najmä modálnym zmenám.
BAROFFIO – KIM, Il canto gregoriano, s. 35.
CARDINE, Semiologia gregoriana.
Existencia neumového zdôraznenia, tzv. artikulácie (tal. lo stacco neumatico, nem. Neumetrennung) úzko súvisí s teóriou cheironómie, ktorá sa zakladá na geste magistra schóly: speváci, ktorí poznali gregoriánske melódie naspamäť, dostávali od dirigenta vizuálne znaky rytmického a výrazového charakteru.
Tieto znaky sa podľa pohybov dirigenta zapisovali nad textom, aby pripomínali rytmickú a expresívnu
stránku známych melódií. Tým sa aj vysvetľuje odlišnosť medzi toľkými znakmi, ktoré reprezentujú samotné neumy. CARDINE, ref. 198, s. 56-65.
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mestských úradných kníh (územie celého Slovenska) alebo starých tlačí (najmä
evanjelické knižnice v Bratislave, Kežmarku a Levoči) vo svojej sekundárnej funkcii (obal alebo väzba mladšej knihy). Na Spiši a v Košiciach sa z 13. storočia zachovali zaujímavé materiály, ktoré dokumentujú vplyv notátorskej tradície z Poľska
a z hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska – arcibiskupstva v Ostrihome. Na základe torzovito zachovaného liturgického obsahu alebo notácie žiaľ
nie je možné určiť, či dané rukopisy vznikli, prípadne sa mohli používať na Spiši
(ŠVK v Prešove a v Košiciach).
Notačnú prax rukopisov, ktoré sa na Slovensku bezpodmienečne používali, reprezentujú najmä materiály z konca stredoveku. Počet notovaných materiálov
zo 14. a z 15. storočia oproti 13. storočiu mimoriadne narastá a zachované liturgické kódexy Bratislavy, Spišskej Kapituly a fragmenty z celého územia Slovenska (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Bytča, Dolný Kubín, Kežmarok, Kláštor pod Znievom, Košice, Kremnica, Levoča, Martin, Modra,
Nitra, Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Trnava, Trenčín, Zvolen, Žilina) poukazujú na fakt, že v tomto období dominuje v rukopisoch typ tzv.
métskej notácie.
V stredoveku existovalo v Uhorsku vedľa seba paralelne niekoľko notačných
systémov. Jednotlivé notačné systémy sa používali podľa inštitúcií, organizácií
a kultúrnych miest. S vlastným chorálnym rukopisom disponovali centralizované rády a často sa vlastného notačného obrazu pridŕžali aj notátori väčších diecéz,
biskupstiev a arcibiskupstiev.
Na území Slovenska sa zo stredoveku zachovalo 6 notačných systémov:
Nemecká bezlinajková neumová notácia je najstaršou notáciou z nášho územia. Dokumentuje ju jeden rukopis (Nitriansky kódex) a niekoľ ko desiatok fragmentov z konca 11. až 13. storočia (Bardejov, Bratislava, Dolný Kubín, Košice,
Kremnica, Levoča, Martin, Modra). Väčšina rukopisov pochádza z benediktínskych skriptorských dielní.
Métsko-gotická notácia je najpočetnejšie zastúpený znakový systém (pramene
zo 14. až 16. storočia), z toho 10 kódexov: 4 bratislavské antifonáre, 2 spišské kódexy,
2 prešovské kódexy a 2 košické kódexy). Väčšinu pamiatok s métsko-gotickou notáciou považujeme za produkt stredovekých skriptórií z územia Slovenska.
Ostrihomská notácia sa nachádza na niekoľkých desiatkach zlomkov a v jednom kódexe (Bratislavský misál I) z časového obdobia od konca 13. – 16. storočia.
Bola produktom uhorských skriptorských dielní z okolia Ostrihomu. Na našom
území túto notáciu používali pavínske kláštory a prípadne skriptórium v Nitre
alebo v Bratislave (13. – 14. storočie).
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Nemecká bezlinajková neumová notácia, Antifonár J 555, 1v,
Slovenská národná knižnica – Literárny archív, detail

Métsko-gotická notácia, Bratislavský antifonár IV EC Lad. 2/47
Štátny archív v Bratislave, detail
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Ostrihomská notácia, Notovaný breviár A/13, Múzeum mesta Bratislavy, detail

Kvadratická notácia je druhým najpočetnejším systémom, zachovalo sa viac
ako 100 fragmentov a 3 kódexy (Kartuziánsky graduál Slovenskej národnej knižnice v Martine, Notovaný misál z Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied,
Graduál OFM MUS I-78 z Hudobného múzea Slovenského národného múzea).
Proveniencia notovaných pamiatok je kvôli uniformite systému neistá. Väčšina
rukopisov z územia Slovenska mohla pochádzať z domácich františkánskych, dominikánskych alebo kartuziánskych skriptórií.

Kvadratická notácia, Antifonár Copierbüch 1587 – 1588, inv. č. 608,
Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko – Archív Banská Štiavnica, detail

Česká notácia je dokumentovaná na vyše 80 fragmentoch a jednom kódexe
(Bratislavský antifonár V). Na naše územia boli rukopisy väčšinou privezené, objednané alebo je možné, že na Slovensku pôsobili českí skriptori.
Nemecká gotická – chorálna notácia je najmenej používanou notáciou na našom
území. Reprezentuje ju niekoľko desiatok zlomkov a jeden rukopis (Bratislavský
misál R II 134 Henrika Stephaniho de Westphalia z roku 1377, Alba Julia). Zachovala sa hlavne na území západného Slovenska (Bratislava, Modra). Na naše územie
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bola dovezená a predpokladáme, že ju kontinuitne ani individuálne nepoužívalo
ani jedno skriptórium, s výnimkou existencie prípadných cistercitských skriptórí.

Česká notácia, Varadínsky antifonár 741 Magistrát mesta Modra V. 156. 1237
Strafgerichtsordnung 1656, Štátny archív v Bratislave, pracovisko – Archív Modra, detail

Nemecká gotická chorálna notácia, Notovaný misál Frag. 6, 1r,
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
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H

odnotiace analýzy v oblasti hudobnej paleografie poukázali na niekoľko základných bodov. Najstarším notačným systémom z územia Slovenska je tzv.
nemecká bezlinajková (adiastematická) notácia, ktorá je doložená fragmentárne zachovanými rukopismi od konca 11. do začiatku 13. storočia a jedným rukopisom (Nitriansky kódex). Základným a dominantným notačným typom z územia
Slovenska v časovom období od konca 13. až do začiatku 16. storočia bola notácia
métsko-gotická, ktorá sa na naše územie dostala z francúzsko-nemecko-rakúskeho prostredia. Na našom území získala špecifickú vnútornú štruktúru, ktorá sa
od okolitých krajín (dnešné Poľsko, Čechy, Rakúsko, Nemecko, Maďarsko) jasne
odlišovala (4 bratislavské antifonáre, 2 spišské kódexy, žaltár a notovaný breviár
z Prešova, žaltár a misál z Východoslovenského múzea v Košiciach). Druhým najpoužívanejším systémom na našom území bola notácia kvadratická, ktorú reprezentujú 2 rukopisy (Kartuziánsky graduál zo SNK v Martine a Notovaný misál 387
z Ústrednej knižnice SAV v Bratislave) a niekoľko desiatok fragmentov z časového
obdobia od konca 13. do začiatku 16. storočia. Používala sa v kláštornom prostredí, keďže ju mali predpísané viaceré rehoľné spoločenstvá (na našom území napr.
františkáni, dominikáni, kartuziáni). Treťou najpoužívanejšou notáciou bola notácia česká, pričom zachované materiály z územia Slovenska dokumentujú veľký vplyv českého kultúrneho prostredia najmä od konca 14. storočia (Bratislavský
antifonár V, Žaltár kanonika Blázia, Bratislavský misál „D“ a takmer sto fragmentov). Mimoriadne dôležitým notačným systémom stredovekej hudobnej kultúry
z nášho územia bola notácia ostrihomská, ktorá vznikla ako domáci, špecifický
produkt skriptorských dielní hlavného cirkevného centra stredovekého Uhorska
– Ostrihomu. Napriek faktu, že sa zachovala v prípade dvoch najstarších notovaných rukopisov z Bratislavy (Prayov kódex, Bratislavský misál I ante 1341), jedného
ranonovovekého graduálu (Graduál SNA 17) a niekoľkých desiatok fragmentov
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(Bratislava, Levoča, Nitra, Banská Bystrica, Kremnica, Košice), tvorí presvedčivý doklad jedinečnej skriptorskej tradície. V slovenských prameňoch sa najmenej vyskytuje notácia nemecká gotická chorálna, ktorá sa na naše územie dostala
pravdepodobne len prostredníctvom exportu z nemeckého prostredia. Z Nemecka
pochádza už novoveký rukopis AXXX V 1-52 Lamentácie proroka Jeremiáša z roku
1564 zo Slovenskej národnej knižnice v Martine a nemeckou gotickou notáciou je
notovaný aj Bratislavský misál R II 134 z Knižnice Batthyaneum v Albe Julii v Rumunsku z roku 1377.
Kompletné rukopisy s notáciou z územia Slovenska
Dnešné

Rukopis

Datovanie

Notácia

miesto

Proveniencia

Sopko

(miesto používania)

čísloI.

uloženia
Bratislava

Notovaný misál 387, Ústredná

1275–1300

kvadratická

/ liturgia
Švédsko – arcidiecéza Lund

134

Bratislava

knižnica SAV
Bratislavský antifonár I, EC

1425–1450

métsko-gotická

Bratislava / ostrihomská

4

Bratislava

Lad. 3
Bratislavský antifonár IIa, EC

1487–1488

métsko-gotická

liturgia
Bratislava / ostrihomská

6, 491

Bratislava

Lad. 4
Bratislavský antifonár IIb,

1487–1488

métsko-gotická

liturgia
Bratislava / ostrihomská

30, 504

Bratislava

SNA 4
Bratislavský antifonár III, EC

1475–1495

métsko-gotická

liturgia
Bratislava – Budín / ostrihom- 7

Bratislava

Lad. 6
Bratislavský antifonár IV,

1420–1450

zmiešaná
métsko-gotická

ská liturgia
Bratislava / ostrihomská

29, 476

Bratislava

SNA 2
Bratislavský antifonár V,

1490–1500

česká

liturgia
Bratislava / pražská liturgia

39

Bratislava
Bratislava

SNA 17
Nitriansky graduál,SNA 67
Bratislavský misál I, EC Lad. 3

1500–1520
ante 1341

ostrihomská
ostrihomská

Nitra / ostrihomská liturgia
Bratislava / ostrihomská

509
5, 495

Bratislava

Františkánsky graduál

1450–1500

kvadratická

liturgia
Morava/ františkáni

Košice

MUS I 78 HM SNM
Žaltár, Východoslovenské

1420–1450

métsko-gotická,

Slovensko – Levoča, Košice

Košice

múzeum Košice
Misál, Východoslovenské

1379

česká, menzurálna
métsko-gotická

Čechy / Sliezsko

Martin

múzeum Košice
Graduál, Slovenská národná

1498–1500

kvadratická

knižnica J 538, Inc B 236

Rakúsko –Slovensko / kartuziáni – Lapis Refugii (Skala
útočišťa)
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Dnešné

Rukopis

Datovanie

Notácia

miesto
uloženia
Nitra

I.

Proveniencia

Sopko

(miesto používania)

čísloI.

Nitriansky kódex Poklad Kated- 1100–1125

nemecká

/ liturgia
Nemecko –

rály sv. Emeráma v Nitre

bezlinajková

Slovensko / benediktíni

neumová notácia,

(Aachen)

Prešov

Notovaný breviár, Štátna

ekfonetické znaky
métsko-gotická

Dambno / krakovská liturgia

197

Prešov

vedecká knižnica
Žaltár, Štátna vedecká knižnica 1389

métsko-gotická

Slovensko – Levoča, Košice,

196

1375

195

Spišská

Spišský antifonár Mss. Mus.

1425–1450

métsko-gotická

Prešov
Spišská Kapitula / ostrihomská 199

Kapitula
Spišská

N° 2
Spišský graduál Juraja z

1426

métsko-gotická

liturgia
Spišská Kapitula / ostrihomská 198

Kapitula

Kežmarku Mss. Mus. N°1

liturgia

Poradové číslo rukopisu v súpise Júliusa Sopka: SOPKO, Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach.

Kompletné rukopisy s notáciou slovenskej proveniencie v Maďarsku a v Rumunsku
Dnešné

Rukopis

Datovanie

Notácia

miesto
uloženia
Alba Julia

Bratislavský misál Henrika

1377

nemecká gotická

Proveniencia

Sopko

(miesto používania)

čísloII.

/ liturgia
Bratislava – Marianka

400

Stephaniho Batthyaneum

chorálna

Alba Julia

R II 134
Spišský breviár D Batthyaneum 1390–1430

métsko-gotická

Spiš

362

Alba Julia

R II 46
Spišský breviár H Batthyaneum 14. ex.

métsko-gotická

Spiš

411

Alba Julia

R III 94
Spišské nekrológium Batthya-

(zadné prídoštie)
métsko-gotická

Spiš

307

Bratislava

240

Bratislava /

222

1357

neum R I 61

(dopísané
neskoršou rukou

Budapešť

Bratislavský cestovný

14. med.

misál OSzK Clmae 435
Budapešť

Bratislavský misál „D“ OSzK

6va-vb)
métsko-gotická
(dopísané neskor-

1403

šou rukou)
česká

Clmae 216

ostrihomská liturgia
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Dnešné

Rukopis

Datovanie

Notácia

miesto
uloženia
Budapešť

Bratislavský misál „G“ OSzK

Budapešť

Clmae 219
Bratislavský misál „H“ OSzK

Budapešť

Clmae 94
Prayov kódex OSzK Mny 1

Proveniencia

Sopko

(miesto používania)

čísloII.

métsko-gotická

/ liturgia
Bratislava / ostrihomská

224

1400–1425

métsko-gotická

liturgia
Bratislava / ostrihomská

209

1192–1195

nemecká bezlinaj-

liturgia
benediktíni, neskôr Bratislava

201

1488

ková neumová,
ostrihomská (dopísané neskoršou
1400–1425

rukou)
česká, menzurálna, Bratislava – Trnava

228

Budapešť

243
Žaltár kanonika Blázia OSzK

pred 1419

métsko-gotická
česká

Bratislava

212

Budapešť
Budapešť

Clmae 128
Spišský breviár OSzK Clmae 92
Košický graduál OSzK Clmae

14. ex.
1500–1518

métsko-gotická
métsko-gotická

Spiš
208
Košice / ostrihomská liturgia – 216–217

Budapešť

172a, 172b
Misál OSzK Clmae 395

pred 1389

zmiešaná
ostrihomská (do-

zmiešané prvky
Košice

Budapešť

Trnavský rukopis OSzK Clmae

237

písané neskoršou
rukou) III.
II.
III.

Poradové číslo rukopisu v súpise J. Sopka: SOPKO, Stredoveké latinské kódexy slovenskej proveniencie v Maďarsku a Rumunsku.
Misál Clmae 395 obsahuje len jedno notované fólio (f. 84r). Notované incipity spevu Gloria in excelsis Deo a Ite missa dokumentujú
kurzívny typ ostrihomského notačného systému z druhej polovice 15. storočia. VESELOVSKÁ, Notatio Strigoniensis – ostrihomská
notácia na Slovensku, 1 [27], s. 46-79.
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V

Bratislave sa dnes nachádza 8 viac či menej úplných notovaných kódexov zo
stredoveku. Notovaný misál z prelomu 13. a 14. storočia, ktorý nemá domácu
provenienciu, je uložený v bývalej Lyceálnej knižnici (dnes Ústredna knižnica
Slovenskej akadémie vied). Bratislavské antifonáre I – V (Bratislavský antifonár I,
Bratislavský antifonár IIa, Bratislavský antifonár IIb, Bratislavský antifonár III, Bratislavský antifonár IV, Bratislavský antifonár V) a Bratislavský misál I z bývalej Kapitulskej knižnice v Bratislave, ktoré boli v stredovekej Bratislave používané, sú dnes
uložené v Štátnom archíve v Bratislave, v Múzeu mesta Bratislavy a v Slovenskom
národnom archíve.
Z Moravy pochádza Františkánsky graduál OFM MUS I-78 z druhej polovice 15.
storočia z Hudobného múzea Slovenského národného múzea, ktorý patril Konventu bernardínov v Olomouci.

Bratislavské antifonáre
Z bývalej knižnice Bratislavskej kapituly sa dnes v bratislavských archívnych fondoch nachádza 5 notovaných antifonárov z 15. a začiatku 16. storočia. Ide o Bratislavský antifonár I (Štátny archív v Bratislave), dvojzväzkový Bratislavský antifonár IIa a IIb (Štátny archív v Bratislave, Slovenský národný archív, Múzeum mesta
Bratislavy), Bratislavský antifonár III (Štátny archív v Bratislave), Bratislavský antifonár IV (Slovenský národný archív, Štátny archív v Bratislave) a Bratislavský antifonár V (Slovenský národný archív). Z hľadiska obsahu sa medzi pamiatky domácej proveniencie zaraďujú 4 zachované antifonáre bývalej Kapitulskej knižnice
v Bratislave: Bratislavský antifonár I, Bratislavský antifonár IIa a IIb, Bratislavský
antifonár III a Bratislavský antifonár IV. Boli vytvorené profesionálnymi notátormi
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– skriptormi na území stredovekého Uhorska.200 Bratislavský antifonár V je českej
proveniencie. Provenienčné zaradenie jednotlivých antifonárov určoval predovšetkým fakt, do akej miery sledovali výber a zoradenie liturgických spevov určitého lokálneho rítu alebo miestnej tradície. Bratislavská kapitula bola ako dôležitá
cirkevná inštitúcia stredovekého Uhorska dlhé stáročia nositeľkou liturgickej tradície hlavného cirkevného centra krajiny – arcibiskupstva v Ostrihome.
Stredoveké kostoly Bratislavy sledovali prax ostrihomskej arcidiecézy z liturgickej i hudobnej stránky. Varianty používaných hudobných nápevov bratislavských antifonárov sa zhodujú s neskoršími tlačenými verziami ostrihomských
breviárov. Bratislavské antifonáre I, IIa a IIb, III a IV dokumentujú ostrihomskú
liturgickú tradíciu v mimoriadne presnej podobe.201 Samostatný a odlišný vývoj
naznačujú kodikologické parametre, týkajúce sa skriptúry, iluminácie (rakúske
dielne) a notácia (métsko-gotická notácia na rozdiel od ostrihomskej).202 V prípade bratislavských antifonárov je zjavná nezávislosť notového písma od ostrihomskej liturgickej tradície. Kódexy realizovali profesionálni pisári, platení mestom
alebo cirkevnou inštitúciou (katedrálny skriptor). Rukopisy najvýznamnejších
cirkevných centier stredovekého Uhorska (Bratislava, Spišská Kapitula, Banská
Štiavnica) dokumentujú rôzne varianty métsko-gotickej notácie.

Bratislavský antifonár i
Bratislavský antifonár I (Štátny archív v Bratislave EC Lad. 3, 223 ff.) obsahuje ofíciové spevy letno – jesennej časti liturgického roka. Začína pripísaným fóliom
s mariánskymi antifónami Nigra sum sed formosa, Sancta est speciosa, Florens rosa,
Salve regina. Nasleduje hlavná časť kódexu (notátor ruka A: ff. 2r-210v) a niekoľko
pripísaných fólií (ďalších 7 pisárskych rúk).203

200

201
202
203

Maďarský hudobný historik László Dobszay pokladá Bratislavský antifonár III za dielo budínskeho skriptória napriek faktu, že sa hudobne takmer zhoduje s ostatnými antifonármi Bratislavskej kapituly. Na
budínsku dielňu podľa Dobszaya poukazujú vonkajšie parametre kódexu: druh písma, iluminácie, notácia. DOBSZAY, Niekoľko aspektov, s. 17-18.
DOBSZAY, ref. 200, s. 17-20.
SZENDREI, Notové písmo v stredovekej Bratislave, s. 23-31.
Bližší opis pisárov pozri SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 48, č. 4.
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Obsah:
Proprium de tempore (od šiestej veľkonočnej soboty ff. 1r-47r po sviatok In Dedicatione ecclesiae
ff. 47r-52v)
Proprium de sanctis (od sviatku Iohannis ante portam Latinam po sviatok sv. Kataríny ff. 52v-186v)
Commune sanctorum (ff. 186v – 209v)
Invitatoriale (invitatória: 209v – 215r)
Varia (215r-223)

Mladší pisári v závere dopísali niektoré spevy. Notátormi boli určite kantori,
ktorí vychádzali z potrieb praxe a pripisovali prevažne chýbajúce spevy alebo tie,
ktoré boli uvádzané len rubrované (in rubro). Ide o chýbajúce ofícium sv. Anny
(212v-214r, notátor C), ktoré sa malo v hlavnom korpuse antifonára nachádzať
medzi sviatkami sv. Márie Magdalény a Katedrou sv. Petra, ďalej responzórium
Admirans Christi (214r, česká notácia, notátor D), antifóny (214r-214v, notátor E),
invitatóriá (214v, notátor F), invitatóriá (215r-217r, notátor G), antifóny na druhé
vešpery na sviatky jedného a viacerých mučeníkov (v hlavnej časti kódexu boli
spevy uvedené len v rubikách, 217r- 217v, notátor G), sv. Gerharda (A progenie in
progenies 217v), antifóny Spes nostra, Per signum crucis, Sancta Dei genitrix, Petrus
apostolus et Paulus, Martinus adhuc, Sancti Dei omnis terre (219v, notátor G), invitatóriá (219v-221v, notátor G) a antifóny na rôzne sviatky (221v- 222r, notátor H).
Liturgický a hudobný obsah kódexu sleduje stredovekú prax ostrihomskej arcidiecézy. Nepatrné odchýlky od ostrihomského rítu možno sledovať len v radení
niektorých antifón, napr. na sviatky sv. Trojice (10r ranné chvály), sv. mučeníkov Jána a Pavla (60r ranné chvály), sv. Ladislava (66r ranné chvály), Nanebo
vstúpenie Panny Márie (105v antifóny prvého nokturna), commune apostolorum
(189r ranné chvály) a v rozdielnych incipitoch niektorých spevov. Na f. 63r je prvá
antifóna druhého nokturna na sviatok sv. Ladislava antifóna Invocantem exaudivit namiesto Invocantem in dilectum. Podobne je na f. 103r ako tretia uvedená
antifóna na ranné chvály sviatku sv. Vavrinca Adhaesit anima mea namiesto Adhaesit anima igne.
Rozdielne spevy sa vyskytujú len v prípade sviatku Všetkých svätých. Ako antifóna na kompletórium na f. 153v je uvedená Gloriae haec est omnibus namiesto
Omnes electi Dei. Dvakrát je uvedená antifóna Regem omnium sanctorum (153r, 154r).
Na sviatok sv. Vojtecha (f. 167r tretia antifóna tretieho nokturna začína Dux gentis
dux namiesto Dirae gentis dux). V histórii de martiribus je na fóliu 191v uvedená
antifóna k invitatóriu Regem martirum namiesto Exultent in Domino.
Pre štúdium a porovnávací výskum sú mimoriadne dôležité notované ofíciá na sviatky najväčších uhorských svätcov a patrónov bratislavských kostolov
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– sv. Ladislava (61r-66v), sv. Štefana kráľa (113r-119r), sv. Ondreja a Benedikta (90v-91v, nie je zachované úplné ofícium), sv. Margity (91v- 98r), sv. Vavrinca (99r-103r), sv. Štefana kráľa (113r-119r), sv. Imricha (159r-164r), sv. Vojtecha (Translatio 164v-168v), sv. Martina (168v-173v), sv. Alžbety (175v-180v). Veľký priestor je
v kódexe venovaný mariánskym sviatkom: In Visitatione Sancte Mariae virginis
(77v-88r), Assumptio Beatae Mariae Virginis (104r-109r), In Commemoratione Beatae Mariae Virginis (109r-112v), In Nativitate Sanctae Mariae virginis (127v-133r).
Kódex je notovaný métsko-gotickou notáciou monumentálneho typu (2r-212v,
notátor A). Tvary neum majú pravidelný, súmerný vzhľad. Jednotónová neuma
– punktum má mierne predĺžený, vertikálny tvar s veľkosťou cca 5 x 5 mm. Pes je
zakončený rombusom, clivis je pravouhlý. Scandicus tvoria dva stúpajúce punkty
a virga, v ojedinelých prípadoch je utvorený z pesu a virgy (14v, 6 riadok notovej
osnovy – „et“, 110v a 111r ostrihomský dvojdielny scandicus v poslednom, 10. riadku). Úvod climacu je bipunktuálny, nasleduje rad klesajúcich punktov smerujúcich
doprava. Torculus je tvorený z pesu a pravouhlého clivisu, porrectus z virgy a pesu.
Fóliá 2r-210v písal pravdepodobne jeden notátor. V celom kódexe je používaný
custos a gotické tvary kľúčov c a f. Pripisovaný kľúč g má kurzívny charakter. Na
väčšine fólií je 10 riadkov červenej 4-linajkovej notovej osnovy s dvojitým červeným rámovaním. Použité sú kľúče c, g a f. Posuvky sú dopisované prevažne neskoršou rukou. Od fólia 77v je na vigíliu Navštívenia Panny Márie spolu s notovou
osnovou uvádzaný i liturgický text. Na fóliu 78v je notová osnova rozdelená do
dvoch stĺpcov. V kódexe sa na viacerých miestach objavujú prípisky spevov z neskoršieho obdobia, notované rôznymi typmi notácie (métsko-gotická, métsko-gotická zmiešaná, ostrihomská, česká). Prípisky notácie sú na miestach, kde bol
v hlavnom texte uvedený len incipit spevu. Ide prevažne o antifóny k magnifikat
a benediktus. Celý notovaný spev sa nachádzal pravdepodobne v prvom zväzku
antifonára a notátor nepokladal za dôležité uviesť ho ešte raz. Dodatočné vpisovanie spevov sa uskutočnilo buď z dôvodu praxe (pre kantora bolo pohodlnejšie
dirigovať alebo učiť scholu z jednej liturgickej knihy), alebo sa prvý diel antifonára
pri druhom zväzku nenachádzal. Celá strana fólia 53r je bez notácie (len prázdne notové linajky s textom zo sviatku Johannis ante portam Latinam, nasledujúca
strana pokračuje ale spevmi sv. Jána Krstiteľa, pisár sa pravdepodobne pomýlil
uvedením iného svätca).
Prípisky v závere rukopisu sú písané väčšinou notátormi G a H. Jednotlivé druhy
notácií a značné opotrebovanie kódexu naznačujú, že Bratislavský antifonár I sa
v hudobnej praxi Bratislavskej kapituly používal mimoriadne dlho (prípisky sú
v rozmedzí takmer 300 rokov).
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Pri celkovom hodnotení notácie majú Bratislavský antifonár I a Bratislavský antifonár IV mimoriadne príbuznú realizáciu notačných znakov.204 Oba rukopisy
používajú červenú 4-linajkovú notovú osnovu, dvojité červené rámovanie udávajúce zrkadlo strán, custos a podobné tvary kľúčov c a f. Táto dvojica kódexov sa
definitívne zriekla okrúhleho nemeckého clivisu a samostatnej virgy.205 Nemeckých znakov sa antifonáre držia len v prípade tvarov climacu a scandicu.

Bratislavský antifonár I, EC Lad. 3, 10v, Štátny archív v Bratislave
204
205

Janka Szendrei ich dokonca považuje za prácu jedného skriptora alebo prinajmenej jedného skriptória.
Samostatná virga je prítomná len v prípade úvodu žalmových diferencií na konci žalmu.
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Bratislavský antifonár IIa – IIb (Hanov kódex)
Dvojzväzkový pergamenový kódex Antiphonarium Bratislavense II (IIa: 100 + 2 ff.,
500 x 350 mm, IIb: 307 + 18 ff., 530 x 380 mm) bratislavskej Kapitulskej knižnice,
dnes uložený v Štátnom archíve v Bratislave (EC Lad. 4), v Slovenskom národnom
archíve (SNA, kódexy Kapitulskej knižnice č. 4) a v Múzeu mesta Bratislavy (MMB
A/5, A/49, 671/arch. 29a, 454/arch. 1928), vyhotovili dvaja skriptori a jeden iluminátor v rokoch 1487 až 1488. Jeho objednávateľom bol bratislavský kanonik Johannes Han (Haan de Wep, Ispar), podľa ktorého je jeho názov najviac známy ako tzv.
Hanov kódex. Obidva zväzky rukopisu boli od svojho vzniku používané v bratislavskom Dóme sv. Martina. V jeho veži boli uložené až do tridsiatych rokov 20. storočia. V súpise Nándora Knauza je publikovaný pôvodný zápis z fólia 1r: Hoc opus fecit fieri magister Iohannes Han de Wep, alias de Ispar, quondam canonicus et plebanus
ecclesie s. Martini in Posonio, anno domini 1488, qui tandem vita functus est anno 1500,
feria sexta post festum s. Iohannis ante portam Latinam, cuius anima deo vivat.206
V súčasnosti má zväzok IIa, uložený v Štátnom archíve v Bratislave, z pôvodných 404 len 102 fólií, pričom 4 fóliá a niekoľko fragmentov je uložených v Múzeu
mesta Bratislavy. V Štátnom archíve v Bratislave je aj 18 fólií zväzku IIb, ktorý je
dnes uložený spolu s celou rukopisnou zbierkou Kapitulskej knižnice v Slovenskom národnom archíve (SNA, sign. 4).
Obsah:
IIa: Proprium de tempore (Nedeľa na sviatok Zoslania Ducha Svätého – 16. nedeľa v cezročnom
období (ff. 1r-87v)
Proprium de sanctis (ff.88r-97v, sv. Petra a Pavla antifóna In plateis ponebantur infirmi – sv. Katarína
antifóna Virginis eximiae Catharinae)
Commune sanctorum (ff. 98r-100v)
IIb: Proprium de tempore (ff. 1r-241v, sviatok Narodenia Pána, antifóna O regem caeli cui talia – vigília na sviatok Zoslania Ducha Svätého invitatórium Ascendens Christus)
Proprium de sanctis (ff. 242-307v, sv. Andrej – sviatok Purificatio BMV)

Métsko-gotická notácia kódexu dokumentuje štylizované znaky tohto notačného systému, pričom jednotlivé neumové sa tvary približujú notačnej praxi moravských rukopisov druhej polovice 15. storočia. Notátor oboch zväzkov nebol
identický. Znaková sústava oboch dielov antifonára je však podobná. Používa
červenú 4-linajkovú notovú osnovu, dvojité červené rámovanie, custos, kľúče c a f.
206

KNAUZ, A pozsonyi káptalannak kéziratai, č. 5 (ďalej Kn 5).
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Nemecké znaky métsko-gotickej notácie sa vytrácajú. Virga sa vo väčšine prípadov
vytráca z úvodu climacu. Vystriedal ju tractulus, ktorý je vyznačený tenkou zvislou
čiarou. Jediným svedkom nemeckého pôvodu ostal tvar scandicu.

Bratislavský antifonár IIa, A/5, Múzeum mesta Bratislavy

Určitý odklon smerom k rakúskemu notovému písmu zaznamenáva práca
druhého notátora Bratislavského antifonára IIb. Formy neum inklinujú svojím
podlhovastým tvarom a hlavicami jednotlivých neum notovému písmu niektorých klosterneuburských rukopisov, najmä prípiskom obrovského 4-zväzkového antifonára CCl 65-68. Zastávame názor, že ide o príbuzného, ak nie identického notátora.
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Bratislavský antifonár IIb, A/49, 1v, Múzeum mesta Bratislavy
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Bratislavský antifonár iii
Bratislavský antifonár III (EC Lad. 6207)208 alebo tzv. Budínsky antifonár zo Štátneho archívu v Bratislave je dôležitým prameňom skupiny centrálnych kódexov
stredovekého Uhorska z 15. storočia. Je zaraďovaný medzi reprezentatívne rukopisy hlavného cirkevného centra krajiny – Ostrihomu. Vznikol v poslednej tretine
15. storočia pod silným renesančným vplyvom skriptória v Budíne, resp. priamo
v budínskom skriptóriu. Je jediným rukopisným prameňom, ktorý dokumentuje
vplyv umenia kráľovského dvora z Budína v Bratislave. Niektoré fragmenty Bratislavského antifonára III (21 fólií)209 sa nachádzali v pozostalosti Nándora Knauza, pričom boli označené signatúrami ostrihomského archívu. Dnes sú uložené
v Národnej Széchényiho knižnici v Budapešti (A 23/III, V).210 Vďaka detailnej
komparácii a presnej zhode kodikologických a hudobnopaleografických zložiek
boli v nedávnej minulosti identifikované viaceré stratené fóliá Budínskeho / Bratislavského antifonára III. Sedem strán tohto rukopisu sa v súčasnosti nachádza
v Spolku sv. Vojtecha v Trnave, jedno rozrezané fólio je uložené v Archíve Slovenského národného múzea. 38 zlomkov z druhej časti tohto rukopisu sa nachádza
v Rakúskej národnej knižnici vo Viedni. Z tohto veľ koformátového kódexu sa
v Štátnom archíve v Bratislave zachovala len prvá časť – temporál (pars temporalis). Podľa Szigetiho211 a Dobszaya212 pochádza antifonár z budínskej skriptorskej
dielne (štýl kódexu, jeho minatúry, písmo a hlavne notácia). Na rozdiel od Sopka,
ktorý predpokladá vznik kódexu začiatkom 15. storočia,213 Szendrei a Dobszay
datujú vznik rukopisu na koniec 15. storočia (všeobecnejšie do druhej polovice
15. storočia).214 Podľa nášho názoru Bratislavský antifonár III vznikol v tretej alebo štvrtej štvrtine 15. storočia. Dokazuje to najmä stupeň gotizácie jednotlivých
prvkov neum, v porovnaní s fragmentárne zachovanými prameňmi z územia
207

208
209
210
211
212
213
214

V rámci škatule, v ktorej je Bratislavský antifonár III uložený, sa nachádza 25 fólií z minimálne 4 rôznych
kódexov. Podrobný opis fragmentov pozri: VESELOVSKÁ, Mittelalterliche liturgische Kodizes I, č. 27a,
s. 76-77.
KNAUZ, A pozsonyi káptalannak kéziratai, č. 1 (Kn 1). SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, č. 7.
VESELOVSKÁ, Mittelalterliche liturgische Kodizes I, č. 27.
SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes forrásai, F 146.
DOBSZAY, A „Budai antifonále“ megtalált töredékei. In Zenetudományi Dolgozatok. Budapest : MTA
Zenetudományi Intézet, 1978, s. 35-39. Monumenta Monodica Medii Aevii. Antiphonae, s. 17.
SZIGETI, Denkmäler des Gregorianischen Chorals, s. 162.
DOBSZAY, A pozsonyi antifonálék, s. 271-275.
Knauz ho chybne datuje dokonca do 14. storočia. V čase Knauzovho súpisu mal kódex 190 fólií. Podľa
Knauza „chýbali prvé a posledné listy“. KNAUZ, A pozsonyi Káptalannak kéziratai, Kn 1, s. 65 /7/.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, č. 7, s. 51-52.
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Slovenska, ktoré boli notované rovnakým notačným typom. Svojím liturgickým
a hudobným obsahom sa neodlišuje od kódexov používaných v Bratislave,215 ktoré kodifikovali ostrihomskú tradíciu v mimoriadne presnej podobe. Melodické
varianty antifonára takmer úplne súhlasia s Ostrihomským antifonárom (Mss. I. 3)
z Metropolitnej arcibiskupskej knižnice v Ostrihome. Z formálnej stránky (hlavne notácia a písmo) je Bratislavskému antifonáru III najbližšie tzv. Budínsky žaltár
z prelomu 15./16. storočia a fragmenty zo Štátneho archívu v Bratislave, pobočka Trnava. Bratislavský antifonár III obsahuje ofíciové spevy zimno – jarnej a letno – jesennej časti liturgického roka (temporál – proprium de tempore) bez spevov
sanktorálu (proprium de sanctis). Kódex sa zachoval v značne poškodenom stave.
V úvode chýbajú zložky so spevmi celého adventného obdobia a časť ofíciových
spevov vianočného obdobia (sviatok Narodenia Pána, antifóny z oktávy Narodenia Pána, prvé vešpery a úvodná časť matutína zo sviatku sv. Štefana mučeníka).
V hlavnom korpuse rukopisu sa niekoľkokrát vyskytujú medzery (lacuny), pričom
niektoré zložky sú nesprávne preložené a podľa liturgického obsahu nepatria na
zaradené miesto.216
Kódex začína treťou antifónou z druhého nokturna na sviatok sv. Štefana mučeníka O quam admirabile (vianočné obdobie)217 a prvým responzóriom druhého
nokturna Intuens in caelum (f. 1r). Rukopis končí antifónou na benediktus z ranných chvál ofícia za zosnulých Absolve Domine animas a responzóriom na druhé
vešpery Absolve Domine animas (f. 161v).218 Viaceré ofíciá sú v zachovanom rukopise neúplné, prípadne chýbajú219.
Najvýraznejší vplyv ostrihomského notačného systému na pôvodné métske formy dokumentuje notácia Bratislavského antifonára III. Od štýlovo jednotnej métsko-gotickej notácie Bratislavského antifonára I, Bratislavského antifonára IV, Bratislavského antifonára IIa a IIb, ktorá reprezentuje typickú bratislavskú, miestnu
tradíciu, sa jednotlivé neumové prvky Bratislavského antifonára III prikláňajú nielen k métskym (menej nemeckým) ale taktiež k ostrihomským tvarom. Notácia
Bratislavského antifonára III sa zaraďuje medzi pramene notované métsko-gotickým – zmiešaným (ostrihomským) systémom. Na prelome 14./15. storočia sa notopis
rukopisov z územia stredovekého Uhorska dostal do dôležitej vývojovej fázy.220
215
216
217
218
219
220

DOBSZAY, Niekoľko aspektov skúmania, s. 17-18.
Pravdepodobne boli zle založené alebo opačne preložené už pri kúpe jednotlivých zložiek.
DOBSZAY – PRÓSZÉKY, Corpus Antiphonalium Officii-Ecclesiarum Centralis Europae. A preliminary Report, s. 294, č. 11320 /Nat Ste N2 a3/.
DOBSZAY – PRÓSZÉKY, ref. 217 s. 370, č. 37750 /Ann Mort L Ab/.
DOBSZAY – PRÓSZÉKY, ref. 217, s. 282.310.344.
SZENDREI, Graner Choralnotation, s. 9-154.

69

Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

Bratislavský antifonár III, EC Lad. 6, 43r, Štátny archív v Bratislave
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Bratislavský antifonár III, EC Lad. 6, 135v, Štátny archív v Bratislave
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Menila sa nielen technika notového písma (gotizované tvary neum spôsobené používaním širokých pier) ale na notačné systémy používané v našich skriptorských
dielňach silno pôsobili zahraničné vplyvy (najmä české a nemecké). Notátorské
reformy neprijali všetky skriptorské školy rovnako. V centrálnych skriptóriách sa
už koncom 14. storočia objavili snahy o premenu starých, spojených neumových
tvarov (typickým znakom ostrihomskej notácie sú viazané, plynulé tvary – najmä
scandicu) na nové gotické noty. Jednotlivé noty (punkty) sa zväčšili, čo zodpovedalo požiadavkám vtedajšej praxe a hudobného života. Chorálne knihy museli
byť v 15. storočí z diaľky dobre čitateľné. Lepšia čitateľnosť kódexov zapríčinila
odlišné smerovanie pôvodne zvislých punktových radov (typický znak ostrihomskej notácie, napr. typický ostrihomský climacus tvorili úvodné bipunktum a rad
zvislých klesajúcich punktov) smerom doprava (métsku notáciu charakterizuje
smerovanie doprava, aj v prípade climacu). V rámci reformného procesu sa v polovici 15. storočia vytvorilo samostatné notačné písmo, ktoré nemožno považovať ani za ostrihomskú, ale ani za métsku notáciu, pretože v ňom pôsobili silné
ostrihomské prvky. Janka Szendrei ho nazýva métsko-gotickou ostrihomskou
zmiešanou notáciou.221 Vznik nového notového písma odzrkadľuje vzdelanostnú
úroveň uhorských skriptórií, ktoré síce budovali na starej tradícii, ale nebránili sa
ani zahraničným vplyvom (najmä v čase vlády Žigmunda Luxemburského a v neskoršom období). Prvými reprezentantmi métsko-gotickej zmiešanej notácie sú
dva zväzky antifonárov s ostrihomským rítom z polovice 15. storočia (Ostrihomský
antifonár Mss. I. 3 z Metropolitnej arcibiskupskej knižnice v Ostrihome222). Ďalšími rukopismi, ktoré používajú uvoľnenú techniku métsko-gotického zmiešaného
systému napr. Budínsky žaltár (podľa Szendreiovej vznikli oba kódexy v budínskej
skriptorskej dielni)223 a chorálne knihy, ktoré sú pripisované činnosti záhrebského
biskupa Osváta Thuza (MR 1, MR 10).224 Kódexy, notované touto notáciou, boli
väčšinou veľkoformátovými, bohato zdobenými liturgickými knihami.
Realizácia znakovej sústavy Bratislavského antifonára III je charakterizovaná dvojitým červeným rámovaním udávajúcim zrkadlo strán (277 x 440 mm, celkové rozmery jednotlivých fólií sú približne 415 x 605 mm). Počet sústav červenej 4-linajkovej
221
222

223
224

VESELOVSKÁ, Stredoveké liturgické kódexy s notáciou, s. 26.
Katalóg digitalizovaných prameňov Maďarskej akadémie vied CD Catalogue-RZ 00114-115/1. http://
www.zti.hu/earlymusic/cd-catalogue/00000096.htm SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes forrásai. 1981, C 8, C 9, F 40 (Maďarská akadémia vied T 308) a U.Fr.l.m.236 z Univerzitnej knižnice v Budapešti. RADÓ, Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae, s. 528-529.
SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes forrásai, C7.
SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes forrásai, C 55 a C 57. KNIEWALD, Illuminacija i notacija zagrebačkih liturgijskich rukopisa, s. 82-83.72-76.
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notovej osnovy je 11. Výška notovej osnovy je 20 mm (medzera: cca 5,5 mm). V kódexe sa používajú kľúče c, f, g, posuvka b a custos. Rozmery punktu sú cca 5 x 5 mm.
Bratislavské knižné maliarstvo a notačná prax sa na konci stredoveku veľmi
konzervatívne pridržiavali regionálnej tradície a okrem jediného kódexu – tzv.
Budínskeho antifonára / Bratislavského antifonára III sa vplyv budínskeho dvora
na prostredie kapituly takmer vôbec neodzrkadlil. Príklad zmenenej estetiky kódexov konca stredoveku pod vplyvom talianskej renesancie a kráľovského skriptória v Budíne dokumentuje len tento jeden rukopis. Výzdoba, písmo i notačné
štruktúry boli vytvorené pod vplyvom humanistických tendencií a zvyklostí budínskeho skriptória. Vo výzdobe Budínskeho/ Bratislavského antifonára III možno
podľa Dušana Burana jasne rozlíšiť prácu dvoch iluminátorov. Prvý z nich (A) je
autorom všetkých maľovaných iniciál a marginálnej výzdoby na fóliách s iniciálami. Bol typickým umelcom na pomedzí gotiky a renesancie. Jednotlivé motívy
(girlandy, grotesk, symetricky členené plochy, typ písma použitý pri väčších rámovaných písmenách – figurálna zložka v rukopise chýba) prezrádzajú inšpiráciu
v renesančnej ornamentike niektorých dvorských rukopisov v Budíne na dvore
Mateja Korvína. Tento iluminátor asi nepatril medzi talianskych umelcov dvorskej
kráľovskej knižnice, ale s renesančným štýlom prišiel do styku počas pôsobenia
v niektorom z progresívnejších ateliérov na sklonku 15. storočia. Druhý iluminátor
(B), ktorého dielom je akantový dekor na fóliách 38-45, reprezentuje vyhranený
dekoratívny štýl ateliéru Ulricha Schreiera. Táto dielňa pracovala popri Salzburgu,
Viedni a Klosterneuburgu taktiež pre objednávateľov z Bratislavy, konkrétne i pre
bratislavského prepošta Juraja Schönberga a kanonika Johannesa Hana. Na rozdiel od iluminácií prvého maliara, je druhý dekoratívny systém antifonára veľmi
konzervatívny a vykazuje všetky znaky štandardizovanej „schreierovskej“ masovej produkcie.225 Je otázne, prečo v tomto liturgickom kódexe tvorili výzdobu
dve úplne rozdielne iluminátorské dielne. Je možné vysloviť domnienku, že tzv.
„rakúske“ doplnky svedčia o skutočnosti, že kódex bol naozaj vytvorený pre Bratislavskú kapitulu a pravdepodobne vďaka činnosti Johannesa Hana mohol byť
doplnený (dozdobený) podobne ako Misál Cod. R. II. 134 z roku 1377 v štýle tradície ostatných bratislavských rukopisov (Bratislavské antifonáre IIa a IIb). Podľa slohovej analýzy zachovaných iluminovaných fólií antifonára vznikol kódex
v osemdesiatych alebo deväťdesiatych rokoch 15. storočia.
Podobný fenomén zvláštnej duálnej identity iluminácií sa objavuje dokonca i na
fragmentoch graduálu z kláštorného skriptória (možno bratislavskí františkáni)
225

BURAN, Iluminácie Bratislavského antifonára III. BURAN, Neznámy budínsky (?) iluminátor a maliar
z okruhu Ulricha Schreiera, s. 873-874.
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zo Štátneho archívu v Bratislave. Niektoré fóliá sú opäť zdobené ilumináciami
od dvoch odlišných iluminátorských rúk. Časť rastlinných bordúr pochádza opäť
z dielne Ulricha Schreiera.
Hlavný korpus Bratislavského antifonára III má v súčasnosti 161 fólií. Ku kompletne zachovaným kvaternom sú priložené dva odrezané fragmenty. V čase zostavovania Knauzovho súpisu obsahoval antifonár 190 fólií. Z rukopisu chýbalo
už vtedy niekoľko veľkých častí (sanctorale, commune sanctorum).226
Domnievame sa, že Bratislavský antifonár III nemal v liturgicko-hudobnej praxi
výsadné postavenie. V Štátnom archíve v Bratislave je zachovaná prvá časť rukopisu – temporál. Kódex nevykazuje známky častého používania. Pôvodne tvorili
rukopis určite dve základné časti. Okrem čiastočne zachovaného temporálu227
so všeobecnými spevmi liturgického roka (od adventu po nedele cezročného obdobia) bol určite súčasťou rukopisu aj sanktorál s commune sanctorum (sviatky
konkrétnych svätcov, zvyčajne uvádzané od sv. Andreja apoštola + všeobecné
sviatky svätcov).
Predpokladáme, že Bratislavská kapitula poskytla druhú časť rukopisu okolo
roku 1600 (najneskôr v prvých desaťročiach 17. storočia) viedenskej kníhviazačskej dielni, ktorá vytvárala väzby na mladšie knihy, rukopisy alebo úradné knihy
rôznych inštitúcií alebo jednotlivcov. Celý sanktorál alebo viacero častí sanktorálu
druhej časti Bratislavského antifonára III bolo použitých na väzby kníh vo Viedni.
Databáza http://cantusplanus.at uverejňuje t. č. v rámci skupiny GNA 3 viacero fragmentov, ktoré dokumentujú rovnaký skriptorský, notátorský a obsahový
pôvod ako Bratislavský antifonár III. 228 Všetky zlomky pochádzajú z rovnakého
časového obdobia (koniec 15. storočia, 1480 – 1495) a s najväčšou pravdepodobnosťou aj z jedného rukopisu (určite z jednej skriptorskej dielne). Vykazujú rovnaké kodikologické a paleografické parametre. 229 Diskutabilná je iba signatúra
Cod. 11.777,230 ktorá buď nepatrila do tohto antifonára alebo mohla tvoriť záver
rukopisu. Dva fragmenty tejto signatúry dokumentujú ako jediné 12 sústav linajkovej osnovy a rozmery notačného systému sú menšie ako v prípade Budínskeho/
Bratislavského antifonára III. Výška notovej osnovy je cca 16 – 17 mm, medzera
má cca 5 mm.
226
227
228
229

230

Z rukopisu chýba i niekoľko ďalších vyrezaných častí (niektoré ofíciá sú neúplné).
Chýba takmer celý advent a časť vianočného obdobia, niektoré spevy z nedieľ cezročného obdobia.
Dostupné na internete: http://www.cantusplanus.at/de-at/fragmentphp/fragmente/gruppen.php
Pri hudobnopaleografickej analýze zlomkov bolo dôležité najmä porovnanie výšky notovej osnovy a veľkosti medzery v rámci linajkovej osnovy. Zlomky sa väčšinou nezachovali v úplnej podobe, ale iba rozrezané fóliá. Jediným zlomkom, ktorý mal odlišné kodikologické a hudobnopaleografické parametre bol
Cod. 11 777.
SZENDREI, Esztergomi Antiphonale töredéke Bécsben, s. 346-350.
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Okrem spomínaných 32 signatúr skupiny GNA 3 bolo vďaka odporúčaniu Dr.
Fridricha Simadera spracovaných ďalších 7 signatúr sanktorálu tohto rukopisu
z väzieb kódexov Cod. 2917, Cod. 2918 a z 5 hebrejských rukopisov Cod. Hebr. 5,
Cod. Hebr. 37, Cod. Hebr. 67, Cod. Hebr. 70, Cod. Hebr. 71.231 Keďže sa vo viacerých analyzovaných signatúrach nachádzali obsahové poznámky a odkazy osoby Sebastiana Tengnagela, je možné vysloviť nasledujúcu hypotézu. Je nanajvýš
pravdepodobné, že na pokyn viedenského prefekta Dvorskej knižnice vo Viedni Sebastiana Tengnagela boli fragmenty Budínskeho / Bratislavského antifonára
III použité ako obalový materiál na rôznych rukopisoch a tlačiach, ktoré sa dnes
v Národnej knižnici vo Viedni nachádzajú pod viacerými signatúrami a vo viacerých fondoch.232 Tengnagel (*1573, †1636) bol prefektom dvorskej knižnice v prvých troch desaťročiach 17. storočia (1608 – 1633). V rokoch 1609/1610 spísal súpis kníh Dvorskej knižnice vo Viedni. Viaceré signatúry z tejto knižnice, ktoré sú
zabalené do zlomkov Budínskeho / Bratislavského antifonára III (Cod. Hebr. 5, 37,
67, 70, 71 a fragmenty 863, 866, 874, 875 a 880233) obsahujú obsahové poznámky
Sebastiana Tegnagela. Je preto veľmi pravdepodobné, že tieto väzby boli vo Viedni vytvorené práve v čase Tengnagelovho pôsobenia.
Okrem rakúskych zlomkov zo sanktorálu rukopisu bolo niekoľko fragmentov
prvej časti Bratislavského antifonára III identifikovaných aj na území Slovenska
(Spolok sv. Vojtecha, Archív Slovenského národného múzea) a v Maďarsku (Maďarská národná Szechényiho knižnica v Budapešti). Časti z adventného a vianočného obdobia a zo sviatku sv. Štefana prvého mučeníka sa dnes nachádzajú v Maďarskej národnej Szechényiho knižnici v Budapešti pod signatúrou H-Bn fragm.
A 23/ III (17 ff.). Podrobný obsah jednotlivých fragmentov Maďarskej národnej
Szechényiho knižnici v Budapešti uverejnil v roku 1978 László Dobszay. 234
Podľa katalógu Nándora Knauza z roku 1870 mal kódex drevenú väzbu potiahnutú kožou, ktorú zrejme odstránili kvôli rozpredávaniu. Vzhľadom na prírastkové čísla uvedené na jednotlivých fóliách ho v medzivojnovom období kupoval po
častiach Štátny archív v Bratislave. V súčasnosti je kódex uložený pod signatúrou
EC Lad. 6 bez väzby spolu s dvoma vyrezanými zlomkami toho istého antifonára
231

232
233
234

Za neoceniteľné odborné rady, pokyny, informácie a možnosť spracovať fragmenty Rakúskej národnej
knižnici vo Viedni ďakujeme Dr. Fridrichovi Simaderovi, vedúcemu Oddelenia starých rukopisov Rakúskej národnej knižnici vo Viedni.
Dostupné na internete: skupina GNA 3: http://www.cantusplanus.at/de-at/fragmentphp/fragmente/
gruppen.php
Fragm. 863, 866, 874, 875 a 880 majú dnes nové úložné signatúry. Z väzieb kníh boli sňaté a sú uložené
v Rakúskej národnej knižnici ako jednotliviny.
DOBSZAY, A „Budai antifonále“ megtalált töredékei, s. 35-39. SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes
forrásai, F 146.
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a 25 fóliami z troch iných neskorostredovekých rukopisov.235 Dve fóliá sú súčasťou signatúry EC Lad. 2/48-49.
V medzivojnovom období sa hlavná časť temporálu Bratislavského antifonára III dostala po častiach do Archívu mesta Bratislavy. Za pôsobenia Ovídia Fausta,
bývalého riaditeľa Ústavov mesta Bratislavy a Archívu mesta Bratislavy, sa pravdepodobne po roku 1947 premiestnilo niekoľko fólií do Spolku sv. Vojtecha v Trnave (ďalej SSV). V roku 2014 bol realizovaný komplexný výskum stredovekých
fragmentov SSV a ďalších trnavských archívnych, muzeálnych a knižničných inštitúcií.236 V SSV sa dnes nachádzajú viaceré fóliá vzácnych stredovekých rukopisov z Bratislavy (Bratislavský misál I, Budínsky antifonár III) i Spišskej Kapituly
(Spišský graduál Juraja z Kežmarku) a iných rukopisov slovenskej alebo zahraničnej proveniencie.
Súčasťou zbierky stredovekých notovaných fragmentov SSV je signatúra FASC.
200 č. 15/ Tr.A. 1/48-4/48, v rámci ktorej sa dnes nachádza 7 fólií Budínskeho /
Bratislavského antifonára III. Jedna samostatná strana a 3 bifóliá obsahujú ofíciové spevy propria de tempore (f. 1/48: De Regum, De Sapientiae, f. 2/48: In Dedicatione Eccl., Dom. 17-19 p. Pent., f. 3/48: De Job, De Tobia, De Judith, De Machabaeis,
f. 4/48: Dom. 11-13 p. Pent.). Jednotlivé fóliá obsahujú spevy cezročného obdobia
na z tzv. histórií (De Regum, De Sapientia, De Job, De Tobia, De Judith, De Esther, De
Machabaeis), zo sviatku posvätenia chrámu (In Dedicatione Ecclesiae) a z nedieľ
v cezročnom období (11., 12., 13., 16., 17., 18. a 19. nedeľa po sviatku Zoslania Ducha svätého). V rámci histórií sa na zachovaných zlomkoch nachádzajú najmä
spevy na matutínum (responzóriá) a menej antifóny na vešpery. Na fragmentoch,
kde sa nachádzajú spevy z nedieľ v cezročnom období, sú uvádzané antifóny na
magnifikat (vešpery) a benediktus (ranné chvály).
Počas pramenných výskumov v archívnych a knižničných inštitúciách Slovenska v roku 2013 bol ďalší fragment Budínskeho antifonára III objavený aj v Archíve Slovenského národného múzea. Archív SNM patrí k najstarším profesionálnym pracoviskám SNM. Vznikol v roku 1929. Vzhľadom na osobitné postavenie
a mimoriadny význam SNM je archívne bohatstvo Archívu SNM špecifické a rozmanité. Archív obsahuje archívne dokumenty od konca 14. storočia do súčasnosti. Okrem toho ochraňuje jedinečné pramene k dejinám múzejníctva, múzejných a kultúrno-umeleckých spolkov, osobné fondy významných osobností,
zbierky vzácnych cechových dokumentov, kráľovských listín, historických máp,
235
236

VESELOVSKÁ, Mittelalterliche Liturgische Kodizes I, č. 27a, s. 76-77.
VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum etc. e civitate Tyrnaviensi.
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kalendárov, pohľadníc a pod.237 V knižnej zbierke Archívu sa nachádza aj zbierka rôznych fragmentov, medzi ktorými boli identifikované 3 neskorostredoveké
hudobné rukopisy. Okrem fólia viachlasného Creda (biela menzurálna notácia)
a notovaných prefácií z inkunábuly tlačeného misála sa v Archíve SNM nachádza
aj časť rozrezaného fólia Budínskeho antifonára III.
Celkové rozmery zachovaného fólia sú 290 x 196 mm, pričom veľkosť neúplného zrkadla dosahuje 280 mm. Výška notačného systému je ako v prípade hlavného
korpusu antifonára 20 mm. Výška medzery notovej osnovy je 6 mm. Na zlomku sa
zachovala horná polovica fólia s 5 riadkami červeného 4-linajkového notačného
systému s dvojitým červeným rámovaním.
Fragment obsahuje časť spevov z prvého nokturna vianočného matutína. Zlomok zachytáva koniec prvého responzória Hodie nobis caelorum,238 s veršom Gloria in excelsis, ďalej začiatok druhého responzória Hodie nobis de caelo,239 koniec
tretieho responzória Descendit de caelis240 s veršami Tamquam sponsus a Missus
ab arce. Fragment z Archívu SNM tvorí vrchnú, chýbajúcu odrezanú časť fólií
11r-11v zo skupiny fragmentov Maďarskej národnej Szechényiho knižnici v Budapešti A 23,241 pričom sa oba zlomky navzájom dopĺňajú. Oba zlomky z Bratislavy a z Budapešti predstavujú vzácny príklad jedinečných spevov vianočného
obdobia ostrihomskej liturgie.
Verše responzória Descendit de caelis patria k trópovaným spevom vianočného
ofícia.242 Namiesto štandardnej melódie boli k týmto veršom používané vlastné,
jedinečné melódie.243 Špecifické melodické spracovanie tohto responzória detailne opísala vo svojej štúdii Janka Szendrei. Medzi hlavné znaky špeciálne zostavenej melodiky responzória patrí striedanie melizmaticky spracovaných pasáží
a sylabicky koncipovaných častí. Vypracované melizmy sa objavujú vo veršoch
Tamquam sponsus a Gloria Patri. Po každom melizmatickom verši nasleduje sylabicky koncipovaná časť („prosa“: Missus ab arce a Gloria pie Trinitati).244

237
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Dostupné na internete: http://www.snm.sk/?cinnost-archivu-snm (20. 7. 2015)
DOBSZAY– SZENDREI, Responsories, s. 991, č. 5016.
DOBSZAY– SZENDREI, Responsories, s. 1571-1572, č. 8140.
DOBSZAY– SZENDREI, Responsories, s. 310-311, č. 1035.
OSzK A 23. DOBSZAY, A „Budai antifonále“, Ref. 36, s. 37.
WAGNER, Einführung in die gregorianischen Melodien, s. 290-292.
SZENDREI, Breviarium Notatum Strigoniense saec. XIII, s. 56.
SZENDREI, Zur Notations- und Vortragsweise der Prosulen nach ungarischen Handschriften, s. 157-165.
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Zachované verzie spevov obsahovo i melodicky úplne zodpovedajú spevom
Pavlínskeho antifonára MR 8245 ako i Ostrihomskému notovanému breviáru Strahovskej knižnice v Prahe.246
V Rakúskej národnej knižnici vo Viedni prebiehal od roku 2008 komplexný výskum stredovekých hudobných materiálov. Počas dvoch trojročných projektov247
bolo pod vedením Dr. Alexandra Rauscha spracovaných 367 signatúr, z ktorých je
dnes v rámci knižného katalógu spracovaných 108 úplných alebo čiastočne zachovaných kódexov.248 Vyhodnotených bolo taktiež vyše 670 fragmentov. Rukopisy
pochádzajú z časového obdobia od konca 9. do začiatku 16. storočia a sú rôznej
proveniencie (Rakúsko, Čechy, Poľsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, dnešné
Slovensko a Maďarsko atď.). Vydané boli viaceré vedecké publikácie, štúdie249
a sprístupnená bola internetová databáza spracovaných rukopisov, do ktorej boli
priebežne dodávané ďalšie spracované materiály.250
Nové spracovanie stredovekých hudobných fragmentov viacerých fondov Rakúskej národnej knižnice vo Viedni prinieslo jedinečné informácie aj pre dejiny stredovekej hudobnej kultúry z nášho územia. Skupina fragmentov GNA 3251 obsahuje
32 fragmentov, ktoré boli vyhodnotené v spolupráci s maďarskou hudobnou historičkou Jankou Szendreiovou.252 Spracovaných bolo taktiež ďalších 7 signatúr sanktorálu toho istého antifonára – z väzieb kódexov Cod. 2917, Cod. 2918 a z 5 hebrejských
rukopisov Cod. Hebr. 5, Cod. Hebr. 37, Cod. Hebr. 67, Cod. Hebr. 70, Cod. Hebr. 71.
Zlomky SSV, Archívu SNM i Rakúskej národnej knižnice vo Viedni dokumentujú jedinečnú ostrihomskú liturgickú tradíciu. Na fragmentoch z Viedne
245
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Antiphonale Paulinorum, Zagreb, Metropolitanska knjižnica MR 8, p. 42. KNIEWALD, Iluminacija i notacija zagrebačkih liturgijskih rukopisa,s. 94-95. Dostupné na internete: http://gradualia.eu/sources-office,
Handschrift Paul-8.
Breviarium Strigoniense, Praha, Strahovská premonštrátska knižnica, DE I 7, fol. 15r. Dostupné na internete: http://www.manuscriptorium.com. http://gradualia.eu/sources-office, Handschrift Str-7. SZENDREI, Zur Notations- und Vortragsweise, s. 161.
„Musikalische Quellen des Mittelalters in der Österreichischen Nationalbibliothek FWF-Einzelprojekt
P 20576-G13 (2008-2011), P 24844-G21 (2012-2014).
KLUGSEDER – RAUSCH – ČIZMIĆ – CHARVAT – VERHAAR – VESELOVSKÁ – ZÜHLKE, Katalog
der mittelalterlichen Musikhandschriften der Österreichischen Nationalbibliothek Wien, http://e-book.fwf.
ac.at/o:599
KLUGSEDER – RAUSCH, Ausgewählte mittelalterliche Musikfragmente der Österreichischen Nationalbibliothek Wien. KLUGSEDER – RAUSCH – ROLAND – ZÜHLKE, Quellen zur mittelalterlichen Musik- und
Liturgiegeschichte des Klosters Mondsee. BENT – KLUGSEDER, Ein Liber cantus aus dem Veneto (um 1440).
KLUGSEDER, Medieval musical manuscripts and fragments in the Austrian National Library (ÖNB),
s. 192-201.
Dostupné na internete: http://www.cantusplanus.at/de-at/
Dostupné na internete: http://www.cantusplanus.at/de-at/fragmentphp/fragmente/gruppen.php. http://
www.cantusplanus.at/de-at/fragmentphp/fragmente/gruppeninventarGET.php?Gruppe=GNA3
SZENDREI, Esztergomi Antiphonale töredéke Bécsben, s. 346-350. Janka Szendrei je okrem skupiny
GNA 3 spoluautorkou viacerých identifikácií zlomkov Rakúskej národnej knižnice vo Viedni.
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sa zachovali rôzne časti sanktorálu (sviatky svätcov: Fabián a Sebastián, Agnes,
Obrátenie Pavla, Agáta, Dorota, Zvestovanie Panne Márii, Ján Krstiteľ, Ladislav
Uhorský, Ján ante Portam Latinam, Ján a Pavol, Anna, Maria de Nive, Premenenie
Pána, Vavrinec, Nanebovstúpenie Panny Márie, Štefan Uhorský, Všetkých svätých, Translatio sv. Vojtecha, Alžbeta Uhorská, Katarína, Ondrej, Mikuláš, Vojtech,
Otmar) a commune sanctorum (sviatky apoštolov, jedného mučeníka, jedného vyznavača, panien; invitatóriá na rôzne časti liturgického roka). Zachované pramene dokumentujú vo viacerých prípadoch špecifické a jedinečné spevy (ofícium sv.
Doroty, sv. Ladislava kráľa, sv. Anny, Márie Snežnej / Maria ad Nives, sv. Štefana
kráľa, Translatio sv. Vojtecha, sv. Alžbety a sv. Kataríny).
Budínsky / Bratislavský antifonár III Rakúska národná knižnica vo Viedni
Signatúra
Fragm900

20.L.45
Fragm878

Fragm1598

Fragm969

Fragm864

Fragm870

Cod. Hebr. 5

ObsahIV.

Sviatok / ofícium

f. 1r: R. [Doctor bonus et amicus dei] (006484). V. Salve crux
quae in corpore (006484a). R. E[xpandi manus meas tota die]
(006698).
f. 1v: R. [Salve] crux quae in [corpore] (007563). V. O [bona
cru]x diu desiderata et (007563a)
f. 1r: R. [Confessor dei Nicolaus] (006310)
f. 1r: R. [Laudemus dominum in beati](007082). V. Gaudeamus omnes in domino (007082d). R. Sum[me Dei praesul
Nicolae] (007719)
f. 1r: V. [In commisso quoque fidelis in] (006663a). A. Ad hoc
tantum sub chlamyde (001245). A. Sebastianus vir (004844).
f. 1v: R. [Christo cottidie secundum] (006279). V. Ad hoc
tantum sub chlamyde (006279a). R. [Z]oe uxor Nicostrati*
(007922). R. Egregie dei martyr [Sebastiane] (006643)
f. 1r: A. [Ipsi soli servo fidem ipsi me] (003406). R. Jam
corpus ejus [corpori] meo (007029). V. I[psi sum d]esponsata
cui (007029a). R. [Mel] et lac ex ejus ore (007141). V. Cujus
pulchritudinem sol et (007141a)
f. 1r: A. Sub manu con[tinuo Ananiae] (005038). AV. [Fuit
autem cum] discipulis qui (005038a). R. Beatus [es vas
electionis] (006207)
f. 1r: A. [Timens autem Ananias dixit](204917). Ab. [Cele]
bremus conversionem (001777). Am. Hodie elector[um
omnium caput] (202230)
f. 1r: [A. Agatha sancta] dixit si feras (001308). A. Si ignem
adhibeas rorem (004897). A. Agatha laetissima et glorianter
(001306). R. Ipse me coronavit (006990)
f. 2v: [R. Qui me digna]tus est ab omni (007479). V. Medicinam carnalem (007479a). R. Beata Agathes ingressa carcerem
(006160).
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Andreae / Vidit
Dominus

M: R2.1-R2.3

25

Nicolai /
O pastor aeterne
Nicolai /
O pastor aeterne

M: R1.1

23

M: R3.1-R3.2

23

Fabiani, Sebastiani
/ Sebastianus
Mediolanensium

M: V1.3,
A2.1-R2.3

24

Agnetis / Discede
a me pabulum

M: A3.3,
R3.1-3.2

22

Conversio
Pauli / Saulus adhuc
spirans
Conversio
Pauli / Saulus adhuc
spirans
Agathae / Mentem
sanctam

M: A3.3, AV, 23
R3.2
L: A5, Ab, V: 23
Am
M:
A2.1-R2.1,
R3.2-3.3

22
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Signatúra
Cod. 2917

46.Z.43

sn26414

Fragm871

sn26414

Cod. Hebr. 71

Cod. Hebr. 37

Cod. 2918

Fragm732 /
Fragm919

ObsahIV.

Sviatok / ofícium

f. 1r: [V. Ex]pleta tunc oratione (600680a). Post. R. Contristatus est praefectus regni (600410). V. Et livore justi tactus
caritatis odit actus (600410a). Gloria patri et Spiritui Sancto. A.
Nobilis et formosa Dorothea generoso totius (203260)
f. 1r: A. [Benedicta tu in mulieribus et] (001709). A. [Ecce]
ancilla domini fiat mihi (002491). H. Quem terra* (008375)W.
Emitte agnum* (008051). A. [Beata es mater et virgo Maria]
(001566)
f. 1r: R. [Vox toni]trui tui deus in rota (007921). V. Victo
se[natu cum Caesare] (007921a).
f. 1v: A. [Descendit angelus domini ad] (002156 ). R. Tu puer
pro[pheta al]tissimi (007791). V. Ad dandam scientiam salutis
plebi [ejus in remissionem peccatorum eorum] (007791a)

f. 1r: A. [Sancti spiritus] et animae (004735), A. Joannes [et]
P[aulus dixerunt ad] (003500). H. Horum [sanctorum]*(AH
51-234). W. Justo[rum animae in manu dei]* (008114). Ab.
[Isti sunt sancti qui pro dei]
f. 2r: A. [Isti sunt sancti qui pro dei amore minas hominum
contempserunt sancti] (003442), A. Haec est vera fraternitas
qu[ae num] (003003).
f. 2v: A. [Fons aeternae pietatis lux superne veritatis tibi
Christe complacentes Ladislao nos tuente fac consortes
aeternorum te laudantes gaud]iorum (201858). R. Salve [rex
b]enigne Ladislae laude digne honor [noster] et patrone pie
potens tutor [bone] (604904). V. Aff.lictorum portans onus
et ad omne pium pronus (604904a). Gloria [patri] et filio et
spiritui sancto (009000 ). H. Regis regum* (AH 4-320). W. Ora
pro nobis* (009999)
f. 1r: R. Nazarenus pater h[ujus vitae vir egregiae] (601176).
V. Dignum [enim erat talem] (601176a). [R. Quadam die]
soli stanti (602647). V. Sic] dolorem ejus gravem c[onfortans
compescuit] (602647a). R. Fir[ma fide* (600889). A. Eja quid]
em tempestate (201448)
f. 1r: [A. Hoc Joachim conturbatus confusus opprobrio quem
pon]tifex templi (202210). A. Contribules et concives qui tunc
illi (200899). R. Inclita stirps Jesse virgam (601176)
f. 1r:A. Valve matris integrales (205991). Domini* W.* Specie
tua et pulchritudine tua. Int. R. Arens virga fronduit radix
Jesse (604890). V. Ordo naturae non (604890a).
f. 1r: R. Dum oraret facta est species (600669). V. Dicebant
autem excessum (600669a). V. Gloria. H.* Gaude mater pietatis* Am. Christus Jesus splendor (200781). I. Summum regem
(100264). A. Paulominus ab angelis (203794). A. Revelavit
dominus condensa (204283).
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Žánre

PrameneV.

Dorothea / Ave
gemma virtuosaVI.

M: V3.2,
R3.3, L:A1

18

Annuntiatio Mariae
/ Ingressus angelus

L:A4-A5, H,
W, Ab

22

Joannis Port. Lat. /
In ferventis olei
Joannis Baptistae/
Ingresso Zacharia

Varia

25
23

Joannis et Pauli /
L: A, H, W,
Isti sunt duae olivae Ab

23

Joannis et Pauli /
L: Ab, V2:
Isti sunt duae olivae Am

23

Ladislai / Fons
aeterne pietatis

V: A, R/V,
H, W

Annae / Caeleste
beneficium

M: R1.1-1.3, 15
A2.1

Annae / Caeleste
beneficium

M: A3.2,
A3.3, R3.1

15

Mariae ad Nives
/ Ab aeterno ordinataVII.
Transfiguratio
Dom. / Sunt de hic
stantibus

M: A1.3.
R1.1

9

23

V: A, R/V, M: 11
A1.1-A1.2
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Signatúra
Fragm919

74.W.99

Cod. Hebr. 70

Cod. 11 777VIII.

Fragm972

Fragm037Gr

ObsahIV.

Sviatok / ofícium

f. 1r: V. Gloria patri et filio et (009000). H. Gaude mater
Transfiguratio
pietatis* (AH52-19). Am. Christus Jesus splendor (200781). I. Dom. / Sunt de hic
Summum regem (100264).
stantibus
f. 1v: A. Speciosus forma prae filiis (004989). R. Surge
illumina[re]
f. 1r: R. [Strinxerunt corporis membra] (007711). V. Carnifices Laurentii / Quo
vero urgen[tes] (007711a). A. [B]eatus Laurentius orabat
progrederis
(001640). AV. [Quia accu]satus non negavi (001640a). A. D[ixit
Romanus ad beatum] (002308)
f. 1r: [A. In prole mater in partu virgo gaude et letare virgo
Assumptio BMV /
mater] domini (003274).
Exaltata es
A. Beata dei ge[netrix Maria virgo
(001563). [A. O glo]riosa genetrix virgo semper (004029)
f. 1r: A. [Sancta Maria virgo intercede] (004705). R. [Lampas Assumptio BMV,
8 BMV / sabbIX. /
superno] lumine (604942). V. Ora pro nobis filium quem tu
(604942a). V. Gloria (009000). R. Salve nobilis virga Jesse
Sancta Maria virgo
– O gloriosa Dei
(007564). V. Odor tuus super cuncta (007564a). V. Gloria
(009000). H. Ave maris stella* (008272). W. Post partum*
Genitrix
(008169). A. O gloriosa dei genetrix virgo (004029),
f. 1v: I. [In ho]nore beatissimae Mariae (001069). A. Benedicta
tu* (001709). A. Sicut myrrha* (004942). A. Ante torum*
(001438). W. Speciosa facta es* (008202). R. O decus virgin[itatis] virgo (601561). V. [Ac]cipe quod offerimus redona
(601561c). R. Stirps Jesse virgam [pro]duxit (007709). V. Virgo
dei gen[etrix] virga est (007709a). R. Ad [nutum domini
nostrum] (006024).
f. 2r: V. Ut vitium virtus operiret (006024a). V. Gloria
(009000). A. Sub tuam protectionem (005040). H. Quem terra*
(008375). W. Gaude Maria* (008078). A. Beata dei genetrix
Maria (001563). A. Alma redemptoris mater quae (001356).
f. 2v: A. Speciosa facta es et suavis (206102). A. Dilectus
meus misit manum (201258). A. Confessor Christi Stephane
(206103). R. Exora dilecte* (604902). A. Ave beate rex
Stephani, Reg. / Ave
Stephane (205985).
beate rex StephaneX.
f. 1r: R. [Beati estis sancti dei omnes] (006175)
Omnium Sanctorum
/ O quam gloriosum
est
f. 1r: V. Gaudete et exsultate omnes (00615a), H. Christe
Omnium Sanctorum
redemptor* (008276), W. Laetamini in domino* (008120).
/ O quam gloriosum
Am. O quam gloriosum est regnum (004063). H. Jesu salvator* est
(008333), W. Mirabilis deus* (008141). A. Gaudete et exsultate omnes (002930). I. Regem omnium sanctorum (001139), A.
Novit dominus viam (003965). A. Mirificavit dominus sanctos
(003766). A. Admirabile est nomen tuum (001283). W. Laetamini in domino* (008120). R. Benedicamus patrem* (009999).
R. Felix namque es* (009999). Te sanctum Dominum*
(007757). A. Domine qui operati sunt (002369). A. Laetamini
in Domino et (003564)
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Žánre
V: V, H, Am,
M: I, A1.3,
R1.1

M: R1.3-A2.2

PrameneV.
11

23

V: A

22

V1: A-N1
R/V1.3, L:
A1-Ab, V2:
Am, Am+

21

V1: A-Am
22
V1: R

V1: V, H, W,
M: I, A1.1-A2.3

24

24
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Signatúra
38.L.18

12.K.22
46.X.30
Fragm919

52.C.10

Fragm919

Fragm942
Cod. 13541

Fragm875

Fragm869

Fragm868
20.R.21

ObsahIV.

Sviatok / ofícium

f. 1r: [R. O quam gloriosum est caelestium virtutum
contuberniis perfrui et intueri agmina sanctorum splendidius
sideribus micantia patriarcharum fide f]ulgentia prophetarum
(007284). V. Tan[torum patrocinia sanctorum] (007284z)
f.1r: V. Et ceciderunt [in facies suas] (007514z). R. [Omnes]
sancti per fidem (007316)
f. 1r: R. [Omnes sancti per fidem vicerunt regna operati sunt]
justitiam adepti (007316)
f. 2r: R. [Gloriosum in beato fulget] (604974). V. Ecce s[ic
benedicetur homo qui] (604974a). R. A[cceptis sacris infulis]
(604975). V. [Annuntians in Sion nomen](604975a). V. Gloria
[patri et filio] (009000). A. Sanctus lugens Adalbertus
(206161). A. Ac[cepto tali consilio] (206162). A. H[umilibus
humilior sanctus] (206163).
f. 2v: R. [Beatus Adalbertus ho]nore (604976). V. Praedicabat
praeceptum domini (604976a).
f. 3v: A. Qui quidem victor Christi (206170). A. J/Nam quod
[accepit] talentum domino (206171). A. Benedicite domino
omnia opera (206172).
f. 1r: A. [Post decem vero annos visum] (004325). A. Cumque
navi sanctum corpus (002067). A. Fratribus autem ad
(002904)
f. 4r: A. [Apta tandem viri votis sicut] (200351), A. Sic fu[lgebat in aspectum] (204647 ). f. 4v: R. [Benedictus sit dominus
deus] (600303), V. [Gloria patri et filio] (009000), Am. Gaude
caelum terra p[laude] (201892)
f. 1r: R. [S]urge virgo et nostras sponso (602290)

Žánre

Omnium Sanctorum, M: R1.3
8

Omnium Sanctorum,
8
Omnium Sanctorum,
8
Transl. Adalberti
/ Beatus vir AdalbertusXI.

M: V2.2-R2.3
M: R2.3
M: R2.2-R
/ V3.1; L:
A2-A4

Othmari / Mendaces L: A3-A5
ostendit
Elisabeth Hung. /
Laetare GermaniaXII.

V: A3-R/V,
Am

V1: R
Catharinae / Ave
gemma claritatisXIII.
f. 1r: A. [Custodie]bant testimonia ejus (002083). W. Nimis
Comm. ApostoM: A3.3honorati sunt* (008148). R. Isti sunt viri sancti quos (007026). lorum
-R3.1
V. In omnem terram [exivit sonus] (007026b). R. Cives apostolorum et domestici (006289). V. Audite preces supplicum
(006289a)
f. 1r: R. [Justus germinavit sicut] (007060). V. Plantatus in
Comm. unius Mart. M: R1.2-1.3
do[mo domini in] (007060a). R. [Desideriu]m animae ejus
(006412)
f. 1r: V. [Quoniam praevenisti eum in] (006341a). A. Jus[tus
Comm. unius Mart. M: V2.3,
dominus et justitias](003545). A. (Habitabit?). A. Posuisti
A3.3-R3.1
dom[ine super caput] (004344). R. [Hic est] vere martyr qui
[pro] (006830)
f. 1r: /R. [Justum deduxit dominus per] (007059). V. Immorta- Comm. unius Conf. V1: R/V
lis est enim memoria (007059c)
f. 1r: A. [Beatus vir qui in lege domini] (001674). A. Bea[tus
Comm. unius Conf. M: A1.1-1.3
iste sanctus] qui (001635). A. Tu es gloria mea tu [es]
(005205)
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12

12

23

23
26

25

25

24
24
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Signatúra
Fragm863

74.Z.97

Cod. Hebr.67

Fragm964

IV.
V.

VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

ObsahIV.

Sviatok / ofícium

Žánre

PrameneV.

f. 1r:[R. Amavi]t eum dominus et [ornavit eum stolam gloriae
in]duit eum et [ad portas paradisi coro]navit eum (006081). V.
[Induit eum dominus loricam fi]dei et ornavit eum (006081a).
A. Domine iste sanctus habitabit (2350). A. Vitam petiit a te
(005478).
f. 1r: R. [Amavit eum dominus et] ornavit eum stolam gloriae
induit eum et ad portas paradisi coronavit eum (006081).
V. Induit eum dominus (006081a). A. Domine iste sanctus
habitabit (2350).
f. 1r: [A./R. Euge serve bone et fidelis quia in pauca] fuisti
fidelis supra multa te constitutam intra in gaudium domini
dei tui (002732, 006677). *In festo unius virginis ad vs. A. Veni
electa mea et /qui/ ponam in te thoronum (005322)
f. 1r: R. [Concupivit rex] speciem tuam (006308). V. Specie
tua et pul[chritudine] (006308a). R. Media autem nocte
clamor (007139). V. Prudentes autem virgines (007139z).
A. Prudentes virgines acceperunt (004403). A. Prudentes
virgines aptate (004404)

Comm. unius Conf.

M: R2.3-A3.2

24

Comm. unius Conf.

M: R2.3-A3.1

24

Comm. unius Conf. / L: Ab, V1: A
Comm. Virginum

24

Comm. Virginum

24

M: R1.2-A2.2

Incipitový obsah.
Počet prameňov v rámci edície CAO-ECE, ktoré obsahujú dané ofícium. DOBSZAY – KOVÁCS, CAO – ECE V/B Esztergom / Strigonium
(Sanctorale), s. 38-32.
Analecta Hymnica Medii Aevi (ďalej iba AH), DREVES – BLUME. AH 5-56. HUGHES, Late Medieval Liturgical Offices (ďalej iba LMLO),
LMLO DO81.
AH 5-15, LMLO YC54
Fragment 11 777 nepochádza z rovnakého rukopisu, ale určite z rovnakej skriptorskej dielne. Porovnaj SZENDREI, 1984.
CAO-ECE 5.1401-0010
AH 28 – 72, LMLO ST31
AH 5 – 31, LMLO AD21
AH 25 – 90, LMLO EL61
AH 26 – 69, LMLO CB24
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Bratislavský antifonár IV, SNA 2, 1v, Slovenský národný archív
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Bratislavský antifonár iv
Bratislavský antifonár IV (Slovenský národný archív 2, 228 ff., Štátny archív v Bratislave EC Lad. 2/47 4 ff.)253 je jedným z najdôležitejších notovaných prameňov obdobia stredoveku z nášho územia. Spolu s Bratislavským antifonárom I obsahuje
najautentickejšiu podobu celoročnej praxe ofíciových spevov kolegiátnej kapituly v Bratislave. Konzervuje liturgicko-hudobné zvyklosti najdôležitejšieho cirkevného centra stredovekého Uhorska – Ostrihomu.254 Na základe obsahu, notového
písma a vnútorných dispozičných charakteristík datujú Szendrei i Dobszay kódex
do prvej tretiny 15. storočia (tridsiate roky). Sopko radí Bratislavský antifonár IV
medzi rukopisy, ktoré vznikli až v druhej polovici 15. storočia (udáva dokonca až
koniec 15. storočia). Antifonár vznikol pre potreby bratislavskej kapituly, kde bol
dlhodobo používaný. Dokazujú to početné prípisky notácie i písma z priebehu 16.
a dokonca aj začiatku 17. storočia (rozpísané názvy sviatkov, nediel, spevov a pod.).
Na fóliu 1r (horné margo) sa zachoval zápis „Joannes Coller Anno 1586“ a „Anno
1602 die 7. septembris sub iecanatu Andreae Wasuarij, praepositi maioris Wesprimiensis et canonici Posoniensis, praesens graduale renovatum“. Pisár druhého záznamu
pravdepodobne doplnil niektoré chýbajúce – poškodené fóliá kódexu (text, linajkovú osnovu a aj notáciu, napr. f. 8r) a spevy na f. 228r– v na sviatky Zmŕtvychvstania Pána (feriálne antifóny De Resurrectione Domini) a Premenenia Pána (antifóny na ranné chvály De Transfiguratione Domini). Bratislavský antifonár IV vytvára
spolu s Bratislavským antifonárom I dvojicu významných prameňov prvej polovice
15. storočia, ktoré vznikli priamo v bratislavskej kapitulskej skriptorskej dielni. Oba
antifonáre zachytávajú melodicko-liturgickú tradíciu ostrihomského rítu v mimoriadne presnej podobe (podobne ako Breviarium Zagrabiensae MR 67 z konca
13. storočia, Breviarium Strigoniense z 13.storočia, Istanbulský antifonár – 1360/1370,
pavlínske antifonáre 15. storočia, tlačený normatívny Breviarium Strigoniense z roku 1484 atď.). Bratislavský antifonár IV obsahuje spevy zimno – jarného obdobia.
Zachovaný je temporál i sanktorál (podobne ako v prípade Bratislavského antifonára I). Medzi oboma rukopismi existujú prekrytia na sviatky Nanebovstúpenia Pána
a Zoslania Ducha Svätého, preto ich nemožno určiť ako dvojicu k sebe patriacich
kódexov. Napriek tomuto faktu je zrejmé, že notátori vytvorili oba rukopisy pod
253

254

GÜNTHEROVÁ – MIŠIANIK, Stredoveká knižná maľba na Slovensku, č. 57. KNAUZ, A Pozsonyi káptalannak kéziratai, Kn2; SOPKO, Stredoveké liturgické kódexy I, č. 29, SOPKO, Kódexy a neúplne zachované
rukopisy, č. 476.
Okrem ostrihomského rítu sa v stredovekom Uhorsku používali ešte dve odlišné liturgické tradície, v
okolí arcibiskupstva v Kaloči a na juhovýchode Uhorska v okolí Alba Julie.
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vplyvom rovnakej skriptorskej tradície a pravdepodobne aj v rovnakej skriptorskej dielni. Dokonca je možné pripustiť aj hypotézu, že oba antifonáre mohli byť
dielom toho istého notátora.
Hlavný korpus kódexu začína antifónou A diebus antiquis (f. 1v) prvých vešpier
prvej adventnej nedele,255 podobne ako Istanbulský antifonár (okolo r. 1360, f. 1r).
Ukončený je f. 227v so spevmi sviatku sv. Barbory – Historia de s. Barbare – Gratulemur regi digna (f. 224v). Posledným notovaným spevom je antifóna na magnifikat
z druhých vešpier sviatku sv. Barbory Rex in cena (f. 227v). Nasledujú incipitové
notované úvody invitatóriových antifón rôznych sviatkov Ecce venit rex, Regem
magnum, In honore beatissimae, Confessorum, Agnum sponsum, Corde et voce a Venite exultemus (toto invitatórium nie je notované, text je pod prázdnou linajkovou
osnovou, f. 227v). Spevy z fólií 1r a 228r-v sú pripísané neskoršou rukou z prelomu
16. / 17. storočia.
Adventné spevy sú radené podľa zvyklostí Ostrihomskej arcidiecézy. Responzórium Festina ne tardaveris z kántrových dní tretieho adventného týždňa (piatok)
obsahuje 2 verše Veni Domine a Excita potentiam (f. 17r). Pre Ostrihom sú typické
taktiež nasledujúce zaradenia antifón v adventnom období: antifóna Dies Domini sicut fur (f. 17r) na piatkové vešpery v treťom adventnom týždni, antifóna Dabit illi Dominus (f. 17v) na prvé vešpery 4. adventnej nedele a antifóna Dixerunt
pharisaei (f. 20v) na ranné chvály 4. adventnej nedele. Na druhé vešpery 4. adventnej nedele uvádza BA IV responzórium Egredietur virga s veršom Rorate caeli
(f. 20v-21r) podobne ako Breviarium Strigoniense z knižnice Kláštora premonštrátov v Prahe.256 K ostrihomskému rítu sa špeciálne viažu aj dve antifóny posledných 7 dní adventného obdobia: invitatóriová antifóna Praestolantes (f. 21r), ktorá
sa z európskych rukopisov vyskytuje iba v Normandii257 a antifóna Domine Deus
virtutum (f. 21r) ako antifóna „sola“ na matutínum 4. adventného týždňa.258 V európskom meradle je ojedinelý aj výskyt tzv. Clama série responzórií z posledného
adventného týždňa (f. 21r-23r). Tzv. „O“ antifóny (f. 26v-27v) sú radené na konci
adventného obdobia za antifónami na ranné chvály v sobotu pred sviatkom Narodenia Pána. Sú uvedené v tomto poradí: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse,
O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel, O Virgo virginum, O mundi
Domina, O Gabriel nuntius, O Thoma.259 Nasleduje responzórium De illa occulta
255
256
257
258
259

Podobne ako Istanbulský antifonár (okolo r. 1360, f. 1r), ďalej IA.
BNS, f. 8r-v. IA uvádza toto responzórium veršom Et requiscet, f. 14r.
IA, f. 12r, BNS, s. 50.
Tretia typická antifóna tohto týždňa Dicite pusillanimes v BA IV nie je (antifóna sola na vešpery).
IA uvádza tzv. „O“ antifóny v odlišnom poradí (f. 16r-17r): O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis
David,O Rex gentium, O Oriens, O Emmanuel, O Gabriel nuntius, O Rex pacifice, O Jerusalem civitas, R. De
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na prvé vešpery soboty vo štvrtom adventnom týždni. V Uhorsku sa prvé vešpery sviatku Narodenia Pána začínali zvláštnym vstupným obradom, pri ktorom sa
spievala procesiová antifóna Ave spes nostra (f. 29v). Striedavo ju spievala skupina
detí (chlapci)260 a zbor. Deti stáli na troch rôznych miestach chrámu, držali v rukách sviece a po odspievaní prvých troch zvolaní (každú invokáciu spievali vždy
dvaja), prechádzali cez chrám do stredu chóru. Štvrtú invokáciu po nich spieval
hlavný kantor zboru (tzv. choratores). Potom sa pridali opäť deti a celú antifónu
dospievali spoločne aj so zborom.261 Pre liturgiu ostrihomského okruhu bolo typické aj uzatvorenie tohto žalmového vstupu prvých vešpier. Po poslednej antifóne Dum ortus fuerit (antifóny sú na f. 30r-30v v poradí: Scitote quia prope, Rex
pacificus, magnifikatus est rex, Orietur sicut sol, Dum ortus fuerit) bola ešte pridaná
antifóna Gaude et laetare bez žalmu. Táto šiesta antifóna, uvádzaná ako antifóna
sola (f. 30v), sa vyskytuje v pražskom ríte ako antifóna na prvé vešpery v advente
(je to pre pražský rítus typická a signifikantná antifóna).262 V rámci vianočného
obdobia boli v temporáloch neskorostredovekých kódexov umiestňované mimoriadne aj sviatky zo sanktorálu263 – sviatok sv. Štefana, sv. Jána apoštola, sv.
Neviniatok a sv. Tomáša Becketa. Vsunutie sviatku sv. Tomáša Becketa do temporálu vianočného obdobia je opäť ostrihomským špecifikom, pretože sv. Tomáš
bol patrónom Ostrihomskej arcidiecézy a slávenie jeho kultu malo v ostrihomskej
liturgii zvláštne postavenie. Ofíciové spevy sviatku Zjavenia Pána, jeho oktávy
a v nasledujúcom období (Circumcisio, Epiphania, Tempus Epiphaniae) majú
internacionálny charakter. Výnimku tvoria len spevy k benediktus a magnifikat
v oktáve Zjavenia Pána. Ich radenie bolo však aj v celoeurópskom meradle nestabilné (okrem piatku sú uvedené nasledujúce antifóny: Ab oriente venerunt, Tria
sunt munera, Caeli aperti sunt, Vox de caelis, Venient ad te, Videntes stellam, Baptizat milles regem, Christo datus est, ff. 62r-63r). Pripísaná je antifóna Quid est quod (f. 63r). V ostrihomskom ríte sa podobne ako v diecézach nemeckého okruhu
nespieval hymnus počas matutína. Predpísaný bol na konci hodiniek. Väčšina
ostrihomských prameňov uvádza na prvé vešpery Dominica Septuagesimae špe260
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illa occulta. V. Ex Sion. A. O virgo virginum.
Podľa ostrihomského ordinária ju mali spievať deti, chlapci alebo mladí muži. LOA, bod 60, s. 30. „Ad
vesperas duo iuvenes incipiant Ave spes nostra, iterum duo cantant: Ave illud..., et duo similer Ave concipiens. Item, choratores incipiant Ave casta choro prosequente. Deinde pontifex incipiat: Deus in adiutorium. Cetera, ut habentur in libro, dicantur. Benedicamus Magne Deus.
BNS, s. 50.
CZAGÁNY, Das Prager Offizium, s. 1-17.
V najstarších rukopisoch sa temporál a sanktorál prekrývali a sviatky po sebe nasledovali v poradí podľa
liturgického roka spoločne. Od 13. storočia sa liturgický obsah bohoslužobných kníh vo väčšine prípadov
rozdeľoval na temporál (celý liturgický rok od adventu až po poslednú nedeľu v období cez rok – „per
annum“), nasledoval sanktorál (opäť celý liturgický rok) a commune sanctorum.
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ciálne spevy s alelujovým textom: responzórium Alleluja judica judicum (f. 79r)
a antifónu na magnifikat Hymnum cantate (f. 80r). Zaujímavý obsah má responzórium Ecce Adam (f. 82r), ktoré uvádza 3 verše (vrátane doxológie) s poetickým
textom. V európskych prameňoch je mimoriadne zriedkavé responzórium Convertimini ad me (f. 91r), ktoré je v Bratislavskom antifonári IV uvádzané ako tretie
responzórium matutína.264 Počas trvania pôstu predpisovala ostrihomská liturgia
spev žalmu na vešpery k antifóne „sola“ Advenerunt nobis (f. 92v). Kompletóriové
responzória „breve“ (Illumina oculos (f. 93r), In pace idipsum (f. 103v) a In manus
tuas (f. 117r) majú často podobu responzória „prolixum“ a sú melodicky veľmi
spracované. V kompletóriu sa uvádzajú každé dva pôstne týždne iné veľké antifóny: Vigilate ergo nescitis (prvá a druhá pôstna nedeľa, f. 93r), Media vita (tretia
a štvrtá pôstna nedeľa, 103v), O Rex gloriose (piata a šiesta pôstna nedeľa, f. 117v113). Cez týždeň je používaná antifóna Gregem tuum (f. 119r). Jednou z najpozoruhodnejších čŕt ostrihomského ofícia je poriadok pôstnych hymnov. Objavujú
sa nové hymny na vešpery a ranné chvály, pričom je vo väčšine rukopisov repertoár rozšírený o Prudentiove hymny na ranné chvály pôstnych nedieľ: 1 pôstny
týždeň /vešpery: Ex more docti (f. 92v), 1 pôstny týždeň/ranné chvály: Clarum
decus (f. 97r), 2 týždeň/vešpery: Audi benigne conditor (f. 98v), ranné chvály: Aures ad nostras (f. 101v), 3 týždeň/vešpery: Jam ter quaternis (f. 103r), ranné chvály:
nie je uvedený, v ostrihomských prameňoch býva hymnus Jam Christe sol, 4 týždeň/vešpery: Jesu quadragenariae (f. 110v), ranné chvály: Summi largitor praemii
(f. 113v). Prvá až štvrtá pôstna nedeľa uvádza na ranné chvály hymnus O Nazarene
dux (f. 96r).V ostrihomskom ofíciu sa v paschálnom trojdní mení antifóna „sola“ na vešpery každý deň. Pre Ostrihom sú taktiež charakteristické aj antifóny na
malé hodinky Mittens haec mulier (marginálne prípisky, f. 122v), Quid molesti estis
(f. 123v), Ancilla dixit Petro (f. 124r), Rogabo patrem meum (f. 124v). Vzácne je použitie archaického responzória Vadis propitiator (f. 124v),265 ktoré sa v európskych
prameňoch vyskytuje len ojedinele. V ostrihomskom ofíciu sa ďalej vyskytujú oba
varianty antifóny Simon dormis (f. 126v). Dlhšia sa používa v kompletóriu v stredu
vo Veľkom týždni (f. 128v), kratšia sa uvádza na vešpery v utorok Veľkého týždňa (f. 126v). Po antifóne na benediktus Traditor autem dedit (f. 133v)266 na Zelený
štvrtok nasledujú litániové verše V1. Qui ex passis (f. 133v), V2. Jesu Christe qui passurus (f. 134r), V3.Qui prophetice. V4. Vita in ligno (ff. 133v-134r) a graduale Christus
factus est (f. 134r). Podľa ostrihomských zvyklostí potom nasledovala procesia, po264
265
266

V BNS je uvedené v druhých vešperách Popolcovej stredy.
IA, f. 83v.
IA, f. 87v.
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čas ktorej sa spieval hymnus Rex Christe (f. 134r). Ostrihomské ofícium na veľkonočnú nedeľu Zmŕtvychvstania Pána korešponduje so všeobecnými európskymi
diecéznymi zvyklosťami.267 Výborným porovnávacím materiálom jednotlivých
európskych tradícií je omšový liturgický poriadok denných spevov vo veľkonočnej oktáve: Pascha nostrum, Angelus Domini, Surgens Jesus, Christus resurgens, In die
resurrectionis, Crucifixus surrexit (Bratislavský misál I, ff. 141-147).268 Počas celého veľkonočného obdobia sa v ofíciu vešpier používala antifóna „sola“ Pax vobis
(uvedená je len in rubro, f. 146v). Pre ostrihomský rítus je charakteristické radenie antifón na malé hodinky (i, iii, vi, ix): Surgens Jesus, Jesum qui crucifixus est, In
Galiaea, Cito euntes. Antifonár IV má tieto antifóny uvedené len in rubro a okrem
poslednej sa od ostrihomských zvyklostí odlišujú: Angelus autem Domini, Erat autem aspectus, Prae timore autem ejus a Cito euntes (f. 145r).
Temporál ofíciovou liturgiou na 7. veľkonočnú nedeľu Zoslania Ducha Svätého (f. 159v). Posledným notovaným spevom je antifóna na benediktus Rogabo
Patrem meum zo soboty v 7. veľkonočnom týždni (vigília Zoslania Ducha Svätého). Sanktorál sa začína na f. 160r antifónou Ambulant Jesus (ofícium zo sviatku sv.
Andreja). Ďalej pokračujú ofíciové spevy zo sviatkov sv. Mikuláša (161r), sv. Lucie
(161r), sv. Tomáša (162v), sv. Fabiána a Sebastiána (163r-164v), sv. Agnesy (164v),
sv. Vincenta (169v), Obrátenia sv. Pavla (171r), Purificatione BMV (172r), sv. Agáty
(176v), sv. Doroty (181v), sv. Scholastiky (183v), Katedry sv. Petra (183v), sv. Matúša
apoštola a evanjelistu (184r), sv. Gregora (184v), In Annuntiatione BMV (187r), sv.
Vojtecha (191v), sv. Juraja (195r), sv. Mareka evanjelistu (196v), sv. Jakuba a Filipa
apoštolov (196v), Inventione s. Crucis (197v), sv. Alexandra (198r), Johannis ante
portam latinam (202r). Na zlomkoch zo Štátneho archívu v Bratislave(EC Lad 2/47,
4 ff.) sa ešte nachádzajú spevu na sviatok sv. Fabiána a Sebastiána a zo sviatkov
Panny Márie (de BMV).269 Rukopis ukončuje commune sanctorum: so spevmi de
martyribus (201v), commune apostolorum (203v), commune plurimum martyrum
(208r), de uno martyre (212r), pokračovanie commune plurimum martyrum (216r),
commune confessorum (216v), de virginibus (221r) a s históriou de s. Barbara (f. 224v-227v, ofícium Gratulemur regi digna (notované hymny!).270
267
268
269

270

BNS, s. 52.
MNS.
Antifóny Dixit autem Maria, Ideoque et quid a Dixit autem Maria sú zo sviatku Annuntiatione BMV: tretie nokturno matutína (f. 3r-v). Antifóny Haec est quae nescivit, Gaude Maria virgo, Post partum,responzórium Postquam impleti sunt sú zo sviatku Purificatio: tretie nokturno matutína (f. 4r-v). SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, č. 29. SOPKO, Kódexy a neúplné fragmenty, č. 476. SZENDREI, A magyar középkor
hangjegyes forrásai, F 336. VESELOVSKÁ, Mittelalterliche Liturgische Kodizes I, č. 17.
Ofícium Gratulemur regi digna sa z európskych prameňov približuje najmä Vešperálu z Viedenského diecézneho archívu A-Wda D-4 a Kódexu z dánskeho Kopenhagenu (København, Copenhagen), Det kongelige
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Hlavný korpus Bratislavského antifonára IV je notovaný métsko-gotickým notačným systémom prvej polovice 15. storočia (hlavný korpus: f. 1v: 5-linajková
notová osnova červenej farby, 256 x 380 mm, 9 riadkov, výška notovej osnovy:
30 mm, medzera: 8 mm, punktum: 5 x 7 mm, 5 x 6 mm; f. 2r: – 4-linajková notová
osnova červenej farby, 10 riadkov, 256 x 400 – 412 mm, výška notovej osnovy:
24 mm, medzera: 7 mm, punktum: 5 x 6 mm; kľúč c: 5 x 9 mm, kľúč f: 15 x 5 mm, b:
3 x 8 mm – v tvare čísla 6, odrážka: 2 x 10 mm – v tvare písmena h), custos: 5 x 5 mm).
Tvary jednotlivých neum sú už poznačené gotizáciou a monumentalizáciou,
ktorá sa podieľala na zväčšení neumových tvarov všetkých typov notácií v Európe od 1/3 15. storočia. Notačný systém antifonára nadväzuje na métsko-gotickú notáciu Bratislavského misála „H“ zo 14. storočia271 a Bratislavského misála VI
z roku 1403.272 Systém je umiestnený do 10 riadkov červenej štvorlinajkovej notovej osnovy s dvojitým rámovaním a s použítím custosu (f. 1v má 9 riadkov notovej osnovy). Custos má tvar kosoštvorca s dlhou vlásočnicovou čiarou smerujúcou doprava. Notačný systém antifonára využíva kľúče c, f a g. Kľúč f je vytvorený
z gotizovaného tractulu so zrezanou vrchnou a spodnou časťou v spojení s dvoma
punktami radenými v tercii pod sebou. V komplexnom pohľade má celkový duktus neum má métsko-gotický notačný systém antifonára vertikálne smerovanie.
Samotné neumové znaky sú vytvorené so štylizovanými rombickými hlavicami
(vplyv písacej látky). Notáciu hlavného korpusu antifonára radíme do prvej polovice 15. storočia (druhá štvrtina 15. storočia).
Jednotónová neuma – punktum má mierne kaligrafický, predĺžený kosoštvorcový tvar vo vertikálnom postavení. Pes je vytvorený zo samostatného punktu a virgy, ktorá má taktiež vertikálny smer. Clivis je pravouhlý – métsky. Ukončený je
manieristickou, pravidelne vykreslenou rombickou hlavicou. Scandicus sa skladá
z dvoch stúpajúcich punktov smerujúcich doprava a virgy. Zachováva si pôvodnú
nemeckú podobu, bez akéhokoľvek ostrihomského vplyvu na pôvodný tvar. Climacus sa skladá z úvodného bipunktu, za ktorým nasleduje rad klesajúcich punktov, smerujúcich doprava. Úvod climacu Bratislavského antifonára IV mohol byť
ovplyvnený ostrihomským notačným systémom, pre ktorý bol bipunktuálny úvod
climacu jedným z určujúcich a signifikantných znakov ostrihomskej notácie. Tento
prvok možno pokladať za jediného svedka možného vplyvu tejto notácie na podobu znakového systému Bratislavského antifonára IV. Torculus je vytvorený z pesu
271
272

Bibliotek Slotsholmen, Gl. Kgl. Samling 3449, I-XVII /DK-Kk 3449.
OSzK Clmae 94, SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes forrásai, M3, SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II, č. 209.
MMB A/2. SOPKO, Kódexy a neúplné fragmenty, č. 489; KNAUZ, A Pozsonyi káptalannak kéziratai, Kn 8;
VESELOVSKÁ, Mittelalterliche liturgische Kodizes I, č. 48.
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(so samostatným úvodným punktom), ktorý je viazaný s virgou. Virga je podobne
ako clivis ukončená rombickou hlavicou. Porrectus tvorí clivis v spojení s virgou,
pričom oba znaky sú k sebe len pripradené.
Prípisky kódexu sú písané ostrihomským alebo métsko-gotickým notačným
systémom.273

Bratislavský antifonár V
Bratislavský antifonár V (Slovenský národný archív 17274) sa od štvorice bratislavských antifonárov (I– IV) odlišuje nielen použitím českého notačného systému,
ale taktiež svojím liturgickým obsahom. Liturgia antifonára dokumentuje pražský
rítus. Na základe svojho obsahu je tento kódex zaradený medzi reprezentatívne
notované pramene zachytávajúce stredoveké liturgické zvyklosti pražskej arcidiecézy.275 O vznik a rozvoj pražského ofícia sa zaslúžili najmä dve reformné iniciatívy. Prvá sa spája s menom dekana Víta (dekanom pražskej Katedrály sv. Víta sa
stal v r. 1235), pričom prebehla v tridsiatych rokoch 13. storočia.276 Druhá iniciatíva vzišla z reformných snáh pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubíc v polovici
14. storočia.277 Po zriadení pražského arcibiskupstva 30. 4. 1344 museli pražskú
metropolitnú liturgiu prebrať aj dve sufragánne biskupstvá – Litomyšl a Olomouc.
Medzi predpísané sviatky v pražskej liturgii Arnošt z Pardubíc radil tieto sviatky:
sviatok Narodenia Pána, sv. Štefana, sv. Jána evanjelistu, Obriezka Pána, Zjavenie
Pána – Traja Králi, Obetovanie Pána, sv. Mateja, Zvestovanie Panny Márie, Veľký
týždeň a sviatok Zmŕtvychvstania Pána, Nanebovstúpenie Pána, Zoslanie Ducha
Svätého, Božieho tela. Zo sanktorálu to boli sviatok sv. Vojtecha, sv. Filipa a Jakuba,
sviatok Nájdenia sv. Kríža, sv. Víta, sv. Jána Krstiteľa, sv. Petra a Pavla, sv. Prokopa,
sv. Margaréty, sv. Jakuba, sv. Márie Magdalény, sv. Vavrinca, Nanebovzatie Panny
Márie, sv. Bartolomeja, Narodenie Panny Márie, Povýšenie sv. Kríža, sv. Ľudmily,
sv. Michala archanjela, sv. Matúša, sv. Václava, sv. Šimona a Júdy, všetkých svätých,
sv. Martina, sv. Kataríny, sv. Ondreja, sv. Mikuláša a sv. Tomáša. K zvláštnym litur273
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Ostrihomská notácia kurzívneho charakteru, 16. storočie (f. 22r, f. 57r, f. 195v). Métsko-gotická notácia
15.-17. storočie (f. 1r, f. 26v, f. 63r, f. 121r-v, f. 130r, f. 220v, f. 224r). Métsko-gotická notácia zmiešaná s prvkami gotickej chorálnej notácie, koniec 16. storočia - začiatok 17. storočia (f. 8r-v, f. 112r, f. 115r, f. 155r-v,
f. 228r-v).
KNAUZ, A pozsony káptalánnak kéziratai, č. 17, Kn 17. SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, č. 39. SZENDREI,
A magyar középkor hangjegyes forrásai, C 28. CZAGÁNY, CAO – ECE. III/A Praha (Temporale), s. 38.
CZAGÁNY, CAO – ECE. III/A /Praha (Temporale).
Práve z roku 1235 pochádza Tropár z Kapitulskej knižnice v Prahe (sign. X 1). Je nanajvýš pravdepodobné,
že snahy dekana Víta o zjednotenie pražskej liturgie prebehli hneď v prvom roku jeho pôsobenia ako
dekana pražskej katedrály.
CZAGÁNY, Das Prager Offizium, s. 1-17. NEJEDLÝ, Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách.
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giám patrili sviatky zasvätenia chrámu (in Dedicatione templi) a deň patróna farského kostola (s týmto dňom mohla súvisieť napr. aj miestna púť). Mimoriadne postavenie mala liturgia mariánskeho kultu. Okrem toho malo v pražskom ríte zvláštne
postavenie aj 6 ďalších sviatkov (sv. Marek, sv. Lukáš, sv. Gregor, sv. Ambróz, sv.
Augustín a sv. Hieronym).278 V druhej polovici 14. storočia boli v pražskej liturgii
zavedené sviatky sv. Žigmunda (českého patróna, 2. 5.) a Navštívenia Panny Márie.
Bratislavský antifonár V neobsahuje všetky spevy ofícia, ale prevažne len spevy
na večerné chvály – vešpery. Ojedinele sú vypísané spevy na prvé nokturno niektorých sviatkov (na sviatok Narodenia Pána sú uvedené aj spevy druhého a tretieho nokturna). Vhodnejším terminologickým pomenovaním pre tento kódex
je preto skôr označenie vešperál – Vesperale. Nemožno ho zaradiť medzi kódexy
domácej proveniencie, pretože nazachováva ostrihomskú liturgickú tradíciu. Prameň neobsahuje melodický materiál typický pre stredoveké bratislavské rukopisy.
Obsah:
Proprium de tempore: ff.: 1r-63v, od ofícia sviatku Narodenia Pána (spevy adventného obdobia
chýbajú) po 25. nedeľu v cezročnom období (per annum), ofícium na sviatok Corpus Christi, Dedicatione ecclesiae

Proprium de sanctis a commune sanctorum: ff.: 63v-115v

Antifonár začína spevom Gloria pie Trinitatis (f. 1r), ktorý je tretím veršom tretieho responzória Descendit de caelis z prvého nokturna sviatku Narodenia Pána.279 Posledným spevom kódexu je responzórium Ductus est Jhesus s veršom Et
cum jejunasset na sviatok sv. panien (commune virginum).
V rámci temporálu sa v pražskej liturgii objavuje niekoľko určujúcich prvkov,
ktoré sú typické pre ofíciové spevy tohto rítu (väčšina typických prkov je žiaľ z advetného obdobia). V Bratislavskom antifonári V sú to tieto znaky: prvé a druhé
vešpery obsahujú veľké responzórium tzv. responsorium prolixum; k žalmom je
spievaných 5 antifón – napr. na sviatok Najsv. Trojice je v praxi západo- a stredoeurópskych prameňov predpísaná len jedna antifóna – tzv. antiphona sola,280 ale
v pražskom ríte je uvedených 5 antifón Gloria tibi Trinitas, Laus et perennis, Gloria
laudio, Laus Deo Patri a Ex quo omnia (ff. 42r-43r). Na rozdiel od typického pražského rítu sú v Bratislavskom antifonári V v opačnom poradí uvedené responzóriá
druhého nokturna sviatku Narodenia Pána O magnum mysterium (f. 1v) a Quem
vidistis pastores s veršom Dicite quidnam (f. 2r). Pražské pramene udávajú ako
278
279
280

NEJEDLÝ, Dějiny předhusitského zpěvu v Čechách, s. 41-45.
CZAGÁNY, CAO – ECE. III/A /Praha (Temporale), 10550.
Salzburg: Adesto Deus, Passau: Te invocamus.
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prvé responzórium Quem vidistis pastores s veršom Natus est hodie. Od pražských
zvyklostí sa odkláňa tretie responzórium tretieho nokturna tohto sviatku Verbum
caro, v ktorom nie je uvedený prvý verš Puer natus ale In principio erat (f. 4v).
Druhý verš vypísaný nie je. Antifóny k druhým vešperám sú uvedené až na nasledujúcom fóliu (f. 5r-v). Z veľkých antifón je vypísaná O mundi Domina (f. 4v).281
Nasledujú antifóny druhých vešpier sviatku Narodenia Pána (f. 5r-v). Navyše je
uvedená antifóna na magnifikat Maria intacta (f. 6r). Táto antifóna je v stredoeurópskych materiáloch uvedená len v ostrihomskom Istanbulskom antifonári282
(v mierne ozdobnejšej podobe ako v Bratislavskom antifonári V) a vo viedenských
rukopisoch z Diecézneho archívu vo Viedni (D 4,283 C 11284). Nasleduje responzórium Patefacte sunt s veršom Vidit beatus Stephanus a dve antifóny zo sviatku sv.
Štefana (Stephanus autem plenus a Sepelierunt Stephanum, f. 6r-v). Z prvých vešpier
sviatku sv. Jána apoštola a evanjelistu je uvedené responzórium Vox tonitrui (verš
Victo senatu) a antifóna na magnifikat Valde honorandus. V druhých vešperách sa
ako antifóna na magnifikat objavuje In medio ecclesiae, ktorá je v pražskom ríte
používaná ako antifóna na benediktus počas ofícia ranných chvál tohto sviatku
(f. 7v). Nasleduje liturgia prvých vešpier na sviatok Svätých Neviniatok. Responzórium Centum quadraginta však namiesto verša Sub throno Dei používa Isti sunt
qui (f. 8r). Vypísané sú taktiež obe antifóny na magnifikat prvých i druhých vešpier
tohto sviatku. Nasleduje antifóna na magnifikat z prvých vešpier sviatku Obetovania Pána, antifóny na ranné chvály a antifóna na magnifikat z druhých vešpier
(f. 8v-10r). Nasledujú spevy prvých vešpier sviatku Zjavenia Pána (responzórium
Illuminare illuminare, verš Et ambulant gentes, antifóna na magnifikat Magi videntes stellam, f. 10v-11r). Nasleduje invitatórium Christus apparuit (f. 11r), ktoré býva
v pražskom ríte uvedené až v oktáve tohto sviatku a tri antifóny z prvého nokturna oktávy Narodenia Pána (Aff.erte Domino, Fluminis impetus a Psallite Deo). Po
responzóriu Hodie in Jordane s veršom Caeli aperti sunt je uvedené responzórium
In columbae specie s veršom Caeli aperti sunt (prvé a tretie responzórium z tretieho nokturna) a antifóna na magnifikat Tribus miraculis na druhé vešpery (f. 12v).
Nasleduje séria antifón na magnifikat na vešpery v nedele po sviatku Zjavenia
Pána (v rámci oktávy, prvá, druhá a tretia nedeľa po sviatku Zjavenia Pána – Puer
Jesus,Deficiente vino, Domine si tu vis, Domine salva nos). Prvé vešpery nedele Septuagesimae obsahujú namiesto responzória In toto corde s veršom Vide humilita281
282
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IA, f. 17r. ID 004048.
IA, f. 23r. ID 003104.
Antifonár / Vesperale / z prepošstva Kirnberg z prelomu 15./16.storočia. Wien, Diözesanarchiv, D-4, f. 25r.
Antifonár / Nocturnale z prepošstva Kirnberg. Wien, Diözesanarchiv, C-11, f. 37v. Oba pramene zachovávajú pasovskú liturgiu.
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tem, používaného v Prahe, responzórium Cantate Deo s veršom Date gloriam (f.
13r-v). Vypísane responzórium Ubi est Abel prvých vešpier nedele Sexagesimae sa
zhoduje s pražským rítom. Nasleduje antifóna na magnifikat Conventione autem
(f. 14v) ktorá je pravdepodobne uvedená ešte ako alternatívna antifóna k nedeli
Septuagesimae. Až po nej nasleduje antifóna Plantaverat autem k prvým vešperám nedele Sexagesimae. Prvé vešpery nedele Quinquagesimae obsahujú responzórium Benedicens ergo s veršom Hoc erit signum a antifónou na magnifikat Qui
verbum Dei. Ako posledná je v tejto liturgickej časti uvedená alternatívna antifóna
Caecus magis na magnifikat nedele Quinquagesimae (f. 15v).V Bratislavskom antifonári V sú v pôstnom období uvedené spevy na prvé a druhé vešpery danej nedele (responzórium s veršom a antifóna na magnifikat). Ofíciá na Zelený štvrtok,
Veľký piatok a Bielu sobotu obsahujú aj spevy z prvého nokturna a z ranných chvál.
Pôstne obdobie začína responzóriom Angelis suis mandavit s veršom Super aspidem (f. 15v) z prvých vešpier. Nasleduje antifóna na magnifikat Ecce nunc tempus.
Vypísané je aj responzórium na kompletórium Convertimini ad me s veršom Auferte vestrarum (f. 16r-v). Ďalej sú uvedené spevy na prvé a druhé vešpery druhej
pôstnej nedele. Od pražských zvyklostí sa odkláňa použitá antifóna na magnifikat druhých vešpier Mulier magna est (f. 17v) namiesto antifóny Vade mulier používanej v pražskom ríte.285 V edícii Corpus Antiphonalium Officii (J. P. Hesbert:
databáza: www.cantusdatabase.org) sa táto verzia textu antifóny neuvádza. V európskych prameňoch je vypisovaná so zvolaním O mulier magna (Cantus ID
004046).286 Melodicky sa až na malé odchýlky zhoduje s verziou z Istanbulského
antifonára (O fiat sicut). Od pražských zvyklostí sa odkláňa použité responzórium
na prvé vešpery tretej pôstnej nedele Salus nostra s veršom Vivat anima (f. 18r,
Cantus ID 007559, 007559a). V „Prahe“ je na tomto mieste uvedené responzórium Videns Jacob s veršom Vide si tunica.287 Spevy z tretej pôstnej a štvrtej nedele
sú identické s pražskými zvyklosťami. Odlišne je uvedený len text antifóny na
magnifikat štvrtej pôstnej nedele Illi autem homines (f. 20r), namiesto Illi ergo homines. Verzia antifóny z Bratislavského antifonára V sa nachádza len v dánskom
kódexe z Køpenhagenu (Dk-Kk 3449),288 kde je táto antifóna uvedená v ofíciu 25.
nedele cez rok. Vo vešperách piatej pôstnej nedele sa namiesto antifóny na magnifikat Ego sum lux (002592), používanej v „Prahe“, objavuje antifóna Ego sum qui
testimonium (002600). Nasleduje antifóna na kompletórium Signatum est super
285
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CZAGÁNY, CAO – ECE. III/A /Praha (Temporale), 21470.
IA, f.64r.
CZAGÁNY, CAO – ECE. III/A /Praha (Temporale), 21 630, 21 640.
København (Copenhagen), Det kongelige Bibliotek Slotsholmen, Gl. Kgl. Samling, 3449, I-XVII. Cao
3177.
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nos lumen, ktorá sa na tomto mieste nachádza len v anglických rukopisoch v tzv.
Barnwellovom antifonári GB-Cu Mm.ii.9 Univerzitnej knižnice v Cambridge a v tzv.
Penpontskom antifonári GB-AB 20541 E Waleskej národnej knižnice.289 V kompletóriu je ďalej odlišne uvedená antifóna Judicasti Domine (f. 21r, cao3518, v európskych prameňoch je táto antifóna obyčajne v ranných chválach Kvetnej nedele), kým v Prahe sa používala Media vita. Ďalšie spevy 5. a 6. pôstnej nedele (ff.
21v-23r) sa zhodujú s pražským úzom podobne ako liturgia Zeleného štvrtku, Veľkého piatku a Bielej soboty (ff. 23v-31r). Spev Kyrie eleyson (f. 26r) je uvedený s textom: Kyrie eleyson. Domine miserere. Christus. Kyrie eleyson. Jesu Christe qui passurus advenisti. Veľkonočné obdobie začína v Bratislavskom antifonári V antifónou
Alleluja alleluja na prvé vešpery (f. 31r). Liturgia nedele Zmŕtvychvstania Pána,
féria 2 a 3 oktávy Zmŕtvychvstania, sviatok Nanebovstúpenia Pána a Zoslania Ducha Svätého sa takmer úplne zhodujú s pražskými zvyklosťami (ff. 31r-38r, nie sú
však uvedené hymny). Okrem spevov na vešpery sú notované aj prvé nokturná
na sviatky Zmŕtvychvstania Pána, Nanebovstúpenia Pána (pri tomto sviatku sú
uvedené aj antifóny na ranné chvály) a Zoslania Ducha Svätého. Od „Prahy“ sa
odkláňa antifóna na magnifikat druhých vešpier sviatku Zoslania Ducha svätého
(alebo vešpery v oktáve Zoslania, feria 5) Hi qui linguis (003041, f. 42r). Spevy cezročného obdobia začínajú antifónou na prvé vešpery sviatku Svätej Trojice Gloria tibi Trinitas (f. 42r). Ofícium na tento sviatok sa zhoduje s pražskými prameňmi. Nasleduje sviatok Božieho tela s cyklom Sacerdos in aeternum.290 Od pražského
rítu sa odkláňa poradie responzórií prvého nokturna tohto sviatku. Ako druhé je
uvedené responzórium Respexit Elias a tretie je Comedetis carnes (ff. 46v-47r, Praha udáva opačné poradie a text Comeditis). Nasledujú spevy prvých vešpier ofícia
sviatku Posvätenia chrámu (ff. 48v-51v). V pražskom ofíciu sa v rámci spevov tohto sviatku nenachádza verš Conserva Domine291 tretieho responzória prvého nokturna Benedic Domine domum (v pražskom ofíciu sa používa verš Domum tuam
Domine). Nasleduje liturgia Historia de Regum, ktorá je zhodná s pražským ofíciom.
Uvedené je však len responzórium Planxit autem David s veršom Montes Gelboe
a štyri antifóny na magnifikat (f. 52r-52v). Nasledujú antifóny na magnifikat na
prvé a druhé vešpery 1. až 8. nedele v cezročnom období (ff. 53r-54r). Ďalej sú uvedené spevy Historia de Sapientia. Od pražských zvyklostí sa odkláňa len opačné
poradie prvých dvoch antifón na magnifikat. Ako prvá je uvedená Sapientia
289
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Aberystwyth, Llyfryell Genedlaethol Cymru–National Library of Wales, 20541 E („Penpont Antiphonale“).
V pražských prameňoch býva na tento sviatok používaný aj cyklus Jesum lauda ecclesia.
Tento verš sa uvádza najmä v klosterneuburských, nemeckých a anglických kódexoch ako verš prvého
responzória prvého nokturna sviatku Posvätenia chrámu. Podobne je uvedený aj v IA, f. 120r.
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clamitat a nasleduje Sapientia aedificavit. Potom sú uvedené antifóny na 9., 10.
a 11.nedeľu v období cez rok, ktoré sú vystriedané responzóriom a antifónou na
magnifikat Historiae de Job. Nasledujú antifóny na 12., 13. a 14. nedeľu v období
cez rok (antifóna Donne decem mundati je asi chyba pisára namiesto Nonne decem
mundati, f. 57v), ktoré sú vystriedané responzóriom Nos alium Deum s veršom Exspectemus humiles (007237b)292 z Historia de Judith (mala by však nasledovať Historia de Tobia). Nasleduje antifóna Ne reminiscaris z Historia de Tobia (f. 58r), za
ktorou je uvedená antifóna na magnifikat 15. nedele cez rok. Potom nasleduje
responzórium a antifóna z Historia de Judith, ktorú vystrieda antifóna na magnifikat 16. nedele cez rok. Ďalej sú uvedené responzórium a antifóna z Historia de
Esther. Responzórium Spem in alium má na rozdiel od pražského ofícia (Domine
Deus caeli) uvedený verš Qui regis Israel. Nasleduje antifóna na magnifikat 17. nedele cez rok, ktorú strieda ofícium z Historia de Machabaeis s responzóriom Ornaverunt faciem a antifónami Adaperiat Dominus, Da pacem, Tua est potentia a Tu
Domine universorum (v pražskom poriadku je posledná antifóna až piata v poradí).
Ďalej pokračujú antifóny na magnifikat 18. až 21.nedele cez rok, ktoré sú vystriedané responzóriom a antifónami Historiae de Prophetis (posledné posledné dve
antifóny Sustinuimus pacem a Muro tuo majú opačné poradie ako v pražskom ofíciu). Na koniec obdobia cez rok sú uvedené antifóny na magnifikat 22. a 23. nedele
(f. 63r-v) a 24. (Si tetigero) a 25. (De quinque panibus293) nedele obdobia cez rok.
Sanktorál Bratislavského antifonára V udáva výberové spevy (najmä responzória a antifóny na magnifikat vešpier, prípadne antifóny a responzóriá na prvé
nokturno) len niektorých sviatkov svätých. Začína antifónou na vešpery Ambulans Jesus na sviatok sv. Andreja (f. 63v), nasleduje responzórium Homo ei ducebatur s vypísaným veršom Cumque carnifices, antifóna na magnifikat Mox ut vocem
Domini (v pražskom ofíciu je uvedená v rámci prvých vešpier), prvá antifóna ranných chvál Salve crux a antifóna na magnifikat druhých vešpier Maximilla Christo
(ff. 63v-65r). Ďalej je uvedená časť ofícia O pastor aeterne na sviatok sv. Mikuláša
(antifóna Sancte Nicolae confessor, responzórium Beatus Nicolaus s veršom Ut apud
Christum a antifóna na magnifikat O pastor aeterne, f. 65r-v). Nasleduje ofícium
Ave decus virgineum na sviatok Počatia Panny Márie (Conceptio Mariae), v ktorom
sú okrem vešpier vypísané aj na prvé nokturno (tretie responzórium prvého nokturna je nahradené tretím responzóriom tretieho nokturna O Maria clausa porta),
292
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Tento verš sa používa najmä v nemeckých prameňoch, ale aj v IA, f. 130v.
Ako antifónu 26. nedele obdobia cez rok udáva túto antifónu napr. Antifonár z Diecézneho archívu vo Viedni. Antifonár / Vesperale / z prepošstva Kirnberg z prelomu 15. / 16. storočia. Wien, Diözesanarchiv,
D-4, f. 107r. Väčšina kódexov umiestňuje antifónu De quinque panibus do ofícia štvrtej pôstnej nedele.
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Bratislavský antifonár V, SNA 17, 1v, Slovenský národný archív
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nasleduje spev Sospitati dedit aegros Mariae, antifóna Conceptus hodiernus z ranných chvál a antifóna na magnifikat z druhých vešpier Magnifica Christi mater
(ff. 66r-70v). Mariánske sviatky mali v pražskom i uhorskom sanktoráli zvláštne
postavenie. V rámci liturgických reforiem Arnošta z Pardubíc a Jána z Jenštejna
bolo v popredí práve presadzovanie mariánskeho kultu v každodennej liturgii
(veľmi populárne boli napr. tzv. matury – každodenné ranné spievané sv. omše).
Nasleduje antifóna In tua patientia z rovnomenného ofícia sv. Lucie (f. 70v). Jednou antifónou Christi virgo (prvé vešpery, antifóna na magnifikat) je zastúpené
aj ofícium na sviatok sv. Agnesy. Sviatok Obrátenia sv. Pavla reprezentujú antifóny Sancte Paule apostole, responzórium Magnus sanctus Paulus a antifóna na
magnifikat O gloriosum luminem (f. 71r-71v). Nasleduje rozsiahlejšie ofícium Senex puerum na sviatok Purificatione BMV (ff. 72r-75r), v ktorom sú okrem spevov
na vešpery uvedené aj antifóny a responzória prvého nokturna. Nasleduje časť
ofícia na sviatok sv. Doroty Ave gemma virtuosa (antifóna, responzórium, antifóna
na magnifikat, ff. 75v-76r). Ďalej je uvedená antifóna na prvé vešpery Katedry sv.
Petra Simon Bar Jona a časť ofícia Gloriosa sanctissimi na sviatok sv. Gregora (antifóna Gregorius ortus Romae, responzórium Vere felicem a antifóna na magnifikat
Gloriosa sanctissimi (f. 77r-v). Nasleduje ofícium Igressus Angelus na sviatok Annuntiatio BMV, pričom sú uvedené prvé vešpery, kompletórium, antifóny a responzóriá na prvé nokturno a antifóna na magnifikat (ff. 78r-80v). Antifóna, responzórium a antifóna na magnifikat sú uvedené z ofícia Juraja (f. 81r-v) a sv. Mareka
evanjelistu (f. 81v-82r). Nasleduje ofícium Non turbetur zo sviatku sv. Filipa a Jakuba (antifóna, responzórium a antifóna na magnifikat, f. 82r-v) a ofícium Helena desiderio zo sviatku Inventio s. Crucis (prvé vešpery, nokturno a druhé vešpery, ff. 82v-85r). Na f. 85r. je uvedená antifóna In ferventis olei zo sviatku Johannis
ante Portam Latinam. Nasledujú spevy na prvé vešpery sviatku sv. Jána Krstiteľa
z ofícia Ingresso Zacharia (prvé vešpery, prvé nokturno s dvoma responzóriami,
prvá antifóna na ranné chvály a antifóna na magnifikat Puer qui natus, ff. 85v-87v).
Nasleduje časť ofícia Oravit sanctus zo sviatku sv. Víta (responzórium Dum complesset sanctus s veršom Justi autem a antifóna na magnifikat Oravit sanctus Vitus,
ff. 87v-88r). V pražskom liturgickom poriadku sú ofíciá sv. Jána Krstiteľa a sv. Víta uvedené v opačnom poradí. Nasledujú spevy ofícia Simon Petre zo sviatku sv.
apoštolov Petra a Pavla (spevy na prvé vešpery, prvé nokturno s prvým a druhým
responzóriom, antifóna na magnifikat, f. 88v-90v). Ofícium na sviatok sv. Margity začína spevom O Margaretha caelorum, ktorý je v pražských prameňoch len
rubrovaný (nachádza sa tu antifóna O Christi martyr). Uvedené sú prvé vešpery
s responzóriom Quadam die Olymbrius, prvé nokturno s dvoma responzóriami
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a prvá antifóna na ranné chvály Martyr insignis (ff. 91r-93r). Nasledujú prvé vešpery ofícia Diligebat autem zo sviatku sv. Márie Magdalény. Zo sviatku sv. Jakuba sú
uvedené prvé vešpery a antifóna na magnifikat Congaudendum est (ff. 94v-95r).
Nasleduje časť ofícia na sviatok sv. Vavrinca s prvými vešperami, prvou antifónou
na ranné chvály a antifónou na magnifikat Beatus Laurentius dum in (ff. 95v-96v).
Ofícium Exaltata es zo sviatku Assumptio BMV uvádza prvé vešpery s piatimi antifónami, prvé nokturno s responzóriom Vidi speciosam. Ďalšie časti ofícia chýbajú,
lebo kódex tu má pravdepodobne vytrhnuté fóliá (lacuna f. 98v). Sanktorál pokračuje až ofíciom zo sviatku sv. Martina (f. 99r, antifóny Dixerunt discipuli a O beatum pontificem), ofíciom Laetare Germania zo sviatku sv. Alžbety (prvé vešpery,
f. 99v-100r) a ofíciom Ave gemma claritatis zo sviatku sv. Kataríny (prvé vešpery
s piatimi antifónami, prvé nokturno s tromi responzóriami, trópus Aeterne virgo,
antifóna na ranné chvály Passionem gloriosa a antifóna na magnifikat Voce cordis
ff. 100v-104r), čo je už vlastne záver tejto časti kódexu.
Ofíciové spevy sanktorálu Bratislavského antifonára V sa vo väčšine prípadov
približujú k rakúskym prameňom klosterneuburského a viedenského okruhu s českými prvkami (Klosterneuburg: Augustiner Chorherrenstift Bibliothek: CCl 589,
1010, 1015; Vorau: Stiftsbibliothek 287 /olim XXIX/; Wien Diözesanarchiv: C-10,
C-11, D-4, Wien Österreichische Nationalbibliothek: Musiksammlung Cod. 1799;
Graz: Universitätsbibliothek 30 /olim 38/9 fo/).
Commune sanctorum obsahuje časti: de apostolis (ff. 104v-107r), de martyribus
(ff. 107v-110v), de uno martyre (ff. 110v-113r), de uno confessore (ff. 113v-114r), de
virginibus (ff. 114v-115v). Prevažne všetky ofíciá obsahujú spevy na prvé vešpery,
prvé nokturno s antifónami a dvoma responzóriami, 5 antifón na vešpery a antifónu na magnifikat z druhých vešpier. Od pražských zvyklostí sa odkláňa antifóna
na magnifikat sviatku sv. apoštolov na druhé vešpery Estote fortes (f. 107v), ktorá
sa v „Prahe“ používa ako antifóna na benediktus.294 Commune sanctorum a celý
kódex konči na f. 115v responzóriom Ductus est Jhesus s veršom Et cum jejunasset
na sviatok sv. panien (commune virginum).
Celkové rozmery Bratislavského antifonára V sú 270 x 385 mm. Zrkadlo strán (písacia plocha) je 180 x 290 mm, výška notovej osnovy 23 – 25 mm, medzera 6 mm,
punktum 5 x 5 až 6 x 6 mm a custos má rozmery 3 x 4 mm.
Notácia Bratislavského antifonára V je umiestnená do 8 riadkov 5-linajkovej notovej osnovy červenej farby295 (na niektorých fóliách je dopísaná časť 9. riadka
294
295

CZAGÁNY, CAO – ECE. III/A /Praha (Temporale), 5.1301.0500.
5-linajkový systém sa v českých prameňoch objavuje už napr. v Agende Tobiáša z Běchyne (Cod. bibl. Capit. s.Viti, Praha P/3) a v Misáli zo Sv. Jiří (Cod. bibl. Nat. Mus.Boh., Praha, XIII. B 17).
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notovej osnovy) s dvojitým červeným rámovaním. Výška notovej osnovy je cca
25 mm (medzery medzi jednotlivými linajkami sú cca 6 mm). Punktum v tvare kosoštvorca je veľký cca 6 mm. Notátor kódexu používal kľúče c, f (dva kosoštvorcové romby) a g a taktiež custos v tvare kvadry s rozmermi cca 3 x 4 mm. Celkový
duktus notácie smeruje doprava. Punktum je písaný bez vlásočnicových čiar. Pes
má typický český tvar, pričom je vytvorený z dvoch kosoštvorcových rombusov
(punktov), spojených tenkou vlásočnicovou čiarou. Clivis má métsky pravouhlý
tvar, podobne ako v prípade métsko-gotickej notácie bratislavských antifonárov
I-IV. Ako jediná neuma je písaná vo vertikálnej línii bez smerovania doprava. Torculus a porrectus sú vytvorené s ligatúrovými tenkými čiarami. Climacus sa skladá
z dvoch spojených clivisov. Notátor používal posuvky b a odrážky.
Bratislavský antifonár V je notovaný českou notáciou s typickým rombickým
zakončením jednotlivých neum a doprava smerujúcim duktom notačného písma. Toto notačné písmo reprezentatívnych kódexov sa rýchlo objavilo v mnohých
východoeurópskych krajinách a bolo dokonca zbavené aj liturgických väzieb.296
Vplyv českej notačnej školy sa odzrkadlil aj na bratislavských rukopisoch. Pod českým vplyvom vznikli notované časti bratislavských kódexov z bývalej Kapitulskej
knižnice v Bratislave, ktoré sa dnes nachádzajú v Budapešti – Bratislavský misál
„D“ (prefácie) a Psaltérium kanonika Blázia (Blažeja).297 Prípisky s českou notáciou zo 16.–17. storočia sa nachádzajú aj v Bratislavskom antifonári I (214r). Notácia antifonára sa približuje notačnej sústave. Notácia antifonára bola umiestnená
na 5-linajkový notačný systém podobne ako v prípade notácie Žaltára kanonika
Blázia z bývalej Kapitulskej knižnice v Bratislave (1419).298

Bratislavský misál I
Bratislavský misál I z bývalej Kapitulskej knižnice v Bratislave (v slovenskej
muzikologickej literatúre nazývaný Bratislavský notovaný misál)299 a v stredoeurópskom priestore známy ako Missale Notatum Strigoniense, patrí medzi
296
297
298
299

SZENDREI, Choralnotationen in Mitteleuropa, s. 437-446.
SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes forrásai, M 4 a C 24. SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II.
OSzK Clmae 128.
Bratislavský notovaný misál je zaužívaným termínom slovenskej muzikológie, tento termín zaviedol Richard RYBARIČ. Najrozšírenejším označením v slovenskej literatúre je však Bratislavský misál I, ktorý
v rámci zjednocovania medziodborovej terminológie používame v tejto práci. Zaviedol ho Július SOPKO.
Maďarskí hudobní historici sa prikláňajú k širšie chápanému pomenovaniu v latinskej podobe „Missale
Notatum Strigoniense”, ktoré odôvodňujú vnútorným obsahom pamiatky, notačnými charakteristikami
a predpokladaným miestom vzniku, za ktoré pokladajú ostrihomské skriptórium. Keďže však v podobnom prípade napr. pre Istanbulský antifonár nepoužívajú označenie podľa liturgie, ale podľa miesta uloženia, uprednostňujeme terminológiu slovenskej kodikológie.
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najvýznamnejšie stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska. Spolu s ďalšími rukopismi bol súčasťou knižnice kolegiátnej kapituly pri Dóme sv. Martina
v Bratislave. Miestom vzniku rukopisu bol pravdepodobne okruh ostrihomského skriptória. Notopis kódexu dokumentuje domácu, regionálnu – ostrihomskú
notáciu, ktorej existencia sa dá sledovať na uhorských pamiatkach od konca 12.
do začiatku 18. storočia.300 Bratislavský misál I používa jemne gotizované kaligrafické notové písmo, ktoré sa vykryštalizovalo z neumových foriem zachovaných v Prayovom kódexe. Podľa typu notácie datuje Janka Szendrei vznik kódexu
medzi roky 1324 – 1341. Isté je, že v prvej polovici 14. storočia sa Bratislavský misál
I používal v Bratislave. Dokladá to pripísaný tractus Rex regum, ktorý je notovaný métskou notáciou (druhá polovica 14. storočia). Tento notačný systém je typickým systémom bratislavského skriptória, čo dokumentujú notácie väčšiny kódexov Bratislavskej kapituly z 15. storočia. Repertoár omšových spevov prezentuje
ostrihomskú hudobnú i liturgickú tradíciu.301 Koncom 19. storočia bol vlastníkom Bratislavského misála I bratislavský kanonik a prepošt Joseph Dankó. Dokumentujú to okrúhle pečate na niektorých stranách, na ktorých čítame „Ex libris S.
T. D. Jos. Dankó“302. Po roku 1918, keď sa Bratislava stala súčasťou novokonštituovanej prvej Československej republiky, kódex načas zmizol. Medzi rokmi 1930
– 1940 sa prostredníctvom antikvára Stampfela dostal po častiach do Archívu
mesta Bratislavy (z tohto obdobia sú na niektorých fóliách kódexu katalogizačné
čísla).303 Najväčšia časť rukopisu sa dnes nachádza v Štátnom archíve v Bratislave s úložnými signatúrami EC Lad. 3 (249 ff., 241 číslovaných strán a 8 nečíslovaných) a EL 18 (44 ff., z toho 42 nečíslovaných strán) a EC Lad. 1/ 21 (2 ff.).304 Osem
ďalších fragmentov Bratislavského misála I publikovaných v pramennej edícii rukopisu sa nachádza v Trnave, v Spolku sv. Vojtecha. Našli sa spolu s fragmentmi
z rôznych stredovekých liturgických kníh vo fascikli č. 200 c. 15. TR. A. 61 (2 ff.
sú nečíslované strany liturgického kalendára a ďalšie fóliá majú vlastné číslovanie: xxxi, xxxii, cxxiiii, cxxv, cxxvii a cxxciiii). Výskum z roku 2000 doplnil počet
dnes známych častí rukopisu o fólio s vlastným číslovaním: c, ktoré je uložené vo

300
301
302

303
304

Faksimilové vydanie kódexu: Missale Notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio. SZENDREI – RYBARIČ
(ed.). Musicalia Danubiana I. Budapest, 1982.
Napr. GS.
SOPKO udáva úplne iný dátum vlastníctva kódexu Josephom Dankóm v prvom zväzku o stredovekých
kódexoch na Slovensku ako v treťom. SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 49. SOPKO, Kódexy a neúplne zachované rukopisy, s. 67-68. Sám Dankó popísal kódex v roku 1893, keď ho už vlastnil. DANKÓ,
Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungariae.
RYBARIČ, Der älteste notierte Kodex in der Slowakei, s. 12.
SOPKO, Kódexy a neúplne zachované rukopisy, s. 49. 67-68.
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fascikli č. 322/10. Ďalšie fólio cviii objavil v SSV ThLic. Dr. Adam Sýkora, ktorý
t. č. pripravuje diplomatické vydanie Bratislavského misála I.305
V roku 2014 bol realizovaný nový výskum stredovekých fragmentov SSV, v rámci ktorého boli opätovne spracované a publikované i fragmenty Bratislavského
misála I.306 Nie je známe ako sa fragmenty misála dostali do SSV. Predpokladáme, že hlavne zlomky bratislavskej proveniencie sa súčasťou tejto inštitúcie stali
počas pôsobenia Dr. Ovídia Fausta v knižnici spolku. Z úvodných nečíslovaných
fólií pochádzajú 2 fóliá z kalendára rukopisu s mesiacmi september, október, november a december.307 Z ďalšej časti prameňa sa zachovali fóliá xxxii, xxxiii, c,
cviii, cxxiiii, cxxv, cxxvii, cxxviii. Okrem fólií c a cviii (Fasc. 393/6) boli všetky ostatné zlomky Bratislavského misála I publikované v rámci faksimilovej edície Missale
Notatum Strigoniense ante 1341 in Posonio v roku 1982. Všetky publikované fóliá sú
dnes uložené v rámci signatúry Fasc. 200/15/6 (8 ff.). Okrem dvoch fólií kalendára
sa na fragmentoch zachovala časť spevov na Popolcovú stredu a dva nasledujúce dni (xxxii, xxxiii: feria 5 a 6 post Cineres, Hebdomada Quinquagesimae). Ďalšie
štyri zlomky obsahujú liturgické obrady Bielej soboty (cxxiiii, cxxv, cxxvii, cxxviii). Na fóliu cxxv sa nachádzajú veľké litánie, ktoré uvádzajú všetkých najdôležitejších uhorských svätcov a patrónov – sv. Vojtech (pred sv. Jurajom), sv. Václav,
sv. Martin, sv. Štefan kráľ (po sv. Mikulášovi), sv. Imrich, sv. Ladislav. V rámci
ženských svätíc sú v závere uvedené sv. Margita a sv. Alžbeta. Dve fóliá z pôstneho obdobia (c, cviii) sú uložené v iných signatúrach (Fasc. 322/10 a Fasc. 393/6).
Fragment fólia c obsahuje komúniový spev Dominus Jhesus postquam cenavit na
Zelený štvrtok spolu s opisom liturgického priebehu slávenia tohto sviatku. Na
viacerých miestach je v texte zmieňovaný biskup, čo svedčí o pôvodnom určení
tohto kódexu pre niektorú z najdôležitejších uhorských cirkevných inštitúcií. Misál bol určený na slávenie liturgie v biskupskom sídle. Na fóliu cviii sa zachovala
časť pašií na Veľký piatok s červenými rubrikami pre prednášateľov (c – rozprávač,
t – Ježiš, a – Peter, Pilát, ľud).
Dve ďalšie fóliá sa nachádzajú v trezore Múzea mesta Bratislavy pod signatúrou
A/9. Tieto zlomky obsahujú časť propria de tempore s neúplnou liturgiou druhej
a tretej vianočnej omše, omše na sobotu po tretej pôstnej nedeli a na štvrtú pôstnu
305
306

307

SÝKORA, Ďalšie dva listy Bratislavského misála I objavené: https://christ-net.sk/taxonomy/term/32?page=2 (publikované 21. 3. 2009)
VESELOVSKÁ, Catalogus fragmnentorum etc. e civitate Tyrnaviensi. Súčasťou zbierky stredovekých notovaných fragmentov SSV sú okrem Bratislavského misála I i zlomky Budínskeho / Bratislavského antifonára
III a Spišského graduálu.
Červené rubriky kalendára nie sú vo faksimilovom vydaní viditeľné: Missale Notatum Strigoniense ante
1341 in Posonio. SZENDREI – RYBARIČ (ed.). Musicalia Danubiana I. Budapest, 1982, s. 103-106.
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nedeľu. Štýl písma zaraďuje rukopis medzi pamiatky napísané začiatkom 14. storočia.308 Zostavenie sanktorálu a liturgických zvlášntostí dokazujú, že kódex bol
napísaný v regióne stredného Uhorska309 pre väčšiu a pravdepodobne dôležitú
cirkevnú inštitúciu. Mimoriadne miesto v dejinách omšovej liturgie zastáva Bratislavský misál I najmä preto, lebo je najstaršou takmer úplne zachovanou pamiatkou omšového jednohlasu z Uhorska.310

Bratislavský misál I, EC Lad. 3, 1r, Štátny archív v Bratislave
308
309
310

Najnovšie výskumy slovenského paleografa Juraja Šedivého dokazujú dokonca možnosť, že kódex mohol vzniknúť na prelome 13. / 14. storočia.
Toto tvrdenie uvádza RYBARIČ v pramennej edícii MNS.
Podrobný rozbor kódexu sa nachádza v štúdiach Richarda Rybariča a Janky Szendreiovej v uvedenej
faksimilovej edícii.
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Obsah:
Tempus Adventus ff. 1r-10r
Nativitas Domini ff.10r-13v
Infra octavam Nativitatis ff. 13v-18v
Epiphania 18v-20v
Dominicae post Epiphaniam ff. 20v-25r
Dominica in Septuagesima, Sexagesima, Quinquagesima ff. 25r-29v
In capite jejunii ff. 29v-33r
Tempus Quadragesimae ff. 33r- ? (ff.34r-48v, 50r-53v, 56r-99v, 101r-109v chýbajú)
In Parasceve ff.? -133r
In Sabbato Sancto ff. 113r– 126r Ordo Baptismi (119v-125v) (f. 126r- v chýba)
Praeparatio ad Missam ff. 127r-130v
Ordo Missae ff.130v-139r
Pascha Domini cum Octava ff. 139r-148v
Dominicae post Pascham 148v-154r
In letania majori ff. 154r-161v
Ascensio Domini ff. 161v-164v
Pentecostes cum Octava 164v-174v
Dominica Trinitatis, De Corpore Christi ff. 174v-176v
Dominicae post Pentecosten ff. 176v-201r
Dedicatio Ecclesiae ff. 201v-203r
Proprium de sanctis ff. 203r-299r (Missa sancti Joseph prophetae, de sancto Joseph „nutritore
Domini“, de sancto Lazaro, de sancta Maria ff. 203r-v, Missa sancti Silvestri 203v-204v etc.)
Commune sanctorum ff. 299r-300r
Missae peculiares (votivae) ff. 300r-310r
Ordo ad faciendum nuptias (missa pro sponsis) ff. 310r-312v
Missa et orationes pro defunctis ff. 312v-319r
Orationes de sancto Petro martyre, de sancta Clara 319r
Benedictio pabuli et salis et aliorum 319r
Collectio alleluiarum ff. 319v-323r
Kyriale ff. 323r-328r
Sequentionale (Prosarium) ff. 238v-364v
Lectiones (cum tropis) ff. 365r-367v
Sequentiae, tropi et alleluia in appendice ff. 365v-369v

Základný liturgický obsah a repertorár kódexu vychádza z fransko-rímskej tradície. Napriek tomu, že väčšina liturgických a hudobných prvkov sleduje západnú
tradíciu Graduale Romanum,311 v rukopise sa objavuje aj niekoľko špecifických
pasáží, ktoré sú typické pre ostrihomskú liturgiu. Prvú pozoruhodnú časť liturgického materiálu reprezentujú lekcie na Advent a Vianoce (3 a 4 adventná nedeľa, vianočné čítania z kníh prorokov). Rozšírenú stredovekú tradíciu reprezentuje aj introitus Memento nostri zo 4. adventnej nedele. Vzácny príklad uhorského
repertoára reprezentuje taktiež alelujový spev Rex noster na 2. adventnú nedeľu
s novozákonným textom Et pax. Ojedinelým spevom je i alelujový spev Natus est
311

Graduale sacrosanctae Romanae ecclesiae de tempore et de sanctis. Parisii–Romae, 1938.
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z prvej vianočnej omše, ktorý obsahuje napr. Misál z Päťkostolia (Pécs)312 počas
tretej vianočnej omše. Ide o spev, ktorý sa v Európe vyskytoval len talianskych
prameňoch.313 V období po Vianociach je v Bratislavskom misáli I niekoľko ďalších zaujímavých miest. Spev Laus tibi Christe nahrádza alelujový spev 28. decembra, odlišné sú i dva omšové formuláre na 1. januára (mariánsky formulár alebo
formulár na oktávu) a špecifický liturgický materiál má i vigília na sviatok Epifánie (Rodokmeň Ježiša Krista podľa Lukášovho evanjelia, modlitby, lekcie, procesia), pričom všetky spomínané príklady predstavujú osobité stredoveké verzie,
ktoré sa v neskoršom období neobjavujú. Pôstne obdobie sa žiaľ zachovalo v len
v torzovitej podobe, pričom vzácnym dokladom je zachovaný liturgický poriadok na Popolcovú stredu. V rámci materiálu predveľkonočného obdobia (streda v 3. pôstnom týždni) sa nachádza pre stredoveké Uhorsko jedinečný a typický
spev – tractus Rex Regum,314 ktorý sa v iných európskych prameňoch neobjavuje. V Bratislavskom misáli I nie je súčasťou hlavného korpusu, ale je iba pripísaný
iným typom notácie (métska notácia) ako hlavný korpus (ostrihomská notácia)
na dolnom margu fólia 55v. Na Veľký piatok sú uvedené procesiové spevy: hymnus Laudes omnipotens, antifóna Dum fabricator, locatio sepulchri a na veľkonočnú
vigíliu hymny Inventor rutili a Rex sanctorum Angelorum spolu s litániami (uhorskí
svätci) a s kompletnou ceremóniou krstu. Veľkonočné obdobie obsahuje taktiež
niekoľko zaujímavých miest. Na veľkonočnú nedeľu (Pascha nostrum, Epulemur)
a v sobotu veľkonočnej oktávy (Haec dies, Laudate pueri, Sit nomen domini) obsahujú alelujové spevy viaceré verše a vzácny hudobný materál dokumentujú aj
doplnkové spevy k veľkým litániám (litania maior). Medzi jedinečné spevy tohto obdobia patria hymny Humily prece a Ardua spes, ktoré sa v iných európskych
prameňoch objavujú iba ojedinele.315 Doplnené verše s významnými svätcami
a patrónmi Ostrihomu (sv. Tomáš Becket, sv. Vojtech, sv. Štefan prvomučeník,
sv. Juraj) podporujú tvrdenia L. Dobsaya a J. Szendreiovej, že kódex bol vytvorený pôvodne priamo pre hlavné cirkevné centrum stredovekého Uhorska – arcibiskupstvo v Ostrihome.316 Pre ostrihomskú liturgickú tradíciu je typické i radenie
alelujových veršov veľkonočného obdobia, ktoré sa v jednotlivých liturgických
tradíciach veľmi líšia. Radenie alelujových spevov Bratislavského misála I sa abso312
313
314

315
316

Missale Quinqueecclesiense. Venezia 1499.
SCHLAGER, Thematischer Katalog der ältesten Alleluia-Melodien, č. 244.
Spev je uvedený v Graduáli Erdélyi (Maďarská národná Szechényiho knižnica, OSzK 3815, 1534, proveniencia: Transylvánia, f. 31r), v Graduáli z Paty (OszK 3522, 16. storočie, Gyöngyöspata, f. 31 r) a v Bakóczovom
graduáli (Főszékesegyházi Könyvtár, Mss.I. 1., Mss. 3b., 15./16. storočie, f. 63r). www.gradualia.eu.
DANKÓ, Vetus hymnarium, s. 293-294.
MSN, s. 28-29.
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lútne zhoduje s poradím, ktoré uvádza Bakóczov graduál.317 V ďalšej časti kódexu sa na sviatok Najsvätejšej Trojice uvádza mimoriadne vzácny alelujový spev
Honor virtus, ktorý sa nachádza už v Prayovom kódexe na ff. 116v– 117r (marginálne prípisky z 13. storočia).318Alelujové spevy obdobia cez rok tvoria taktiež špecifickú „ostrihomskú“ sériu, ktorá je totožná s Bakóczovym graduálom a tlačenými
ostrihomskými a pavlínskymi misálmi z neskoršieho obdobia.
Poradie alelujových veršov obdobia cez rok:

XIV.

317
318

Liturgické slávenie

Bratislavský misál I

databáza D. HileyXIV.

Dom. 1 post Pent.

Verba mea

005

Dom. 2

Domine Deus meus in te speravi

007a

Dom. 3

Deus judex justus

007b

Dom. 4

Diligam te Domine

017

Dom. 5

Domine in virtute

020

Dom. 6

In te Domine speravi

030

Dom. 7

Magnus Dominus

047

Dom. 8

Eripe me de inimicis

058

Dom. 9

Te decet hymnus

064

Dom. 10

Attendite popule meus

077
080

Dom. 11

Exsultate Deo

Dom. 12

Domine Deus salutis

087

Dom. 13

Domine refugium

089

Dom. 14

Venite exsultemus

094a

Dom. 15

Quoniam Deus magnus

094c

Dom. 16

Domine exaudi

101a

Dom. 17

Paratum cor meum

107

Dom. 18

In exitu Israel

113a

Dom. 19

Dilexi quoniam

114

Dom. 20

Dextera Dei

117

Dom. 21

Qui confidunt

124

Dom. 22

De profundis

129

Dom. 23

De profundis

129

Dom. 24

De profundis

129

Dom. 25

Qui sanat

146b

http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus/
GS, ff. 151v-158.
Alelujový verš Honor virtus sa v edícii alelujových veršov K. Schlagera nenachádza.
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Bratislavský misál I, A/9, 1r (xii), Múzeum mesta Bratislavy
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Sanktorál Bratislavského misála I začína sviatkom sv. Silvestra (f. 203v). V jarnej časti sanktorálu je pre stredoveké Uhorsko typický poriadok na sviatok Očistenia Panny Márie (Purificatio BMV). Vzácny je alelujový spev Salve crux sancta
salve mundi gloria zo sviatku Povýšenia sv. Kríža (Inventio Crucis), ktorý sa začiatkom 14. storočia v podobnej podobe v európskych prameňoch nevyskytuje.
Pre ostrihomskú liturgickú tradíciu sú v jarnej časti dôležité formuláre hlavných
uhorských svätcov sv. Gerarda a sv. Vojtecha. V letnej časti sanktorálu sa taktiež
objavuje niekoľko ojedinelých spevov (na sviatok sv. Jána Krstiteľa: in missa prima
alelujový verš Tu puer). Pri sviatkoch sv. Ladislava a sv. Štefana kráľa sa v misáli
nachádzajú špecifické modlitby (oratio)319 a v rámci sviatku sv. Štefana i alelujový verš Sancte rex Stephane. V jesennej časti sa na sviatok sv. Vojtecha (Translatio
s. Adalberti) nachádza odkaz na alelujový verš Sancte Adalberte bez udania príslušnej foliácie, ktorý mohol byť súčasťou pripísaných (chýbajúcich) častí v závere,
prípadne sa na tento sviatok mohol spievať alelujový verš zo sviatku sv. Štefana
kráľa so zmenou mena.320 Vzácne sú i niektoré alelujové spevy na sviatky sv. Michala (Concussum est), Všetkých svätých (Vox exsultationis), sv. Katarínu (Aemulor
enim), sv. Mikuláša (Sancte Nicolae) a sv. Tomáša (Jam non estis). V rámci modlitieb sviatkov rôznych svätých sa nachádzajú pasáže určené pre arcibiskupa (pro
archiepiscopo), čo môže potvrdiť pôvodné určenie kódexu priamo pre Ostrihom.
Medzi veľmi vzácny liturgický materiál patria ceremónia posvätenia pútnikov
(benedictio super baculos et peras peregrinorum) a svadobný obrad (ordo ad faciendum nupcias, špecifický je napr. introitus Dominus Israel). V časti za zosnulých (pro
defunctis) sa taktiež nachádza viacero jedinečných spevov, ktoré sú typické pre
uhorskú liturgickú tradíciu a v európskych prameňoch sa používajú len ojedinele (ofertórium O pie Deus, komúniá Tuam Deus deposcimus, Amen dico vobis veniet
hora, Animas de corpore a tri verše k ofertóriu Domine Jhesu Christe). Zaujímavú
časť rukopisu tvorí aj záverečná časť, v ktorej sa nachádza kolekcia alelujových
spevov na rôzne príležitosti. V Európe medzi ojedinelé spevy patrí napr. Primus
ad Sion, Dorsa eorum a Culminis angelici. Medzi úplne nové kompozície patria alelujové verše Salve ducis o Maria, O consolatrix pauperum, Virga Jesse a Recole virgo
Maria. Niekoľko špecifických melodických variantov obsahuje aj ďalšia časť kódexu, tzv. Kyriale so spevmi omšového ordinária.321 Sekvencionár (Sequentionale
al. Prosarium) obsahuje 78 jednotiek. Benjamín Rajeczký označil tento repertorár

319
320
321

Podobne jedinečná modlitba je i v jesennej časti na sviatok sv. Imricha.
MNS, s. 34.
MNS, ref. 320, s. 36-37.
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za typický stredoveký uhorský materiál.322 Medzi sekvencie, ktoré patria medzi
neskorostredoveké kompozície uhorskej proveniencie (41 z celkového počtu 78
možno hodnotiť ako typický uhorský repertoár) patria napr. spevy Congaudete
exsultemus, Corde voce magna pura, Gaude Sion quod egressus, Hodierna lux diei,
Laetabundus exsultet, Lauda Sion, Laudes crucis, Mane prima sabbati, Mittit ad virginem, Novae laudis extollamus, Plausu chorus laetabundo, Quem invisibiliter, Spe
mercedis etc. V závere kódexu sú uvedené trópy (Laudem Deo – Populus Sion, Adest
nobis – In omnibus requiem quaesivi) a záverečný liturgický materiál (Rodokmeň Ježiša Krista podľa Matúša, ďalšie sekvencie). V úplnom závere sú uvedené vzácne
a Európe ojedinele vyskytujúce sa trópy na Sanctus A quo sunt omnia a Deus Pater
cujus praesentia. Posledným spevom rukopisu je alelujový verš Dies sanctificatus
s novým melodickým priebehom.

Františkánsky graduál mus i 78
Františkánsky graduál MUS I 78 (Graduale OFM) z Hudobného múzea Slovenského
národného múzea patrí medzi stredoveké rukopisy, ktoré sa na územie Slovenska
dostali až v novoveku, a teda na Slovensku ani nevznikol a nebol tu ani používaný.
Rukopis prvý raz opísala Dr. Sylvia Urdová, pracovníčka Hudobného múzea SNM,
ktorá ho objavila pri revízii hudobných zbierok múzea.323
Rukopis z konca 15. storočia (1450 – 1500) má 219 fólií a celkové rozmery
260 x 185 mm. Do zbierok HM SNM sa dostal v roku 1973 z Knižnice Katedry
hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. V evidencii Katedry hudobnej vedy sa žiaľ bližšia zmienka o nadobudnutí rukopisu nenachádza.
Na prvom fóliu pergamenového kódexu sa nachádza vlastnícky záznam používateľa rukopisu: Convent[us] Olomucensis Fratrum Minorum Strictionis Observantiae Ad Sanct[um] Bernardinum. Na prednom prídoští sa taktiež nachádza druhý
vlastnícky zápis Conventus Olomuceni ad S[anctum]. Bernardinum Ord[inis]. S[ancti]. Francisci strict[ionis]. Obser[vantiae].
Je nanajvýš pravdepodobné, že kódex patril olomouckému františkánskemu
konventu, ktorý bol v Olomouci založený v roku 1453. Kostol Nepoškvrneného
počatia Panny Márie a sv. Bernardína Sienského bol vysvätený v roku 1468 za prítomnosti uhorského kráľa Mateja Korvína.324
322
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RAJECZKY, Hymny et sequentiae.
URDOVÁ, Františkánsky graduál v zbierkovom fonde Slovenského národného múzea – Hudobného
múzea, s. 66-76.
BAJGER, Česká františkánská knižní kultura.
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Obsah:
Proprium de tempore (1. advetná nedeľa): ff. 1r-219v
Sq. Sancte Anne devote decantet clerus ff. 54r-55v

Františkánsky graduál MUS I 78 (Graduale OFM), 1r,
Hudobné múzeum Slovenského národného múzea
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Notovaný misál Rkp. 387
z Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied
v Bratislave
Notovaný misál Rkp. 387 z bývalej Evanjelickej lyceálnej knižnice v Bratislave, dnes
Ústrednej knižnice SAV v Bratislave, patrí k tým rukopisom, ktorých dejiny sú zahalené tajomstvom. Podľa Júliusa Sopka treba hľadať pôvod tohto prameňa v druhej
polovici 14. storočia v Rakúsku v kláštornom prostredí.325 Iný názor zastávajú
maďarskí hudobní historici Janka Szendrei a László Dobszay. Podľa nich rukopis
pochádza z 13. storočia zo severného Nemecka alebo Dánska.326 Eva Veselovská sa prikláňa k staršiemu datovaniu a spresňuje, že misál mohol byť zhotovený
v druhej polovici 13. storočia v monastickom prostredí severozápadnej Európy.327
Príbuznosť misála 387 s prameňmi z tohto prostredia potvrdila aj komplexná kvantitatívna analýza sviatkov uvedených v kalendári rukopisu.328 Absencia sviatku
Božieho Tela v prameni potvrdzuje mienku, že rukopis musel byť zhotovený ešte
v 13. storočí.329Misál je pergamenový rukopis s rozmermi 220 x 155 mm. Má dobovú koženú väzbu s drevenými doskami obalenými v tmavočervenej koži s okrasnými puklicami v tvare ružíc. Je zachovaná v dobrom stave. Text a noty sú písané
v jednom stĺpci. Hlavný korpus rukopisu je napísaný jednou rukou písmom gothica
textualis formata. Kódex doplnilo ďalších 10 rúk, a to na úvodných (ff. 1, 14r-15v)
a záverečných fóliách (ff. 252v-255) ako aj vo forme prípisov na margu. Výzdoba sa
obmedzuje na farebné iniciály červenej a modrej farby doplnené perokresbovými
fleuronné, ktoré presahujú zrkadlo.330
Notovaný misál obsahuje tzv. letnú časť liturgického roka, ktorá v temporáli
zahŕňala dni od veľkonočnej nedele až po poslednú (25.) nedeľu po Najsv. Trojici
a v sanktoráli sviatky od polovice apríla do konca novembra.
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SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 148.
DOBSZAY, Niekoľko aspektov, s. 20-21. SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes forrásai, s. 70, C 103.
VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum etc. Modra et Sanctus Georgius, s. 34-36.
ADAMKO, Príspevok k problematike kalendára, s. 144-151.
Sviatok De Corpore Christi zaviedol pre celú západnú cirkev v roku 1264 pápež Urban IV. Aj keď niektoré
krajiny, ako dolné Porýnie, Sedmohradsko a Uhorsko ho nezaviedli hneď, jednotlivé synody na začiatku
14. storočia neustálym akcentovaním tohto nariadenia pripeli k tomu, že sa v tom období sviatok dostal
do liturgických kníh. KUNZLER, Liturgia Kościoła, s. 680.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 148.
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Obsah:
Kalendarium ff. 1r-7v
Praefationes ff. 8r-9v
Canon missae ff. 10r-13v
Sq. Gaude Sion quod egressus, Sq. Verbum dei deo natum ff. 14r-15v
Proprium de tempore, Dominica Paschae usque Dominica XXV. post Pentecosten ff. 16r-141v
All. V. 132v
Proprium de sanctis ff. 133r-190r
Commune sanctorum ff. 192r-240v
Missae votivae ff. 240v-253v
Additamenta ff. 253v-256r

Notovaný misál Rkp. 387, 14v, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied

Úvodné fóliá obsahujú kalendár s 260 položkami. Špecifikom tohto kalendára sú dodatky v podobe dopísaných sviatkov, ktoré urobili najmenej dve iné ruky
a niekoľko nekrologických záznamov, vyhotovených ďalším autorom (od dopisovateľov pochádza 64 sviatkov). Okrem toho v Propriu de sanctis sa nachádza 23
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slávení, ktoré v kalendári neboli uvedené. Zrekoštruovaný kalendár z oboch položiek teda ponúka 283 sviatkov. Od ff. 8 do 14 sa nachádza Ordo missae so šiestimi
prefáciami, z ktorých iba jedna je notovaná, ďalej omšovým kánonom, sekvenciou O beata beatorum na sviatok Najsv. Trojice a dvoma melódiami Pater noster.
Na ff. 14v-16r sú dva dodatočne dopísané listy na sviatok sv. Alžbety Uhorskej –
formulár so sekvenciou Gaude Sion quod egressus a na sviatok sv. Jána apoštola
a evanjelistu, kde je iba sekvencia Verbum Dei Deo natum. Proprium de sanctis tvoria omšové formuláre od sviatku sv. mučeníkov Tiburtia, Valeriána a Maximina
(14. 4.) do sviatku sv. Kataríny (25. 11.), spolu 131 sviatkov, z ktorých 41 je bez uvedených spevov, teda iba s textami modlitieb. Od f. 192r sa začína commune sanctorum, obsahujúce po jednom formulári pre vigíliu a pre sviatok jedného apoštola,
v ktorom je 9 spevov alleluja, 4 spevy na ofertórium a 3 na komúnio. Medzi týmito spevmi vyniká All. Vos estis lux (SchlagKat 77). Takéto spojenie textu a melódie sa v katalógu Schlagera nenachádza. Formulár o viacerých apoštoloch je bez
spevov. Od f. 199 sú texty a spevy formulárov o svätých pannách, ktoré podstúpili
mučenícku smrť, najprv o jednej: 7 introitov, 5 graduale (+ 2 incipity), 10 alleluia, 4 ofertóriá (+ 2 incipity) a 7 komúniá. Medzi spevmi alleluia je jeden, ktorého
text sa nenachádza v katalógu Schlagera – All. Iste sanctus pro Christo s melódiou
SchlagKat 140 – All. Christus resurgens. Ďalej nasledujú spevy na sviatky mučeníkov (od f. 208r): 13 introitov, 8 graduale, 11 alleluia, 7 ofertórií a 10 komúnií.
Formuláre o vyznávačoch sú od f. 220v, počnúc od sviatkov jedného vyznávača:
5 introitov, 5 graduale, 13 alleluia, 2 ofertóriá a 3 komúniá. Zaujímavý je tu spev
All. Ornavit hic sanctus tempora, ktorého melódia nie je zaznamenaná v katalógu
Schlagera. Od f. 228 sú spevy na sviatky panien: 6 introitov, 6 graduale, 11 alleluia, 4 ofertóriá a 6 komúnií. Výnimočné sú tu dva spevy alleluia – All. Haec est virgo
sapiens quam a All. Audi filia et vide, ktoré sú zatiaľ nezaznamenaným variantom
spevu uvedeného v druhej časti katalógu Schlagera na s. 202. Commune sanctorum je prerušené tromi votívnymi formulármi omší na tri posledné všedné dni
týždňa: vo štvrtok za lásku, v piatok o Sv. Kríži a v sobotu o Panne Márii (ff. 236237). Od f. 236 do f. 239v komunál pokračuje jednotlivými formulármi: o jednom
a viacerých apoštoloch, o jednom a viacerých mučeníkoch, o jednom a viacerých
vyznávačoch a o viacerých pannách, všetko spríslušnou vigíliou. Po komunále (ff.
239v-246v) sa začína bohatá zbierka votívnych omší (44 formulárov) na rôznorodé
úmysly, ktoré prezrádzajú veľkú pastoračnú starostlivosť obdobia, v ktorom rukopis vznikol (napr. v utrpení, v pokušení, za chorých, priateľov, mier, dážď, kráľa, vládcu, biskupa atď.). Rovnako rôznorodé a bohaté sú formuláre zádušných
omší, v ktorých je pozoruhodné bohatstvo spevov. Spevy sú prítomné v prvých
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troch. V prvom všeobecnom formulári, ktorý sa používal v deň pohrebu zosnulého je zaujímavý spev na komúnio. Namiesto tradičného spevu Lux aeterna je tu
málo známy spev Pro quorum memoria.331 Druhý formulár so spevmi je určený
na zádušnú omšu za biskupa a tretí na výročnú omšu za zosnulého. Okrem týchto
formulárov so spevmi je tu ďalších 14, venovaných rôznym skupinám zosnulých
(napr. za viacerých biskupov a kňazov, za opáta, za rehoľníkov, laikov, otca a matku, za členov mariánskej kongregácie atď.). Posledné štyri fóliá sú popísané inými
rukami. Nachádzajú sa na nich rôzné texty modlitieb, lekcií a dvoch sekvencií:
Virgini Mariae laudes a Gloriosae virginis votiva (s notami).
Komplexná kvantitatívna analýza viacerých európskych kalendárov odhalila skutočnosť, že skúmaný kalendár Misála Rkp. 387 je blízky rodine kalendárov
z dnešného Švédska, zvlášť kalendárom pochádzajúcim z niekdajšej arcidiecézy
Lund. Toto dosvedčujú aj viaceré lokálne sviatky, typické výlučne pre túto liturgickú tradíciu: Kanuti mr. (7. 1.), Botulfi abb. et conf. (17. 6.), Translatio s. Kanuti mrs (25. 6.), Kanuti reg. et mr. (10. 7.), Olavi reg. et mr. (29. 7.), Willeadi ep. et
conf. (8. 11.).
Všetky uvedené sviatky sú v kalendári písané ako sviatky festa fori, teda dni pracovného pokoja. Je však dôležité podotknúť, že z uvedených sviatkov švédskych
svätcov sa v sanktoráli nachádzajú iba dva (Olavi regis a Willeadi ep. et cf.), aj to
bez vlastných spevov.
Sviatky pochádzajúce z krajín západnej Európy, alebo rozšírené v nich:
1. 5.
Walburgis ab. – sviatok prenesenia relikvií opátky, dcéry anglického kráľa
(†779), slávený v Anglicku i v Sasku 1. mája. V Nemecku (zvlášť v Eichstädte) sa jej deň slávil 25. februára a translácia 12. októbra.
18. 7. Arnulphi – sviatok svätého biskupa z Metz, rozšírený v Nemecku a vo
Francúzsku.
5. 8. Oswaldi regis. Ide o sviatok kráľa z Northumbie v Anglicku (604 – 642). Jeho
úcta bola rozšírená okrem Anglicka aj v Írsku a v Nemecku (Hildesheim).
3. 9. Serapiae virg. Táto svätica bola zvlášť uctievaná v Eichstädte, Narbonne,
Tours.
1. 10. Remigii ep. Ide o biskupa z Reims (436 – 533), ktorý je považovaný za apoštola Frankov. Uctievaný bol vo Francúzsku, Nemecku i v Anglicku.
2. 10. Leodegarii mr. Sviatok biskupa z Autunu, mučeníka (†677), uctievaného
najmä vo Francúzsku a v Nemecku.
331

Text komúnia sa nachádza aj v Graduale Sarisburiense z 13. storočia. Melódia je však odlišná.
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9. 11. Theodori mr. Ide o mučeníka zo začiatku 4. storočia, ktorý bol uctievaný
v Ríme, v Benátkach, ale aj v Bavorsku.
12. 11. Cuniberti ep. Biskup z Kolína nad Rýnom (590 – 663), kde bolo rozšírené
jeho uctievanie.332
Význam slávenia určitých sviatkov dokumentujú najmä nasledujúce
formuláre:
6. 5. Johannis ante Portam Latinam – formulár obsahuje špeciálny spev alleluia so zatiaľ nezaevidovaným textom v katalógu Schlagera Virgo Johannes
a Domino electus s melódiou Christus resurgens.333
26. 6. Johannis et Pauli – formulár so spevom All. Isti sunt duae olivae, ktorého text
ani melódia nefigurujú v katalógu Schlagera.
22. 7. Mariae Magdalenae. Nachádzajú sa tu dva alelujové spevy: All. Maria haec
est illa, kontrafakt melódie Domine in virtute, známy v Nemecku i v krajinách strednej Európy334 a All. Conversus Jesus ad Mariam, ktorého textová
podoba poukazuje na príbuznosť s nemeckými prameňmi, hoci bol rozšírený aj vo Švajčiarsku, Rakúsku, Čechách a v Uhorsku.335
3. 8. Inventio s. Stephani. Zaujímavá je tu prítomnosť spevu All. Ecce inquit Stephanus s melódiou All. Veni Sancte Spiritus.336 Tento spev sa objavuje zriedkavo, a to iba v rukopisoch zo západnej Európy (Bamberg, Cambrai, Volterro), ale aj z Tyňca.337
Prítomnosť niektorých spevov vylučuje možnosť, že misál pochádzal z Rakúska
(napr. R. Christus resurgens na veľkonočnú procesiu nebol uvádzaný v rakúskych
prameňoch, ale skôr v nemeckých a stredoeurópskych rukopisoch; spev All. Nonne cor nostrum na pondelok vo veľkonočnej oktáve taktiež nepatrí do repertoára
stredovekých omšových rukopisov rakúskej proveniencie). Porovnanie zoznamu
alelujových spevov nedieľ Post Pentecosten poukazuje na liturgickú tradíciu rozšírenú v Bavorsku (Seeon, Freising), ale aj vo Švédsku (Strängnäs). Misionármi
v Dánsku, Nórsku a Švédsku boli od 9. storočia benediktíni (sv. Oskar †865), ktorí
tam zakladali kláštory a prinášali svoje liturgické tradície. Takto sa tam mohli dostať aj mnohé nemecké liturgické zvyky, ako napr. spievanie hymnu Rex sanctorum
332
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Ökumenische Heiligenlexikon. [online]. Dostupné na internete (2012-11-09): www.heiligenlexikon.de.
MMMA VII, s. 70, ThK č. 140.
MMMA VII, s. 133, ThK č. 222.
MMMA VIII, s. 123, 616.
MMMA VII, s. 519, ThK č. 13.
PIKULIK, Śpiewy alleluia o świętych, s. 135-136.
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počas liturgie Svätodušnej vigílie. V rukopise je použitá kvadratická notácia, vyhotovená čiernym atramentom na červených líniách štvorlinajkovej notovej osnovy. Na začiatku každej notovej osnovy je kľúč c, f alebo netradične aj d. Custos
sa nepoužíva. Jednotlivé štvorce nepravidelných tvarov si zachovali krátku nožičku z pravej strany ako pozostatok z pôvodnej formy virgi jacens. Likvescentné
formy sú plne zastúpené. Nachádza sa tu ancus, epiphonus a cephalicus, ktorý má
tenké vlásočnicové čiary smerom nadol z oboch strán štvorca, avšak pravá je spravidla dlhšia. Epiphonus má tvar predĺženej litery u. Ancus je vytvorený takisto tenkou vlásočnicovou zvislou čiarou. Clivis si zachoval virgu a jednotlivé punktá dvoji trojtónových a zložených neum sú pospájané tenkými vlásočnicovými čiarami.

Notovaný misál Rkp. 387, 18r, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
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P

opri bratislavských a spišských rukopisoch majú stredoveké písomné pramene Košíc pre dejiny písomnej kultúry stredovekého Slovenska mimoriadny
význam.338 Značná časť stredovekých rukopisov cirkevných knižníc Košíc sa dostala do zahraničných inštitúcií. Napriek tomuto faktu sa dnes v archívnych, knižničných a muzeálnych inštitúciách tohto východoslovenského mesta nachádzajú
mimoriadne zaujímavé materiály. Mesto Košice patrilo od stredoveku medzi najdôležitejšie obchodné, cirkevné i kultúrne centrá stredovekého Uhorska. Strategická poloha na križovatke diaľkových obchodných ciest predurčila profiláciu
mesta, ktoré sa stalo významným intelektuálnym strediskom severovýchodnej
časti Uhorského kráľovstva.339
Najstaršími centrami vzdelanosti a kultúry stredovekých Košíc boli cirkevné
inštitúcie, ktoré od svojho vzniku patrili do Jágerského biskupstva, pričom jágerský biskup dosadzoval mestského farára, ktorý spravoval Farský kostol sv. Alžbety.
Z roku 1283 pochádza listina s prvým údajom o kostole a patrocíniu v Košiciach
„Ecclesie Sancte Elisabet, de Cassa“.340 Košická farnosť mala v rámci Jágerského
biskupstva popredné postavenie.341 Už v roku 1216 sa v Spišskej kronike uvádza
v lokalite Košíc kláštor „Ist dasz Caschawer Kloster in der Vorstadt erbawet“. V rámci prvej písomnej zmienky o Košiciach v listine z roku 1230 (MOL DL 83127) sa
spomína „Symon, filius Gregorii, sacerdotis de villa Cassa“, pričom patrocínium
338
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SOPKO, Najstaršie košické rukopisné knihy, s. 77-104.
Osídlenie v oblasti dnešných Košíc sa prvý raz spomína v listine z roku 1230 ako villa (osada) Cassa. SLEZÁKOVÁ – NÁDASKÁ, Košice, s. 194-212. Napriek faktu, že sa najstaršia písomná podoba mestských výsad pre Košice nezachovala, predpokladá sa, že kráľ Belo IV. udelil Košiciam mestské privilégiá krátko
po tatárskom vpáde okolo roku 1248. V tomto období sa predpokladá udelenie výsad aj mestám Prešov,
Sabinov a Veľký Šariš. KOVÁČ, Kronika Slovenska, s. 133.
Archív mesta Košice: TA C-Hospitale 48: 7.3. 1283.
SLEZÁKOVÁ – NÁDASKÁ, Košice, s. 205.
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kostola, s ktorým sa spája, nie je známe.342 Z roku 1283 sa zachovala prvá zmienka o existencii farského kostola.343 Činnosť staršieho kostola možno však predpokladať už od konca 11. storočia. V priestoroch farského kostola boli uložené
predovšetkým liturgické knihy, ktoré slúžili pri slávení liturgických obradov. Nevieme, či najstaršia časť rukopisov zhorela počas požiaru farského kostola v polovici 15. storočia, každopádne je však v období výstavby nového trojloďového chrámu zaznamenaný rozvoj stredovekej farskej knižnice. Čiastočný obraz o obsahu
knižnice zachytáva súpis jágerskej kapituly z roku 1604, ktorý bol vyhotovený
v súvislosti s prevzatím Chrámu sv. Alžbety a jeho majetkov od protestantov.344
Knižnicu tvorilo začiatkom 17. storočia spolu 160 rukopisných kníh, inkunábulí
a starých tlačí. Z liturgických kníh spomína Ján Illésy 20 misálov, 10 graduálov,
8 žaltárov, 2 lekcionáre, 1 breviár a antifonár.345 V čase protestantského mestského magistrátu (do sedemdesiatych rokov 17. storočia) sa niektoré fóliá kódexov
farskej knižnice dostali medzi spisy radnice. Pergamenové fóliá liturgických notovaných kníh poslúžili ako väzby a obaly na mestských protokoloch z rokov 1471
– 1618.346 Ďalší súpis knižnice farského kostola bol vyhotovený v druhej polovici
18. storočia.347 Zo sakristie Chrámu sv. Alžbety boli knihy prenesené roku 1763
na faru, kde bol roku 1781 spísaný inventár. V tomto čase sa spomína 125 kníh. Táto časť bývalej farskej knižnice sa stala súčasťou biskupskej knižnice. Prvý súpis
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Kostol mal iné ako alžbetínske zasvätenie, keďže sv. Alžbeta zomrela v roku 1231 a kanonizovaná bola
v roku 1235. Za najpravdepodobnejšie pôvodné patrocínium farského kostola Košíc viacerí odborníci
považujú mikulášske zasvätenie (v súvislosti s významným postavením obchodu v živote Košic). SLEZÁKOVÁ – NÁDASKÁ, Košice, s. 205.
ILLÉSY, A kassai szt. Erszébet székesegyház könyvtárának, s. 23-28. KEMÉNY, A kassai parochiális könyvtár,
s. 323-336. RÉCSEI, A kassai püspökségi könyvtár codexeinek és incunabulumainak jegyzéke.
ILLÉSY, A kassai szt. Erszébet székesegyház könyvtárának, s. 23-28.
Liturgické knihy sú uvedené v nasledujúcich podobách: „...Graduale magnum, in quo aliquot folia in cap.
desunt de pergamena. Aliud eiusdem qualitatis. Aliud, non pergamena. Aliud. Speculum exemplorum, cum ferrea catena... Duo gradualia in pergamena. Psalterium in folio... Enarrationes in psalterium. Tertium graduale
in pergamena. Psalterium in pergamena. Missale in pergamena. Psalterium vesperale in pergamena. Psalterium
in pergamena. Aliud. Antiphonarium. Missale in pergamena. Breviarium in pergamena... Septemdecim missalia Strigoniensia... Antiphonale. Psalterium monachale... Psalterium... Psalterium parvum. Duo gradualia.
Antiphonale imperfectum... Duo gradualia magna in choro superius (?) inventa... Lectionale de sanctis...“
Časť takto použitých liturgických notovaných rukopisov sa v podobe väzieb na mladších knihách a mestských protokoloch nachádza v Archíve mesta Košíc a v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach (v tomto
prípade mohlo ísť aj o dovezené zlomky, ktoré pochádzali zo zahraničia). Ojedinelé zlomky sa nachádzajú aj v Štátnom oblastnom archíve v Košiciach a v Arcibiskupskej knižnici. Celkový súpis stredovekých a renesančných rukopisov a fragmentov z Košíc spracúva vo svojej dizertačnej práci Andrea Meščanová, ktorej veľmi ďakujeme za doterajšiu pomoc a spoluprácu. MEŠČANOVÁ, Renaissance historical
sacred music works in Slovak territory. MEŠČANOVÁ, Košické zborníky vokálnej polyfónie.; MEŠČANOVÁ,
Rukopisné hudobné pamiatky Košíc z konca 16. storočia, s. 70-78; MEŠČANOVÁ, Košické polyfónne
zborníky zo 16. storočia, s. 99-116.
KEMÉNY, A kassai parochiális könyvtár, s. 323-336.
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biskupskej knižnice bol publikovaný roku 1891.348 Dnes sa stredoveké rukopisy bývalej farskej knižnice nachádzajú okrem biskupskej knižnice vo Východoslovenskom múzeu, časť fragmentov je použitá ako obaly na úradných knihách
v Archíve mesta Košice a väzbách kníh z mladšieho obdobia v Štátnej vedeckej
knižnici. V zahraničí sa časť materiálov uchováva v Národnej Szechényiho knižnici v Budapešti (z notovaných rukopisov ide o Košický graduál Clmae 172a-b349
a Misál Clmae 395) S Farským kostolom sv. Alžbety bol správne prepojený aj špitálsky kostol, ktorý bol zasvätený Svätému Duchu.350 Ďalším významným intelektuálnym centrom Košíc sa od polovice 13. storočia stal dominikánsky kostol
a kláštor (pred rokom 1241) s patrocíniom Panny Márie. Viacerí členovia košického konventu študovali na talianskych univerzitách. V druhej polovici 15. storočia udržiavali úzke vzťahy s budínskym konventom, ktorý bol za vlády Mateja
Korvína najvýznamnejším vzdelávacím centrom Uhorska. Z radov dominikánov
pochádzali mnohí kopisti, iluminátori, kníhviazači, ktorí museli mať v Uhorsku
pravdepodobne dobrú povesť.351 Časť bývalej dominikánskej knižnice bola v majetku farskej a neskôr biskupskej knižnice v Košiciach (súpis z roku 1604: Libellus
fratrum praedicatorum Cassoviensium). Časť rukopisov sa ocitla dokonca vo fonde levočskej farskej knižnice (začiatkom 16. storočia azda vďaka aktivitám Jána
Henckela /?/) a neskôr sa spolu s celou levočskou zbierkou dostalo do knižnice
Bibliotheka Batthyanea v Albe Julii v Rumunsku.352 Z dnes známych rukopisov
knižnice dominikánov sa v Diecéznej biskupskej knižnici v Košiciach nachádza
jeden rukopis Z 424 (príväzok k prvotlači),v Biskupskej knižnici v Jágri 1 kódex
(U III 8), v Národnej Szechényiho knižnici v Budapešti 4 kódexy: Clmae 45, Clmae
317, Clmae 363, Clmae 395),353 v Albe Iulii 9 rukopisov: R I 24, R I 25, R I 30, R I 77,
R I 112, R I 156, R II 28, R III 106, Inc V 95) a v Germanisches Museum Norimberg 2
348
349

350
351

352
353

RÉCSEI, A kassai püspökségi könyvtár.
Podľa údajov Júliusa Sopka bol kódex prvý raz reštaurovaný v roku 1782. V tom istom čase zhotovil k nemu index košický františkán páter Vincent Blaho. Neskôr sa spolu s inými knihami farskej knižnice ocitol prvý zväzok graduálu v Archíve mesta Košice, odkiaľ bol prenesený do bývalého Rákocziho múzea
(terajšie Východoslovenské múzeum). Maďarské národné múzeum ho vo svojom fonde zaznačilo roku
1941 pod číslom 4428. Druhý zväzok bol Maďarskému národného múzeu darovaný Archívom mesta Košice už roku 1823.
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1283. Archív mesta Košice, TA, C-Hospitale 48: 7.3.1283.
Košický fráter Ján na základe osobitného povolenia predstaveného roku 1488 mohol vyhotoviť kódex (písať a iluminovať) aj mimo konventu a nadobudnutú odmenu použiť pre vlastnú potrebu. O zabezpečení
kníh pre konvent svedčí aj zápis zo zasadania kapituly z roku 1456, kedy sa provinciálom ukladá uskutočniť obnovu knižného inventára tam, kde je to potrebné. SOPKO, Najstaršie košické rukopisné knihy,
s. 80-81.
SOPKO, Najstaršie košické rukopisné knihy, s. 77-104.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II, č. 237. Sopko radí misál medzi rukopisy košických dominikánov.Napriek vlastníckemu záznamu na f. 1v: „Conventus Cassoviensis ordinis Fratrum Praedicatorum anno 1786“
je zaujímavý fakt, že notácia Glórie nie je kvadratická ale ostrihomská. Tento notačný systém dominikáni
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kódexy. Július Sopko pripúšťa existenciu dominikánskych rukopisov z Košíc dokonca aj vo Viedni alebo v Krakove.354 Vo Východoslovenskom múzeu (umelecko-historické oddelenie) v Košiciach je uložený Košický žaltár z prelomu 15. a 16.
storočia355. Je notovaný métsko-gotickou a českou notáciou, prípisky krakovského
pôvodu sú v métsko-gotickom zmiešanom systéme.
Koncom 15. alebo začiatkom 16. storočia sa používal už v Košiciach. Kódex bol
súčasťou farskej, neskôr biskupskej knižnice (neskôr sa dostal do mestského archívu a potom po r. 1936 do terajšieho Východoslovenského múzea).356

Misál
z Východoslovenského múzea
v Košiciach357
Košický misál (inv. č. Zb. 87) z roku 1379 je písaný na pergamene. V súčasnosti
má 263 fólií (viaceré fóliá sú vyrezané). Rukopis má hnedú koženú väzbu so slepotlačou (vzor 5-lístkovej ruže a ľalie). Rozmery rukopisu sú cca 320 x 220 mm.
Text je písaný vo dvoch stĺpcoch (úplné zrkadlo: 230 x 166 mm, šírka 1 stĺpca:
74-76 mm). Výška notovej osnovy na fóliu 135v je 16-17 mm (medzera: 4-5 mm,
punktum: 2 x 2 mm).
Rukopis bol používaný v Košiciach. Prvý popis jeho kalendára uskutočnil páter
V. Blaho (1766, f. 255v), neskôr patril Rákocziho múzeu v Košiciach (terajšie Východoslovenské múzeum). V roku 1919 bol prevezený do Maďarského národného
múzea. Misál bol 1. októbra 1967 vrátený Slovenskej republike – konkrétne Východoslovenskému múzeu v Košiciach. Pôvodná signatúra Maďarskej národnej Szechényiho knižnice Clmae 451 je uvedená na prednom i zadnom prídoští kódexu.
Rukopis dokumentuje dva typy rýchlej, kurzívnej notácie. Notácia prefácií na
fóliu 135v reprezentuje klasické tvary métsko-gotickej notácie. Druhý typ notácie

354

355
356
357

nemohli používať, pretože mali predpísanú kvadratickú notáciu. Je teda možné, že rukopis nebol písaný
pre dominikánsky konvent.
SOPKO, Najstaršie košické rukopisné knihy, s. 77-104. Rukopisy dominikánskej knižnice spracoval vo
svojom súpise hymnov a sekvencií aj B. Rajeczký. Žiaľ okrem Košického graduálu Clmae 172 a Košického
žaltára sú ostatné rukopisy nezvestné. Melodiarum Hungariae Medii Aevi I, Hymny et sequentiae, Benjamin RAJECZKY (ed.), Budapest 1956, č. 43 – Biskupská knižnica v Košiciach: Žaltár kostnickej diecézy:
15. storočie; č. 44: Východoslovenské múzeum v Košiciach–Žaltár: 15. storočie; č. 46: Knižnica dominikánov: Aristoteles, 2 ff., 14. storočie: Angulare fundamentum, Leta stupet thuringia. Nouum sydus emicuit,
Urbs beata Iherusalem, Gaude felix ungaria (sv. Alžbeta); č. 83, 84: Košický graduál Clmae 172a-b.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, č. 161.
RADÓ, Libri liturgici manu scripti bibliothecorum Hungariae I, s. 263-264, č. 63.
KARDOŠOVÁ, Rukopisy 14. – 15. storočia a tlače 16. storočia, s. 190-191. RÖSSLER, A kassai múzeum
nyilvános könyvtárának czímjegyzéke, s. 540, P2. RADÓ, Libri liturgici manuscripti bibliothecarum Hungariae I, č. 24, s. 111-114. VESELOVSKÁ, Stredoveké notované rukopisy z Košíc, s. 225-244.
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- bezlinajková notácia čiernej farby je doplnená neskoršou rukou. Métska notácia
je umiestnená na čiernu, 5-linajkovú notovú osnovu s použitím kľúča c a f. Notové osnovy oboch kľúčov sú označené červenou farbou. Custos notácia nepoužíva.
Obsah:
Orationes. Sabbatis diebus de domina... De sancto Nicolao... tres orationes. Oratio sacerdotis (Praeparatio ad missam) etc. ff.1r-3v
Kalendarium ff. 4r-9v:
Proprium de tempore. In adventu domini. ff. 10r-133v:
Ordo missae. In festo pasche prefacio. Canon. ff. 134r-144v
De sancta Trinitate. Proprium de tempore usque Dom. XXIV. Post sanctam Trinitatem ff. 144v-183v
In dedicatione templi ff. 183v-185
Proprium de sanctis (usque 29. 11. Saturnini). In vigilia sancti Andree. ff. 185r-208r
Commune sanctorum. ff. 208r-232r
Secuntur misse votive et primo de sapiencia. ff. 232r-253r
Pro defunctis ff. 253r-256v
Sequentiarum ff. 256v-263v

Misál inv. č. Zb. 87, Východoslovenské múzeum v Košiciach
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Misál je najstarším kompletne zachovaným liturgickým rukopisom
dnešných Košíc. Je to podľa nás rovnaký misál, aký sa vo fonde farskej knižnice bližšie spomína v súpise z druhej polovice 18. storočia („Missale MS. in membrana, uti ex festis apparet, secundum chorum Strigoniensis ecclesiae. Initial! tertio
colligitur scriptum, esse anno 1379. Gothicus. In folio minori.“).358 Rukopis je v mimoriadne dobrom stave. Notácia sa nachádza len na jednom fóliu pri prefáciách
(135v). Zapísaná je rýchlym, kurzívnym notopisom, charakterizovaným klasickými métskymi formami. Paralelne s hnedým atramentom sa objavuje druhý
notátor s čiernym atramentom a drobnými čiernymi tvarmi. Notátor hnedého
atramentu používa samostatné punktum. Pes je vytvorený z punktu a kolmej virgy. Clivis je pravouhlý, métsky. Scandicus sa skladá z dvoch stúpajúcich punktov
a virgy. Climacus je vytvorený bez úvodnej virgy. Tvorí ho rad doprava klesajúcich punktov. Použité sú kľúče c a f. Ojedinele sa vyskytuje aj b. Notačný systém
je päťlinajkový, pričom druhá a štvrtá linajka sú červenej farby. Pri texte litánií
sa opäť objavujú drobné notačné znaky (punktum, pes, clivis) bez notovej osnovy
na podporu prednesu modlitieb.
Najmä z hľadiska svojho liturgického obsahu a umenovednej analýzy si misál
zaslúži mimoriadnu pozornosť. 359
Podľa zostavenia kalendára predpokladáme používanie kódexu v strednej Európe (objavujú sa najmä českí svätci, menej poľskí, z uhorských nie sú uvedení sv.
Štefan kráľ, sv. Ladislav ani sv. Imrich). V kalendári je spolu 356 sviatkov, pričom
medzi sviatkami festum fori (57 sviatkov) sú napríklad spoločný sviatok sv. Juraja
a sv. Vojtecha (23. 4., sv. Vojtech má slávenú aj oktávu), sv. Stanislav (8. 5.), sv. Erasmus (2. 6.), sv. Margita (13. 7.), sv. Stanislav (27. 9.), sv. Václav (28. 9.), sv. Hedviga
(15. 10.), sv. Alžbeta (19. 11.). V rámci bežných sviatkov sa objavujú sviatky českých
svätcov sv. Žigmunda (2. 5.), sv. Kunhuty (10. 9.), sv. Ludmily (16. 9.), sv. Prokopa
(4. 7.), sv. Hieronyma. Zo sviatkov prenesenia ostatkov (tzv. translatio) sú uvedené české sviatky Translatio sv. Václava (4. 3.), sv. Ludmily (10. 11.). Z charakteristických sviatkov pražskej diecézy, ktoré sa napr. na Morave nepoužívali (alebo sa
objavujú oveľa neskôr) sa v misáli objavujú sviatky sv. Doroty (6. 2., festum fori),360
358
359
360

KEMÉNY, A kassai parochiális könyvtár, č. 7, s. 335.
Úvodná iluminácia z tohto kódexu je uvedená na titulnej obálke súpisu A. Güntherovej a J. Mišianika.
GÜNTHEROVÁ – MIŠIANIK, Stredoveká knižná maľba na Slovensku.
V pražskej diecéze jej sviatok prevláda na úkor biskupov Vedasta a Amanda od polovice 14. storočia. V 70.
rokoch ich úplne vytláča. DRAGOUN, Kalendáře liturgických rukopisů. http://www.vkol.cz/cs/aktivity/
konference-a-odborna-setkani/7-rocnik-odborne-konference/clanek/kalendare-liturgickych-rukopisu-jako-datacni-pomucka/4.3.2011. Viaceré sviatky uvedené v kalendári Misála z Východoslovenského
múzea v Košiciach svedčia podľa Michala Dragouna (analýza pražských a moravských kalendárov) o tom,
že nešlo o moravský rukopis, ale kódex pražského okruhu.
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sv. Tomáša Akvinského (7. 3.),361 sv. Kastulusa mučeníka (26. 3.), sv. Petra z Verony (29. 4., dominikán, mučeník), sv. Žigmund kráľ (2. 5., súčasťou českého kalendára bol od r. 1365, keď časť jeho pozostatkov získal kráľ Karel IV.), Decem milium
martyrum (22. 6., festum fori), sv. Anny matky Panny Márie (26. 7., festum fori),
sv. Marty (29. 7., v Čechách sa objavuje po roku 1375),362 sv. Viktorína (5. 9., tento
sviatok bol ako záväzný vyhlásený v pražskej diecéze až roku 1392, pozostatky sv.
Viktorína získal biskup Albert zo Šternberka, v pražských rukopisoch sa objavuje
aj skôr),363 sv. Františka (4. 10., v pražských rukopisoch sa objavuje po roku 1370),
sv. Hedvigy (15. 10. festum fori),364 11-tisíc panien (22. 10. festum fori), sviatok
„5 bratov“ – Benedicti cum fratribus (12. 11.).365
Z liturgického hľadiska je dôležitým prvkom provenienčného zaradenia rukopisu analýza a komparácia radenia použitých alelujových veršov na nedele po
Zoslaní Ducha svätého.
Napriek poškodeniu rukopisu – chýba časť kódexu medzi 9. a 13. nedeľou v cez
ročnom období a 23. a 24. nedeľa, zodpovedá použitie a radenie alelujových veršov českej (pražskej) a poľskej (krakovskej – prípadne vroclavskej) liturgickej diecéznej tradícii. V rámci porovnávaných rukopisov databázy cantus regensburskej
univerzity má Košický misál nasledujúce číselné radenie (1. - 25. nedeľa v období
cez rok): 007a, 007b, 017, 020, 030, 046, 058, 064, 0, 0, 0, 0, 0, 094c, 101a, 107,
113a, 114, 116a, 129, 124, 117, 145, 0, 0. Liturgické radenie alelujových veršov sa
najviac približuje Košickému graduálu a Misálu z Kieliec. Okrem verša na 20. a 22.
nedeľu sa úplne zhodujú.

361

362
363
364

365

Sv. Tomáš Akvinský bol kanonizovaný roku 1323. V rukopisoch Pražskej diecézy sa objavuje okolo roku
1390. V Olomouci je doložený až koncom 15. storočia. Neobjavuje sa sviatok sv. Cyrila a Metoda (9. 3.),
ktorý je v olomouckých rukopisoch doložený od polovice 14. storočia. V Prahe sa však začína pripisovať
až po roku 1385.
Na Morave sa tento sviatok zvykol uvádzať 27. 7.
Pozostatky sv. Viktorína získal biskup Albert zo Šternberka. DRAGOUN, Kalendáře liturgických rukopisů. 17.
V českých kalendároch je zaznamenávaná od začiatku 14. storočia. Trvalou súčasťou kalendára Pražskej
(arci)diecézy sa stala od polovice 14. storočia. V olomouckých rukopisoch sa vyskytuje až po roku 1430.
DRAGOUN, Kalendáře liturgických rukopisů.
Sviatok Quinque fratrum – 5 bratří sa v Čechách udomácňuje už od čias prenesenia ich ostatkov z Hnězdna
roku 1039. Kým v českých rukopisoch sa objavuje vo formulácii Quinque fratrum alebo Benedicti cum sociis, v moravských rukopisoch prevláda od roku 1430 názov Cristini cum fratribus (olomoucká katedrála
získala väčšinu pozostatkov sv. Kristýna). DRAGOUN, Kalendáře liturgických rukopisů.
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Porovnanie Košického misála so stredoeurópskymi rukopismi:
KeM

KeGr

Ki

P1

SpGr

Wroclaw

Domine Deus meus 007a
Deus iudex iustus 007b
Diligam te Domine 017
Domine in virtute 020
In te Domine speravi 030
Omnes gentes 046
Eripe me de inimicis 058
Te decet hymnus 064
Attendite popule 077
Exultate Deo 080
Domine Deus salutis 087
Domine refugium 089
Venite exultemus 094a
Quoniam Deus 094c
Domine exaudi 101a
Paratum cor meum 107
In exitu Israel 113a
Dilexi quoniam 114
Laudate Dominum 116a
De profundis 129

+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
–
–
–
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–

Qui confidunt 124
Dextera Dei 117

+
+

–
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Qui timent
Dilexi quoniam
Laudate
Dominum
Dextera Dei
–

+
De profundis

Dom. 23
Dom. 24
Dom. 25

Lauda anima mea 145
–
–

+
–
–

+
De
profundis
+
–
–

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
+
+
+
Qui timent
Dilexi quoniam
Laudate
Dominum
Dextera Dei
Qui confidunt

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Dextera Dei

Dom. 21
Dom. 22

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Dextera
Dei
+
De profundis
+
–
–

De profundis
De profundis
–

–
–
–

Confitebor tibi
Lauda anima
–

Liturgické
obdobie
Dom. 1
Dom. 2
Dom. 3
Dom. 4
Dom. 5
Dom. 6
Dom. 7
Dom. 8
Dom. 9
Dom. 10
Dom. 11
Dom. 12
Dom. 13
Dom. 14
Dom. 15
Dom. 16
Dom. 17
Dom. 18
Dom. 19
Dom. 20

XV.

Rukopis
VeršXV.

Číslo z regensburskej databázy Davida Hileyho.

KeM – Košický misál inv. č. Zb. 87 z Východoslovenského múzea v Košiciach
KeGr – Košický graduál Clmae 172a-b Maďarská národná Szechényiho knižnica v Budapešti
Ki – Gradual wiślicki sign. RL 1 Biblioteka Seminarium Duchownego, Kielce
P1 – Misál XVI C7, Knihovna Národního muzea v Prahe
SpGr – Spišský graduál Juraja z Kežmarku Mss.I Spišská Kapitula

V závere uvedený sekvenciár (ff. 256r-263v) obsahuje 22 sekvencií. Prvá sekvencia Psallite regi nostro psallite je zo sviatku Sťatia Jána Krstiteľa (256r) a posledná
Uterus virgineus thronus (De BMV) tvorí úplný záver rukopisu. Pre poľské rukopisy je špecifickou sekvencia na sviatok sv. Stanislava (Omnes odas nunc melodas),
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ktorú uhorské rukopisy neuvádzajú. V porovnaní s tromi rukopismi – Spišským
graduálom Juraja z Kežmarku (19), Bratislavským misálom I (11) a Sekvenciárom Arnošta z Pardubíc (15) sa repertoár sekvencií najviac približuje spišskému rukopisu.
Sekvenciár na ff. 256r-263v:
Košický misál
1379
Psallite regi nostro psallite (AH 50-270)
In Decollacione s. Iohannis B.
Stirpe Maria Regia (AH 53-95)
In Nativitate BMV
Omnis odas nunc melodas (AH 9-342)
De s. Stanislao
Christe tui praeclari militis Wenceslai
(AH 54-83) De s. Wenceslao
Summi regis archangele Michael (AH 53-192) De angelis/
De s. Michaele
Virginalis turma sexus (AH 55-333)
XI. milium virginum
Omnes sancti Seraphyn (AH 53-112)
De omnibus sanctis
Sacerdotem Christi Martinum (AH 53-181)
Gaude Sion quod egressus (AH 55-120)
De s. Elisabeth
Sanctissimae virginis votiva festa (AH 55-203) De s.
Katherina
Deus in tua virtute sanctus Andreas (AH 53-122) De s.
Andrea
Congaudentes exsultemus vocabi (AH 54-66) De s. Nicolao
Jucundare plebs fidelis (AH 55-7)
De ewangelistis
O beata beatorum martyrum sollemnia (AH 55-14) De
martyribus
Hic sanctus cuius /quorum hodie (AH 55-37) De q.
sanctorum
Exultent filiae Sion in rege suo (AH 50-271)
De virginibus
Mittit ad virginem (AH 54-191)
In adventu
Ave praeclara maris stella (AH 50-241)
De BMV
Hodierna lux diei celebris (AH 54-219)
De BMV
Gaude Maria templum summe (AH 54-213)
De BMV
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Spišský
graduál

Bratislavský
misál

185r

–

Sekvenciár
Arnošta
z Pardubíc
137r

186v

353v

151r

–

–

–

187v

–

166r

188r

354v

174v

190r

–

183r

192r

355v

190r

194r
195r

356r
356v

192r
–

197r

–

–

198r

–

204v

200v
202v

358r
–

210v
–

204v

–

225v

205v

–

–

207v

–

234r

217v

350v

316v

212r

350r

239r

214v

348v

268v

–

–

–
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Košický misál
1379
Gaude mater luminis (AH 54-225)
De BMV
Uterus virgineus thronus (AH 54-248)
De BMV

Spišský
graduál

Bratislavský
misál

214r

349v

Sekvenciár
Arnošta
z Pardubíc
265v

–

–

–

Podľa určenia Dr. Milady Studničkovej z Akadémie vied Českej republiky smeruje výzdoba rukopisu k českým dielňam, pričom tvarovo podobný výzdobný systém sa objavuje ku koncu 14. storočia aj v Sliezsku. Štylizácia akantových listov
a charakter tvárí približuje misál k dvorským rukopisom tretej štvrtiny 14. storočia pražského okruhu Majstra Samsonovej histórie.
Misál z Východoslovenského múzea v Košiciach z roku 1379 sa radí k mimoriadne zaujímavým a vzácnym materiálom písomnej kultúry z poslednej štvrtiny
14. storočia, ktoré sa používali na území Slovenska. Napriek prelínaniu poľských
a českých prvkov ide o dôležitý prameň stredovekej vzdelanosti a umenia. Rukopis sa používal na našom území, čo dokladajú viaceré prípisky. Jedným z nich je
pripísaná modlitba na f. 206r na sviatok sv. Štefana Kráľa. Na f. 255v je pripísaný
text františkána Vincenta Blaha.

Notovaný žaltár
z Východoslovenského múzea
v Košiciach
Notovaný žaltár inv. č. F 9232 z konca 15. storočia je napísaný na pergamene. Zachovaných je 73 fólií (rozmery fólia sú 365 x 275 mm, úplné zrkadlo: 270 x 200 mm,
šírka 1 stĺpca: 90-95 mm, výška notovej osnovy: 13 mm, medzera: 4 mm, punktum:
2 x 4 mm).366 Kódex bol súčasťou farskej, neskôr biskupskej knižnice, odkiaľ sa
dostal do mestského archívu a odtiaľ v roku 1939 do Východoslovenského múzea
v Košiciach. Používal sa v Košiciach, čo podľa J. Sopka dokladá pripísaný hymnus
Gaudent caeli nova luce na sviatok sv. Štefana kráľa na f. 70v. Žaltár obsahuje viacero notačných systémov z rôznych období. Notované antifóny a časť notovaného ofícia za zosnulých s českou a métskou notáciou pochádza z konca 15. storočia. Žaltár je notovaný pravdepodobne dodatočne viacerými pisárskymi rukami.
366

SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, č. 161. RADÓ, Libri liturgici manu scripti bibliothecorum Hungariae I,
s. 263-264, č. 63. KARDOŠOVÁ, Rukopisy 14. – 15. storočia, s. 191. SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes forrásai, C 54.
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Žaltár inv. č. F 9232, f. 62, Východoslovenské múzeum v Košiciach, detail

Najčastejšie sa vyskytuje notácia métsko-gotická (napríklad hymnus Ave Katherina). Niektoré prípisky sú notované českým systémom (napríklad hymnus Dies venit victorie, ofícium Pro defunctis: Putasne mortuus). Klasické tvary českej notácie
dokazuje český pes, scandicus, torculus, porrectus a časté používanie bipunktu. Záverečné mladšie ruky (napríklad pripísaný spomínaný hymnus Gaudent caeli nova luce) používali kvadratickú alebo dokonca menzurálnu notáciu (Stabat mater
dolorosa). Liturgický obsah rukopisu nepodporuje názor J. Sopka o poľskom pôvode žaltára. Radenie responzórií ofícia za zosnulých poukazuje na fakt, že obsah
kódexu súvisí so skupinou ofícií za zosnulých Putasne mortuus, ktoré sa objavuje
v strednej Európe (Čechy, Morava, Rakúsko) a južnom Nemecku (Bavorsko, Švábsko). Podrobná komparatívna analýza ofícia za zosnulých Pro defunctis podľa Knuda Ottosena stanovila veľmi presnú provenienčnú identifikáciu rukopisov práve na
základe ofícia za zosnulých.367 Zostavenie a poradie responzórií v Košickom žaltári
sa úplne zhoduje len s jedným rukopisom z databázy K. Ottosena. V Kódexe 34a
z Františkánskej knižnice v Güssingu je radenie responzórií úplne zhodné so Žaltárom F 9232 z Východoslovenského múzea v Košiciach (číslovanie z katalógu Knuda
Ottosena: 70-44-89 27-83-76 47-1-43). Ottosen uvádza provenienčné zaradenie
367

OTTOSEN, The Responsories and Versicles of the Latin Office of the Dead.
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rukopisu GUS 1-34A z rokov 1462 – 1463 ako Albu Juliu.368 Keďže sa však v knižnici Batthyaneum v Albe Julii nachádza množstvo rukopisov z územia Slovenska
(najmä z Levoče, Košíc, Spiša), dá sa predložiť aj iná hypotéza. Oba rukopisy mohli
mať skôr východoslovenskú provenienciu.
Obsah:
Psalterium ff. 1ra-42vb
Psalmi vesperarum ff. 43rb-55r
Canticum cum trium puerorum. Te Deum ff. 55r-57vb
Hymnarium ff.51vb-65vb
Additamenta – Officium defunctorum, Hymni: O pater sanctae mitis, Lucis huius festa, Lux mundi
beatissima Maria, Gaudent caeli nova luce, Adest dies celebris, Stabat mater dolorosa ff. 66ra-73r

Žaltár inv. č. F 9232, Officium Defunctorum, Východoslovenské múzeum v Košiciach, detail

368

Zatiaľ sa nám nepodarilo overiť informáciu, či bol daný rukopis z Alby Julie len dovezený, prípadne či
obsahuje vlastnícke záznamy, kolofón, prípadne údaje skriptora o tom, že pochádza priamo z Alby Julie
alebo bol určený pre konkrétnu cirkevnú inštitúciu v tomto meste. Výlučenie možnosti, že ide o rukopis
poľskej proveniencie, bude v budúcnosti potrebné overiť porovnávacím výskumom ofícia za zosnulých
krakovskej, prípadne inej poľskej cirkevnej proveniencie (v publikácii K. Ottosena nie sú poľské rukopisy spracované).
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Košický graduál
z Maďarskej národnej knižnice
v Budapešti
Košický graduál – Graduale Cassoviense Vol. I et II. (saec. XVI/in., Budapešť Maďarská národná knižnica Clmae 172a et 172b (ďalej GrCa) tvoria dva monumentálne
rukopisy zo začiatku 16. storočia. Napriek tomu, že sa dnes nenachádza na území Slovenska, zaraďujeme ho do základného prehľadu stredovekých prameňov
z územia Slovenska. Košický graduál je dôležitý celonotovaný neskorostredoveký
rukopiso, ktorý svedčí o špecifickom, lokálnom hudobnom repertoári, v ktorom
sa miešajú viaceré liturgické tradície.
Rukopis vznikol na začiatku 16. storočia, teda v čase najväčšieho rozmachu Košíc, keď bola dokončená stavba Dómu sv. Alžbety. V tomto čase prichádzalo do
Košíc množstvo pútnikov z celej strednej Európy, ktorí túžili vidieť relikviu Kristovej Krvi.369 Podľa gvardiána košického konventu františkánov Vincenta Blahu,
ktorý v roku 1782 k nemu vyhotovil index, rukopis vznikol v 15. storočí za panovania kráľa Mateja Korvína. Objav Edity Hoffmannovej, ktorá v druhom zväzku
graduálu, na f. 273, našla v jednej z maľovaných iniciál rok 1518, zmenil pohľad
na čas jeho vzniku.370 Zatiaľ neexistujú primárne historické dôkazy na to, že rukopis bol vyhotovený pre Košice, alebo dokonca priamo v Košiciach,371 preto sa
objavila aj hypotéza, že graduál bol do Košíc prevezený v 16. storočí z Veľkého
Varadína, obsadeného Turkami, spolu s inými cennosťami s cieľom záchrany.372
Tento liturgický prameň je známy aj ako svedok významnej maliarskej tvorby,
pretože obsahuje viaceré maľované iniciály, ktoré prezrádzajú veľkú mieru umeleckej vyspelosti a originality ich tvorcu.373
Z obsahovej stránky obidva zväzky Košického graduálu majú podobnú štruktúru. V druhom zväzku je zmena, ktorá spočíva v tom, že časť Pro defunctis je hneď
po temporáli.

369
370
371
372
373

ZUBKO, Kult Svätej Krvi v Košiciach, s. 19-70.
HOFFMANN, A Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtárának illuminált kéziratai, s. 41.
BERKOVITS, A Kassai-graduale, s. 68-88. GÜNTHEROVÁ – MIŠIANIK, Stredoveká knižná maľba na
Slovensku, s. 62-63, č. 58.
BALOGH, Varadinum, Várad vára, s. 298-299. KISS, A true ‚Central European‘ manuscript: the Graduale Cassoviense, s. 77 – 89.
HOFFMANN, A Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtárának illuminált kéziratai; GÜNTHEROVÁ – MIŠIANIK, Stredoveká knižná maľba na Slovensku.
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Obsah:
Ordinarium missae:
Proprium de tempore:
Proprium de sanctis:
Commune sanctorum:
Pro defunctis:
Sequentiarium:

Vol. 1

Vol. 2

ff. 1r-43r
ff. 45r-242v
ff. 243r-310r (Andreae – Assumptio BMV)
ff. 310r-329v
ff. 330r-342v
ff. 344v-424r

ff. 1r-48v
ff. 49r-125r
ff. 147r-243v (Nerei – vig. Andreae)
ff. 244r-272v
ff. 130r-146v
ff. 273r-374v

V rámci tejto štruktúry sú omšové spevy celého liturgického roka rozdelené na
dve časti. Temporál začína spevmi prvej adventnej nedele,374 pokračuje spevmi
vianočného, pôstneho a veľkonočného obdobia až po formulár slávnosti Božieho Tela. Sanktorál začína vigíliou sviatku sv. apoštola Ondreja (29. 11.) a končí na
sviatok Nanebovzatia Panny Márie (15. 8.). Spoločná časť svätých obsahuje spevy
na sviatky Panny Márie, evanjelistov, apoštolov, jedného a viacerých mučeníkov,
vyznávačov a panien.
Druhý zväzok začína nedeľou Zoslania Ducha Svätého, pokračuje slávnosťami Najsvätejšej Trojice, Božieho Tela, nedeľami Post Trinitatem až po 23. nedeľu
cezročného obdobia. Pokračuje formulárom sviatku Posvätenia chrámu a omše
za zosnulých. Sanktorál sa začína sviatkom Nerei et soc. (12. 5.) a končí sa vigíliou
sviatku sv. apoštola Ondreja (29. 11.). Commune sanctorum má rovnakú štruktúru
ako prvý zväzok s čiastočne iným repertoárom.
Obidva zväzky majú podobný repertoár spevov omšového ordinária, spevov
na omše za zosnulých a sekvencií. Posledné menované spevy sú v jednotlivých
dieloch Košického graduálu viac rozdielne, pretože sa to viaže s rozdielnymi sviatkami svätých, ktoré sa v danom zväzku nachádzajú.
Notácia Košického graduálu reprezentuje vrcholné štádium métsko-gotickej notácie s výrazným miešaním základných neumových štruktúr (neskorostredoveký
vplyv českej a nemeckej gotickej chorálnej notácie). Oba diely Košického graduálu dokladajú métsko-gotickú notáciu v najmonumentálnejšej podobe spomedzi
všetkých stredovekých notovaných rukopisov na Slovensku (kódex má pozoruhodné rozmery: I. zväzok: 715 x 560 mm, II. zväzok: 725 x 560 mm).375
Notácia je umiestnená do 7 riadkov 5-linajkovej notovej osnovy s dvojitým červeným rámovaním a s custosom v tvare ležatého, doprava nakloneného obdĺžnika
s jemnou vlásočnicovou čiarou. Má dva tvary, v úvode rukopisu sa používa širší

374
375

Rukopis sa začína piatkom po 3. adventnej nedeli.
Košický graduál I a II je podľa našej mienky najväčšou rukopisnou knihou v celých dejinách knižnej kultúry na Slovensku. Na svete je za najväčšiu rukopisnú knihu považovaný tzv. Codex gigas, ktorý má na
porovnanie rozmery: 890 × 490 mm (80 kg).
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tvar, ktorý je neskôr vystriedaný užším tvarom. Použité sú kľúče c (v tvare písmena c) a f (dva vertikálne pod sebou radené rombusy).
Samostatná virga sa v rukopise objavuje vo viactónových neumových kombináciách (scandicus: pes + virga, torculus flexus, porrectus flexus). Pes má dva tvary:
métsky (punktum + virga), ale aj český tvar, vytvorený z dvoch doprava smerujúcich punktov, ktoré sú spojené jemnou vlásočnicovou, ligatúrovou čiarou. Scandicus je vytvorený z dvoch, prípadne viacerých stúpajúcich, doprava smerujúcich
punktov. Aj ten sa objavuje tiež v českej podobe – stúpajúce, doprava smerujúce
romby s českým pesom. Zaujímavosťou je clivis, ktorý okrem métskej pravouhlej formy, s manieristickým, rombickým zakončením druhého tónu, sa prekvapujúco objavuje aj v nemeckej (pôvodne oblúkovej) podobe. Ide o mimoriadny
archaizmus v rámci notátorsko-skriptorskej tradície na našom území a o jediný
príklad z územia Slovenska.
Climacus je vytvorený zo série doprava smerujúcich, klesajúcich punktov bez
úvodnej virgy. Niekedy sa objavuje v podobe plynule za sebou nadviazaných
clivisov alebo z clivisu a jedného alebo viacerých doprava smerujúcich, klesajúcich punktov.
Torculus má skrinkovitý tvar s menším alebo väčším vnútorným priestorom
a je vytvorený z pesu a plynulo nadviazanej virgy (prípadne punktu a nemeckého
tvaru clivisu).
Porrectus sa skladá z clivisu a virgy. Niekedy sa opäť prekvapujúco objavuje aj
v nemeckej podobe v úvode s oblúkovým clivisom (archaizmus), ktorý sa na Slovensku vôbec nevyskytuje.
V úvodoch a záveroch fráz sa často používa bipunktum. Notácia má celkovo
vertikálny duktus. Neumové tvary majú manieristické zakončenia (najmä clivis
a torculus).
V rámci celkového hodnotenia štrukturálnej výstavby neumových tvarov graduálu ide o monumentálnu podobu métsko-gotického systému, ktorý je ovplyvnený
českým a najmä nemeckým gotickým chorálnym systémom. Prienik a miešanie
štruktúr sa odzrkadlili najmä na dvoj- a viactónových neumách (pes, scandicus:
český vplyv; clivis, porrectus: nemecký vplyv). Je pravdepodobné, že notátorom
kódexu bol jeden kozmopolitne zameraný skriptor, ktorý mohol mať nemecké,
prípadne české vzdelanie.376

376

ADAMKO – VESELOVSKÁ, Graduale Cassoviense (s. XVI in.), s. 20-25.
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Liturgicko-hudobnú tradíciu (výber spevov, stavba omšových formulárov, modálne odchýlky, textové a melodické varianty) možno v základe definovať ako stredoeurópsku. Tá mala svoje odzrkadlenie i v Ostrihome. Košický graduál má však
taktiež mnoho takých prvkov, ktoré sú neznáme centrálnym uhorským prameňom.
Viditeľné sú priame vplyvy tradícií susedných krajín – Nemecka, Čiech a Poľska,
ale aj iných západných regiónov. Niektoré spevy omšového ordinária, alelujové
spevy, sekvencie, výber spevov do omšových formulárov, zoznam alelujových
veršov na nedele po Turícach, sú nápadne podobné krakovskému typu.
Poradie alelujových veršov obdobia cez rok:
Liturgické slávenie

Košický graduál

Databáza
D. Hiley

Dom. 1

[Domine Deus meus]

007a

Dom. 2

Deus judex justus

007b

Dom. 3

Diligam te Domine

017

Dom. 4
Dom. 5
Dom. 6
Dom. 7
Dom. 8
Dom. 9
Dom. 10
Dom. 11
Dom. 12
Dom. 13
Dom. 14
Dom. 15
Dom. 16
Dom. 17
Dom. 18
Dom. 19
Dom. 20
Dom. 21
Dom. 22
Dom. 23

Domine in virtute
In te Domine speravi
Omnes gentes plaudite manibus
Eripe me de inimicis
Te decet hymnus /V. Replebimur domus tuae
Attendite popule
Exultate Deo V. Sumite psalmum
Domine Deus salutis
Domine refugium
Venite exultemus Domino /V. Praeoccupemus faciem ejus
Quoniam Deus magnus
Domine exaudi
Paratum cor meum
In exitu Israel /V. Facta est Judea
Dilexi quoniam
Laudate Dominum
–
Qui confidunt
De profundis
Lauda anima mea

020
030
046
058
064+
077
080+
087
089
094a+
094c
101a
107
113a+
114
116a
–
124
129
145

Celkový obraz miešanej tradície rukopisu dokresľuje aj absencia niektorých
uhorských prvkov, ako boli niektoré typické sviatky či spevy k uhorským svätým.
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Zahraničné prvky:
Text

Sviatok

Text

Sviatok

All. Ab arce siderea /Tp Ait illa sum ancilla
All. Anna mater genitricis
All. Benedictus es Domine
All. Erat Joannes in deserto
All. Haec est vera fraternitas
All. Imperatrix egregia
All. In Maria benignitas
All. In omnem terram
All. Iste est qui ante Deum
All. Isti sunt duae olivae
All. Justus germinabit (3. modus)
All. Letamini in Domino
All. Magnus sanctus Paulus
All. Maria Dei genitrix
All. Maria haec est illa
All. Martinus episcopus
All. Omnis gloria ejus
All. Pretiosa in conspectu
All. Qui creavit omnia
All. Spiritus sanctus procedens
All. Tumba sancti Nicolai
All. Veni electa mea
All. Verbo Domini
All. Video caelos apertos
All. Virgo Joannes a Domino
All. Vox sancti Bartholomaei
Of. Cantate Domino canticum
Of. Sacerdotes incensum (4. modus)
Cm. Mirabantur omnes (7. modus)
Sq. Ad laudes Salvatoris
Sq. Adest dies celebris
Sq. Audi tellus audi magni

BMV
Anna
Trin
Joannis Baptistae
Sept. dorm.
BMV
Visit. BMV
Comm. app.
Comm. cf.
Joannis, Pauli
Comm. m.
Comm. m.
Comm. Pauli
BMV
Magdalenae
Martini ep.
Comm. vv.
Comm. cf.
Katherinae v.
Pent/f6
Nicolai ep.
Comm. vv.
Pent/f4
Steph. m.
Joannis Port. Lat.
Bartholomaei ap.
Nat./in galli cantu
Corpus Christi
Dom. 3 post Epiph.
Cf. pontif.

Sq. Ave hierarchia caelestis
Sq. Ave martir gloriosa Barbara
Sq. Congaudentes exultemus
Sq. Deus in tua virtute
Sq. Dies irae dies illa
Sq. Dixit Dominus ex Basan
Sq. Hic sanctus cujus hodie
Sq. Imperatrix angelorum
Sq. Jucundare plebs fidelis
Sq. Omnis mundus decantat ei
Sq. Psallat ecclesia mater
Sq. Salve mater salvatoris
Sq. Stola jocunditatis
Sq. Veni precelsa Domina Maria
Sq. Verbum Dei Deo natum
Sq. Virginalis turma sexus
Tp. Pro eo qui Christum rogabat
K7
K 68
K 107-108
K 131
K 132
K 149 n-cs-l
K 151
K 212 n-cs
G 43
G 45
S-A 90-109
S-A 108-126
S-A 127-160
S-A 137-182
S-A 147-176

?
Barbara v.
Nicol. cf.
Andr.ap.
Mort.
Paul.ap.
Cf. pontif.
BMV
Comm. evangel.
Anna
Ded.Eccl.
BMV
Laurent m.
Visit. BMV
Joannis
11 mil. virg.
Purif. BMV

Mort

Apost.
Pass.
BMV
BMV
BMV
?
Adv
?
?
?
?
?
?

Košice patrili pod správu biskupstav v Jágri. Pramene teda čerpali aj z tejto liturgicko-hudobnej tradície, čo možno vidieť v štruktúre slávení, ktoré sú prítomné v sanktoráli Košického graduálu. Zaujímavá je absencia sviatku a sekvencie
sv. Vojtecha (23. 4.), hlavného patróna Ostrihomskej diecézy. Prítomný je však
druhý sviatok sv. Vojtecha – Translatio s. Adalberti (6. 11.), aj keď ten bol neznámy
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v jágerskom sanktoráli.377 Nechýba sekvencia o sv. Jánovi evanjelistovi, hlavnom
patrónovi Jágerskej katedrály, a tiež sviatok Joannis ante Portam Latinam (6. 5.).
Sviatok sv. Ladislava, ktorý bol patrónom Varadínskej diecézy, v sanktoráli síce chýba, ale sekvenciár obsahuje jeho špeciálnu prózu Novae laudis attollamus.
V uhorskej tradícii sa udomácnili aj cudzie kulty sv. Václava (28. 9.), rozoslanie
apoštolov (15. 7.), sv. Ulricha (4. 7.), Vilibalda (7. 7.), Kiliána (8. 7.) a sv. Afry (7. 8.).
Cudzím prvkom je však formulár spevov na sviatok sv. Žofie (15. 5.), starokresťanskej rímskej mučeníčky, ktorá bola obzvlášť ctená v južnom Nemecku a Poľsku.
Zo štruktúry Propria de sanctis, ale aj z voľby viacerých spevov, typických pre
uhorské pramene, či modálnych, melodických a textových variantov, ktoré sú
prítomné vo viacerých spevoch (napr. spevy omšového ordinária, alelujové spevy a sekvencie uhorského pôvodu) je zrejmé, že graduál obsahuje aj zreteľné prvky uhorských hudobno-liturgických tradícií, centrálnej ako aj periférnych, zvlášť
tých, ktoré patria k tzv. staršej ostrihomskej tradícii, zaznamenanej v MNS.
Z uhorských svätcov vo vlastnej časti svätých nechýbajú sv. Imrich s dvoma sviatkami (5. 11. a 2. 9. – depositio), sv. Demeter (26. 10.), sv. Štefan (20. 8.)
a sv. Alžbeta (19. 11.), z hornouhorských – sv. Andrej Svorad a Benedikt (17. 7.).
Ostrihomské prvky
Spev

Sviatok

Spev

Sviatok

All. Fulgebunt justi

Hypoliti m.

Omnium sanctorum

All. Haec est vera fraternitas
All. Haec est vera fraternitas
All. Juravit Dominus
All. Justi epulentur
All. Laetamini in Domino
Hymn. Laudes omnipotens
Of. Exsultabunt sancti
Of. Laetamini in Domino

Abdon et Sennen
Cosmae et Damiani
Apollinaris m.
Basilidis, Cyrini
Ciriaci
Hebd. S./f6
Felicis et soc.
Abdon et Sennen

Of. Laetamini in Domino + Comm. Justorum
animae
Sq. Novae laudis attolamus
Sq. Omnes una celebremus
Tr. Rex regum paterque omnium
K 201
S 119
A 141
A 179a
A 249b

Ladislai reg.
Ded. Eccl.
Dom. 3 Quadr./f4
Feriale rogationum
Ad placitum
Ad placitum
Solenne
?

Okrem toho tu možno nájsť aj zvyky, ktoré pri dnešnom stave výskumu možno
označiť za lokálne, pretože Košický graduál obsahuje viaceré spevy a melodické
varianty spevov, pre ktoré je tento prameň jediným zdrojom.378

377
378

GS, s. 131.
Súpis spevov reprezentujúcich rôzne tradície sa nachádza v publikácii: ADAMKO – VESELOVSKÁ, Graduale Cassoviense (s. XVI in.), s. 309-306. KISS, A true ‚Central European‘ manuscript, s. 77-89.
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Jedinečné spevy
Spev

Sviatok

All. Justi autem in perpetuum
All. Justum deduxit Dominus
All. Justus germinabit (3. modus)
All. Os justi meditabitur
All. Paratum cor meum
All. Pretiosa in conspectu (4. modus)
All. Sancti tui ... benedicent (8. modus)
All. Sancti tui ... florebunt (4. modus)
All. Serve bone et fidelis
All. Sophia mater sancta
All. Ursula sponsa egregia
All. Veni electa mea (3. modus)
Sq. Salve praeclara ... Zophia
Sq. Vale solidum mundi
A 126b

Comm. mm.
Comm cf.
Comm. m., Marcelli pp.
Comm. cf.
Dom. 16 post Trin.
Comm. cf.
Comm. mm.
Comm. cf.
Comm. cf. et pont.
Sophiae m.
11 mil. virg.
Comm. vv.
Sophiae
Barbarae
?

Tento vzácny prameň omšových spevov okrem tradičného gregoriánskeho repertoára obsahuje mnohé tzv. postgregoriánske neskorostredoveké spevy. Obzvlášť hodnotné sú spevy omšového ordinária, rýmované a tropované alelujové
verše, tropy a sekvencie.
Košický graduál sa zároveň považuje za jednu z dôležitých pamiatok ranej formy
polyfónie na našom území, pretože pri niektorých neskorostredovekých spevoch
sú poznámky organum. Tie spolu so špecifickým grafickým zápisom nôt (zdvojené
punktá) znamenajú metrický spôsob spievania tropu podľa stredovekých modálnych rytmických schém, ktorý je doložený aj v sliezskych a českých prameňoch,
v spojení s improvizovaným paralelným (v intervale kvarty alebo kvinty) doplnením ďalšieho hlasu (prípadne viacerých hlasov v oktávovom zdvojení).
Spevy s rubrikou organum
Spev

Sviatok

All. Ab arce siderea /Tp Ait illa sum ancilla
All. Imperatrix egregia
All. O Maria rubens rosa/Tp Summum caeli gaudium
Cant. Haec dies quam fecit
Cant. Virga Jesse floruit

Com. BMV
Com. BMV
Com. BMV
?
?
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N

ajstaršie písomné pramene hudobnej kultúry Nitry svedčia o špecifickom postavení tohto mesta v slovenských dejinách. Zachované kompletné kódexy
– Nitriansky kódex, Graduál sign. 67 zo Slovenského národného archívu a fragmenty (Diecézny archív, Diecézna knižnica a Knižnica piaristov v Nitre) dokumentujú latinský jednohlasný liturgický spev, tzv. Cantus Planus, z časového obdobia od
12. do začiatku 16. storočia.
Prvé sekundárne písomné zmienky o hudobnej kultúre Nitry sú úzko prepojené
s prvými písomnými správami o šírení kresťanstva v tomto geografickom priestore. V spise O obrátení Bavorov a Korutáncov sa zachovala glosa o tom, že okolo roku 828 vysvätil salzburský biskup Adalram kniežaťovi Pribinovi na jeho majetku
zvanom Nitrava prvý kresťanský chrám v naddunajskom priestore.379 Pri tejto
príležitosti a i v neskoršom období sa dá reálne predpokladať realizácia latinských
liturgických obradov s hudobnou produkciou. Ďalším významným medzníkom
v cirkevných dejinách Nitry bolo zriadenie Nitrianskeho biskupstva v roku 880,
keď pápež Ján VIII. vysvätil na žiadosť Svätopluka prvého nitrianskeho biskupa
Vichinga. Krátko na to bola na hrade postavená Katedrála sv. Emeráma. Počas
pôsobenia Vichinga v Nitre predpokladáme, že pri slávení liturgických obradov
opäť dominovala latinčina a latinský liturgický spev. Je mimoriadne pravdepodobné, že vo všetkých chrámoch a pri príležitostiach, kde celebrovali liturgiu bavorskí (salzburskí) kňazi, sa slávila liturgia zo salzburských, prípadne pasovských
liturgických kníh. V rokoch 880 – 890 bolo neďaleko Nitry založené najstaršie benediktínske opátstvo na území Slovenska, zasvätené sv. Hypolitovi. Aj keď sa zachované hudobné zlomky nedajú priamo provenienčne priradiť k činnosti skriptória v Kláštore sv. Hypolita na Zobore, je nanajvýš pravdepodobné, že produkcia
379

RATKOŠ, Pramene k dejinám Veľkej Moravy, s. 87.
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liturgických rukopisov bola realizovaná v tomto kláštore krátko po jeho založení.380 Okrem spomínaných cirkevných inštitúcií existovali v 13. storočí v Nitre aj
tri farské kostoly, kde predpokladáme slávenie liturgie a existenciu liturgických
kníh, Farský kostol blahoslavenej Panny Márie – Na vŕšku, Kostol sv. Mikuláša
a Kostol sv. Jakuba – „extra muros“.381

Nitriansky kódex
Zo stredovekého fondu cirkevných inštitúcií Nitry sa do dnešných dní zachoval
na svojom pôvodnom mieste len Nitriansky kódex, benediktínsky lekcionár; Júliusom Sopkom je datovaný do 11. storočia, Jaroslav Nemeš ho najnovšie datuje do
tridsiatych rokov 12. storočia. Rukopis obsahuje ekfonetické znaky – prvky nemeckej bezlinajkovej neumovej notácie.382 Táto najstaršia liturgická kniha z územia
Slovenska pochádza podľa najnovších výskumov Jaroslava Nemeša z nemeckého
Aachenu (Burtscheid, benediktínsky kláštor zasvätený Jánovi Krstiteľovi). O osudoch kódexu a jeho existencii máme prvý doklad zo 16. storočia (1577), keď bol spomínaný v testamente nitrianskeho biskupa Pavla Bornemisu. O osudoch rukopisu
zo 4. storočia predtým nemáme žiadne písomné správy.383 Je jednou z najvzácnejších pamiatok stredovekej liturgie, vzdelanosti a skriptorskej činnosti z nášho
územia.384 Je najstaršou kompletne zachovanou pamiatkou. Pozostáva z 50 fólií,
pričom nie je notovaným kódexom v pravom slova zmysle. Nachádzajú sa v ňom
lekčné znaky, ktoré upozoňujú na zmenu intonácie hlasu pri čítaní pašií. Základ
sanktorálu kódexu pochádza z byzantského prostredia juhu Talianska. Obsahuje
neobyčajne veľký počet sviatkov (140 sviatkov s 244 oslavami). Bol napísaný podľa viacerých predlôh. Medzi sviatky sanktorálu, ktoré sú typické pre ostrihomský
rítus, sú okrem sviatku sv. Vojtecha zaradené aj sviatky sv. Alexia (17. 7., začiatok
slávenia tohto sviatku v Uhorsku je pripisovaný práve sv. Vojtechovi), sv. Václava
(28. 9.), sv. Demetera (26. 10.) a sv. Mikuláša (6. 12). K týmto sviatkom však nie je
pridaný úplný text čítania, vigília alebo oktáva.385
380

381
382
383
384
385

Po založení nového kláštora boli pri slávení liturgických obradov obyčajne používané darované rukopisy
(dar od biskupa, materského kláštora alebo svetského donátora). Po čase boli darované kódexy odpisované.
Produkcia liturgických kódexov z benediktínskych skriptórií je v Európe do konca 12. storočia absolútne
dominantná. Taktiež všetky najstaršie notované fragmenty (s juhonemeckou adiastematickou notáciou)
z územia Slovenska pochádzajú z benediktínskych skriptórií – napr. http://cantus.sk/source/217
LUKAČKA, Nitra, s. 289-293.
Nitriansky kódex.NEMEŠ, Nitriansky kódex a jeho posolstvo. NEMEŠ, Kodex von Neutra. KÁČERÍK, Codex
Nitriensis latinus.
TAKÁCS, Archaeologiai értesítő, s. 202-211. NEMEŠ, Nitriansky kódex, s. 17.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, č. 195. SZIGETI, A Szelepchényi kódex, s. 363-370.
NEMEŠ, Kodex von Neutra, s. 17.
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Rukopis obsahuje tzv. ekfonetické znaky a základné štruktúry nemeckej bezlinajkovej neumovej notácie. Pri pašiách sú uvedené tzv. litterae significativae – lekčné znaky, ktoré usmerňovali rytmus (c cito alebo celeriter = zrýchlenie; t trahere
alebo tenete = spomalenie, ťahavo) alebo melódiu (s susum alebo sursum scandere
= stúpanie) prednesu evanjelia. Nachádzajú sa na viacerých miestach rukopisu:
in Ramis Palmarum (ff. 18r-20r); Mt 26, 1-63; 27, 1-65; feria iii (ff. 21r-24r) Mk 14,
1-72; 15-1-46; feria iv (ff. 24r-27r) Lk 22, 1-71; 23, 1-53; feria vi – Parasceve (ff. 27v-29v) Jn 18, 1-40; 19, 1-42.
Z nemeckej bezlinajkovej notácie sa v záveroch evanjelií nachádzajú dva základné znaky: virga (jednotónová neuma označujúca dôraz alebo zvýšený tón) a pes
(dvojtónová neuma označujúca stúpanie: nižší a vyšší tón). Podľa typu notácie
je možné tento prameň s určitosťou zaradiť medzi materiály z benediktínskeho
skriptória juhonemeckého okruhu. Keďže typ určitej notácie preberali i dcérske
kláštory, práve juhonemecká adiastematická386 notácia typu bavorských (pasovských) a salzburských rukopisov sa udomácnila aj v slovenských benediktínskych
skriptóriach. Nemecká adiastematická notácia je použitá i v ďalších významných
rukopisoch stredovekého Uhorska z 11. a 12. storočia – v záhrebských kódexoch:
Sakramentár sv. Margity (posledná štvrtina 11. storočia, určený pre benediktínske opátsvo Hahót vo Veszprémskej diecéze),387 Ostrihomský benediktionál (benediktionál a pontifikál, koniec 11. storočia),388 Hartvikova agenda – Agenda pontificalis (rituál, vyhotovený pre rábskeho biskupa Hartvika, koniec 11. storočia),389
v Kódexe Albensis390 alebo v Prayovom kódexe (OSzK Mny 1). Domácu provenienciu nemožno na základe analýzy notácie teda s určitosťou potvrdiť ani vyvrátiť.
Obsah:
Proprium de tempore: ff. 1r-35r, Dominica Paschae ev. Mk 16,1-7– ev. Mt 3,13
Proprium de sanctis: ff. 35r-45v, s. Hylario, ss. Fabiano et Sebastiano, s. Blasio, s. Benedicto,
s. Adalberto, s. Georgio, Translatio s. Martini, vigilia s. Benedicti, in die sancto, s. Margareta,
octava s. Benedicti, s. Wencezlao, Translatio s. Benedicti, vigilia s. Thomae ap., in die sancto...
Commune sanctorum: ff. 45v-54v
In Dedicatione ecclesiae: 54r
Pro defunctis
Nitriansky kódex, detail f. 34r

386
387
388
389
390

Termín adiastematický označuje neumové znaky bez označenia výšky.
Univerzitná knižnica, Metropolitná knižnica Záhreb, MR 126. KNIEWALD, Zagrebački liturgijski kodeksi
XI-XV. st. KNIEWALD, Metropolitanska knjižnica Zagreb.
Univerzitná knižnica – Metropolitná knižnica Záhreb, MR 89.
Univerzitná knižnica – Metropolitná knižnica Záhreb, MR 165.
CA.
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Nitriansky kódex sine sign. f. 18v, Diecézny biskupský archív v Nitre
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Nitriansky graduál
Ranonoveký kódex – Graduál sign. 67 zo Slovenského národného archívu v Bratislave zo začiatku 16. storočia dokumentuje stredoveký omšový repertoár Nitry.391
Kódex má 176 papierových fólií s rozmermi 294 x 193 mm.392 V rukopise nájdeme okrem pôvodnej foliácie s rímskymi číslicami od I do CXXII aj neskôr vyhotovenú pagináciu arabskými číslicami od 1 po 352. Neskoršie dodatky (úvod)
a záverečné časti rukopisu nemajú pôvodnú foliáciu.
V samotnom rukopise (f. 1) je poznámka, že patril Kostolu sv. Jakuba v Nitre.393
Bol to farský kostol tzv. Dolného mesta v Nitre. Prvá písomná zmienka pochádza
z roku 1232. Kostol bol postavený zrejme kvôli potrebám prímestských obyvateľov,
obchodníkov a nemeckých hostí.394 Stál na miestach bývalého mestského domu
pri Mariánskom súsoší. Okolo kostola krížového pôdorysu bol pôvodne cintorín,
neskôr trhové námestie (17. storočie) a neďaleko neho aj poschodová fara.
V roku 1664 bol jakubský chrám povýšený za celomestský farský kostol, pri
ktorom sa od roku 1692 viedli sobášne a úmrtné matriky. Krstné matriky sa zachovali až od roku 1700.395 V druhej polovici 17. storočia mesto zažilo viaceré
vojenské nájazdy a požiare, čo malo neblahý účinok na statiku chrámu. Na kostol negatívne pôsobili spodné vody a poloha blízko rieky. Posledným deštruktívnym zásahom bol požiar v roku 1764. Ten zachvátil celé Dolné mesto a kostol i fara vyhoreli. Z dôvodu nestability múrov, veľ kého poškodenia interiéru
a presakovaniu spodnej vody, sa kostol prestal využívať a v roku 1786 úrady nariadili jeho zbúranie.396
Nitriansky graduál sa minimálne od roku 1588 používal práve v Kostole sv. Jakuba v Nitre (Graduale civitatis Nittriensis pertinens ad s. Jacobum 1588).397 Nie je
známe, kedy sa kódex dostal do Bratislavskej kapitulskej knižnice.

391
392
393
394
395
396
397

SOPKO, Kódexy a neúplné rukopisy, č. 509. KNAUZ, A Pozsonyi káptalannak kéziratai, Kn 71. ADAMKO,
Nitriansky graduál – vzácna pamiatka stredovekej liturgickej hudby, s. 49-60.
Sopko ho zo stránky kodikologickej opísal vo svojej publikácii: Kódexy a neúplne zachované rukopisy v slovenských knižniciach. s. 77-78, č. 509.
Chorale Cantionale; Graduale civitatis Nittriensis pertinens ad s. Jacobum 1588. Nos capitulum Nitriense memorie commendamus. Caspar parochus.
ZEMENE, Vývoj cirkevnej správy v Nitre, s. 154.
ZEMENE, ref. 394, s. 155.
ZAHRADNÍKOVÁ, Stručné dejiny mesta Nitra, s. 7-9.
Či bol kódex písaný priamo pre Kostol sv. Jakuba nie je z obsahu úplne jasné. V sanktoráli sú sviatky sv.
Jakuba a Filipa apoštolov (f. cv - 217) i letný sviatok sv. Jakuba (f. cx - 227) uvedené len rubrikami.
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Nitriansky graduál SNA 67, 5r, Slovenský národný archív
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Obsah:
Kyriale: 2r-4v
Proprium de tempore: 5r-97v = 9-194
Proprium de sanctis: 97v-115r = 195-237
Commune sanctorum: 118r-122v = 237-250
Kyriale: 122v-134r = 250-273
Sequentiale: 134r-172v = 273-350

Úvodné, pripísané fóliá (2r-4v) obsahujú spevy omšového ordinária (4 dvojice
spevov Kyrie a Gloria). Rukopis pokračuje časťou proprium missae, kde sú spevy
radené v celkoch tradične od temporálu, cez sanktorál a commune sanctorum. Ďalej nasleduje ordinarium missae a sekvenciár.
Zaujímavosťou graduálu je, že sú tu uvedené iba omšové formuláre spevov
na nedele a sviatky, pričom, až na niektoré výnimky, chýbajú spevy na férie. Išlo pravdepodobne o rukopis, ktorý bol určený na slávnosti so spevom iba počas
nedieľ a sviatkov, prípadne iných významnejších dní v týždni. Iba v niektorých
formulároch sa nachádza spev graduale. Tieto sólistické spevy sa pravdepodobne
nachádzali v inej liturgickej knihe.
Sanktorál sa začína od sviatku sv. Ondreja (30. 11.) a končí na sviatok sv. Kataríny (25. 11.). Nasleduje commune sanctorum, obsahujúce po jednom formulári
určenom na sviatky apoštolov, evanjelistov, jedného a viacerých mučeníkov, vyznávačov a jedného vyznávača, panien a Panny Márie v letnom období kalendára.
Záver spevov propria tvorí formulár Pro defunctis (ff. CXXI-CXXII).
Kyriale je vystavané tradične v dvoch segmentoch, pričom v prvom sú spevy
Kyrie (9) a Gloria (6) a v druhom Sanctus (10) a Agnus (10). Poslednú časť rukopisu tvorí 27 sekvencií.
Graduál sa obsahovo radí do ostrihomskej liturgickej tradície. Dokladá to napr.
systém a poradie alelujových veršov v cezročnom období. Každá diecéza používala iné poradie spevov. Prijaté zoznamy alelujových veršov schvaľovali v diecézach alebo provinciách biskupi a synody. Ostrihom sa pridŕžal zoznamu Verba
mea.398 Nitriansky graduál sa od presného ostrihomského zoznamu odlišoval iba
použitím verša Exsultate Deo na 10. nedeľu a Attendite popule meus na 11. nedeľu
(pavlínske a ostrihomské rukopisy majú verše v opačnom poradí). V rukopise sa
však nachádzajú i ďalšie typické spevy uhorskej proveniencie (alelujové verše:
All. Honor virtus, All. Sancte Paule, ofertórium Sacerdotes incensum a i.).399 Sank398

399

Vzorové poradie alelujových veršov jednotlivých európskych diecéz a monastických centier je prehľadne
spracované v databáze Univerzity v Regesburgu. Číselné poradie veršov ostrihomského rítu: 005, 007a,
007b, 017, 020, 030, 047, 058, 064, 077, 080, 087, 089, 094a, 094c, 101a, 107, 113a, 114, 117, 124, 129, 146b.
ADAMKO, Graduale Nitriense, s. 52-53. 54-55.
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torál rukopisu obsahuje 26 sekvencií, pričom uhorskú tradíciu reprezentujú sekvencie Omnes una celebremus (na nedele v cezročnom období), Quem invisibiliter
(na sviatok De confessoribus) a sekvencia na sviatok sv. Ladislava kráľa Nove laudis
attollamus (uvedené sú len 4 posledné verše sekvencie s incipitom Regum genus).
Rukopis je online prístupný prostredníctvom internetovej databázy Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied Cantus Planus in Slovacia / Slovak Early
Music Database.400 Kódex vznikol začiatkom 16. storočia.401
Rukopis notovali dve ruky. Ruka A vytvorila hlavný korpus od fólia i – pôvodné
rímske číslovanie (arabské číslovanie horné margo 5, dolné margo 9). Dodatočne
boli dopísané spevy mladšou rukou B na začiatku a na konci rukopisu (arabské
číslovanie dolné margo 3-7, 351-352, notácia reprezentuje úpadkový, novoveký notačný typ s miešaním métskych, českých a ostrihomských štruktúr). Hlavný korpus kódexu dokumentuje kurzívnu formu ostrihomskej notácie. Duktus znakov
má vertikálny smer. Notačný systém je umiestnený do červeného 4-linajkového
systému (7 riadkov). V celom kódexe sa používa custos vo forme dvoch punktov (bipunktuálny custos). Použitie custosu môžeme považovať za métsky prvok, ktorý je
typický pre rukopisy skriptorských dielní z územia Slovenska.402 Notátor rukopisu
používa tri kľúče. Kľúč c v tvare písmena c, kľúč g v tvare písmena g a kľúč f, ktorý
je vytvorený z predĺženého tractulu (cez dve alebo dokonca tri linajkové osnovy)
a dvoch vertikálnych punktov. Základné, ostrihomské formy notácie sú doplnené
o niektoré prvky z métskeho notačného systému. V rukopise sa z jednotónových
tvarov používa punktum. Dvojtónové štruktúry reprezentuje métsky pes so samostatným úvodným punktom, za ktorým nasleduje virga s hlavicou smerujúcou doprava (dva stúpajúce tóny). Dva klesajúce tóny dokumentuje métsky pravouhlý
clivis s horizontálne predĺženou hlavicou (vrchný tón). Trojtónové znaky scandicus, climacus, torculus a porrectus sú dokladom ďalšieho miešania notačných prvkov métskej a ostrihomskej notácie. Scandicus je vytvorený z troch stúpajúcich
prvkov: punktu, tractulu a virgy s hlavicou smerujúcou doprava. Torculus sa skladá z úvodného punktu (spodný tón) a viazaného, vertikálne postaveného skrinkovitého tvaru (vrchný a spodný tón). Porrectus sa skladá z clivisu a virgy (vrchný,
spodný, vrchný tón) taktiež vo vertikálnom postavení. Typickým a v 15. storočí
veľmi vzácnym príkladom ostrihomského vplyvu je climacus (3 a viac klesajúcich
tónov). V úvode začína bipunktom. Ďalej pokračuje radom vertikálne postavených,
400
401
402

http://cantus.sk/source/6776. Za spoluprácu a povolenie sprístupnenia rukopisu ďakujeme Mgr. Erike
Javošovej, PhD., vedúcej Oddelenia starších fondov SNA.
Rukopis datuje na začiatok 16. storočia napr. Janka Szendrei. SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes
forrásai, C 79.
Väčšina rukopisov z ostrihomského prostredia custos nepoužíva.
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klesajúcich punktov. Tento typický ostrihomský prvok notácie sa v priebehu 15.
storočia objavuje v rukopisoch na území Slovenska veľmi sporadicky a v mestských (diecéznych) dielňach ide o raritný príklad.
V graduáli je viacero spevov transponovaných nezvyčajným spôsobom, ktorý
úplne mení modálny charakter spevov. Ide o viac ako 40 spevov, ktoré mali byť
reálne transponované o terciu vyššie eventuálne nižšie. Takto sa napr. z finály G
(8. modus) stáva E (4. modus), ako je to v štyroch traktoch z veľkonočnej vigílie,
ktoré sú pôvodne v 8. mode, ale v Nitrianskom graduáli sa javia v 4. mode.
Jednoduchým presunutím kľúčov o jednu linajku nižšie by sa spev vrátil do svojej pôvodnej polohy. Modálna variabilita je v gregoriánskych spevoch bežná, čo
dosvedčuje práca Urbanusa Bomma,403 avšak takéto prípady mu nie sú známe.
Ide teda s veľkou pravdepodobnosťou o chybný zápis, čo potvrdzujú hlavne dve
skutočnosti. Žalmové nápevy (napr. Vidi aquam f. 51v, pôvodne v 8. mode, v GrNi s finálou E síce signalizuje 4. modus, avšak žalmová melódia je zjavne zhodná
s melódiou 8. modu). Evidentne nesprávny je niekedy zápis kľúčov (napr. na f. 81,
na začiatku spevu All. Attendite popule meus, sú kľúče c a f v nesprávnej vzdialenosti od seba).
Výber spevov pre nedele jednotlivých liturgických období v časti proprium de
tempore rešpektuje najstaršiu tradíciu. Porovnanie štruktúry jednotlivých omšových formulárov poukazuje na pomerne veľkú zhodu s Bratislavským misálom I. Rozdiely sú viditeľné hlavne vo výbere alelujových spevov, pričom však základom ostáva ostrihomská hudobno-liturgická tradícia. Ilustruje to zoznam alelujových spevov
na nedele po Turícach. Pre centrálne uhorské rukopisy je typické používanie zoznamu Verba mea, ktorý nájdeme aj v prameňoch z južného Francúzska, Talianska,
Švajčiarska a v niektorých juhonemeckých oblastiach a v cisterských skriptóriách.
Alelujové verše cezročného obdobia:
Deň

Incipit spevu
GrNi

MNStr

Databáza D. Hiley
GrStr
MNIst

Dom. 1
Dom. 2
Dom. 3
Dom. 4

Verba mea
Domine Deus meus
Deus judex justus
Diligam te Domine

005
007a
007b
017

005
007a
007b
017

005
007a
–
007b

005
007a
007b
017

MissPaul,
Göttw
005
007a
007b
017

Dom. 5

Domine in virtute

020

020

Deus judex
020

020

020

403

BOMM, Der Wechsel der Modalitätsbestimmung in der Tradition der Messgesänge im IX. bis XIII. Jahrhundert.
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Deň

Dom. 6
Dom. 7
Dom. 8
Dom. 9
Dom. 10
Dom. 11
Dom. 12
Dom. 13
Dom. 14
Dom. 15
Dom. 16
Dom. 17
Dom. 18
Dom. 19
Dom. 20
Dom. 21
Dom. 22
Dom. 23
Dom. 24
Dom. 25

Incipit spevu

In te Domine speravi
Magnus Dominus
Eripe me de inimicis
Te decet hymnus
Exsultate Deo
Attendite popule meus
Domine Deus salutis
Domine refugium
Venite exsultemus
Quoniam Deus magnus
Cantate Domino
Paratum cor meum
In exitu Israel
Dilexi quoniam
Dextera Domini / Dei
Qui confidunt
De profundis
De profundis
De profundis
Qui sanat

GrNi

MNStr

Databáza D. Hiley
GrStr
MNIst

030
047
058
064
080
077
087
089
094a
094c
095

030
047
058
064
077 Attendite
080 Exsultate
087
089
094a
094c
101a

030
047
058
064
077 Attendite
080 Exsultate
087
089
094a
094c
101a

030
047
058
064
077 Attendite
080 Exsultate
087
089
094a
094c
101a

MissPaul,
Göttw
030
047
058
064
077 Attendite
080 Exsultate
087
089
094a
094c
101a

107
113a
114
117
124
129
129
129
146b

Domine exaudi
107
113a
114
117 (Dei)
124
129
129
129
146b

Domine exaudi
107
113a
114
117 (Dei)
124
129
129
129
146b

Domine exaudi
107
113a
114
117
124
129
129
129
146b

Domine exaudi
107
113a
114
117
124
129
129
129
146b

Pramene z oblastí teritoriálne vzdialených od Ostrihomu zaznamenávajú menšiu či väčšiu závislosť od centrálnej liturgickej tradície, a tým aj istú snahu po originalite a vytvorení vlastnej liturgickej tradície. Prebratá tradícia sa mierne modifikovala, ako napr. v Nitre, kde pre alelujové spevy 10., 11. a 16. nedele cezročného
obdobia boli použité iné spevy.
Sanktorál začína sviatkom sv. Ondreja. Okrem univerzálnych sviatkov sa v ňom
objavujú aj lokálne a hlavne uhorské sviatky – sv. Vojtecha (23. 4.), sv. Ladislava
(27. 6.), sv. Štefana kráľa (20. 8.) a sv. Alžbety Uhorskej (19. 11.).
Ak ide o početnosť prvkov jednotlivých tradícií, výrazne prevažujú uhorské charakteristiky. Na základe toho môžeme jednoznačne Nitriansky graduál považovať za nositeľa uhorskej liturgickej tradície. Ide nielen o charakteristické uhorské
spevy, ale aj o skladbu jednotlivých omšových formulárov, melodické a textové
varianty a modálne zmeny prejavujúce sa v inom modálnom stvárnení spevu či
v jeho transpozícii.
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Spevy ostrihomskej liturgickej tradície
SpevVI.
All. Amavit hunc sanctum
All. Caro mea vere est cibus
All. Georgius martyr Christi
All. Honor virtus et imperium
All. Maria haec est illa
All. O quam gloriosum est regnum
All. Pascha nostrum immolatus / Epulemur in azimis
All. Post partum virgo (5. modus)
All. Sancte Nicolae tu dulcedo
All. Sancte Paule Apostole
H. Laudes omnipotens
Of. Sacerdotes incensum (1. modus)
Sq. Novae laudis attollamus
Sq. Omnes una celebremus
Sq. Quem invisibiliter sequitur
K137
K99
K200
G10.1
G27.1
S150a
A249a
S119a-A141
S121-A142
VI.

Sviatok
Com. Cf.
Corp. Chr.
Georg. M.
Trin.
Magdalenae
Omnium sanct.
Dom. Paschae
BMV
Nicolai ep.
Convers. Pauli
In Parasceve
Corp. Chr.
Ladislai reg.
Ded. Eccl.
Com. Cf.
Dom. in aestate
Defunct.
Laetabundus
De apost.
De martyribus
Rosumberk major
?
?
Ferialis

Skratky a číslovanie spevov omšového ordinária sú z publikácie Monumenta Monodica Medii Aevi. Vol. VI. Ordinariums Gesänge in
Mitteleuropa Repertoire – Übersicht und Melodienkatalog. Gábor KISS et al. Kassel – Basel etc. : Bärenreiter, 2009.

Malé odchýlky od ostrihomského úzu sú prejavom vplyvov iných tradícií, ktoré
nájdeme aj v centrálnych uhorských prameňoch, o to viac ich možno považovať za
bežné v prameňoch pochádzajúcich z periférnych území niekdajšieho Uhorska.
Zahraničné spevy:
Spev
All. Dominus regnavit
All. Video caelos apertos
All. Vidimus stellam eius (2. modus)
Sq. Dies illa dies irae!
Sq. Sancte Dei pontifex

Sviatok
Nat. Christi
Steph. m.
Epiph.
Mort.
Nicolai ep.
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Sekvencie Graduálu sign. 67 zo SNA:
Sekvencia
Mittit ad virginem
Grates nunc omnes
Festa Christi
Concentu parili
Victime paschali
Rex omnipotens
Sancti spiritus assit
Benedicta semper sancta
Lauda Sion salvatorem
Omnes una celebremus
Sancti Baptistae Christi
Regum genus triumphaleXIX.
Decet hujus cunctis
Laurenti David
Congaudent angelorum chori
Nativitas Marie virginis
Summii regis archangele Michael
Omnes sancti seraphin
Sacerdotem Christi Martinum
Catherinae virginis votiva
Sancte dei pontifex
Coeli solem
O beata beatorum
Quem invisibililiter
Virginis venerande
Dies illa dies iraeXX.
XVII.
XVIII.

XIX.

XX.

FólioXVII.
273
276
277
281
285
287
291
295
299
305
307
310
311
315
317
320
326
329
331
334
337
338
340
342
344
348

Sviatok
De BMV in adventu
Nativitate Domini
In Epiphania
In Purificatione
In Pascha
In Ascensione
De Sancto Spiritu
De Trinitate
Corpus Christi
De die dominica in aestate
De s. Joannis Baptistae
De s. Ladislao
In Visitatione BMV
De s. Laurentio
In Assumptione BMV
In Nativitate BMV
De s. Michaele
De omnibus sanctis
De s. Martino
De s. Katherina
De s. Nicolao
De apostolis
De martyribus
De confessoribus
De virginibus
Pro defunctis

Analecta Hymnica XVIII.
AH 54, 191
AH 53, 10
AH 53, 29
AH 53, 99
AH 54, 7
AH 53, 66
AH 53, 70
AH 53, 81
AH 50, 385
AH 54, 177
AH 53, 163
AH 55, 215
AH 48, 423
AH 53, 173
AH 53, 104
AH 54, 288
AH 53, 192
AH 53, 112
AH 53, 181
AH 55, 203
AH 55, 267
AH 55, 6
AH 55, 210
AH 9, 287
AH 53, 395
AH 54, 178

Arabské číslovanie na dolnom margu.
Analecta Hymnica Medii Aevi. Ed. Guido Maria DREVES – Clemens BLUME, I–LV, Leipzig 1886–1922 (ďalej iba AH). Uvedené údaje
sú číslo zväzku AH a poradové čislo sekvencie.
Ide o koniec sekvencie Novae laudis attollamus zo sviatku sv. Ladislava kráľa. Nie je jasné, prečo sú v rukopise len posledné
4 strofy.
Sekvencia má v AH slovosled Dies irae dies illa.

Nitriansky graduál z prvej polovice 16. storočia je vzácna hudobno-liturgická
rukopisná pamiatka. Je to zbierka omšových spevov na nedele a sviatky, ktorá bola určená pre nedeľné bohoslužobné zhromaždenia a vybrané slávenia sviatkov
svätých. Je málo pravdepodobné, že daný prameň vznikol pre Kostol sv. Jakuba
v Nitre, ktorý dnes už neexistuje. Svedčí o tom obsah rukopisu, v ktorom chýbajú špeciálne zmienky o hlavnom patrónovi kostola – sv. Jakubovi (v litániách
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aj v sanktoráli). Kódex bol pravdepodobne vyhotovený v nitrianskom skriptóriu, možno v rehoľnej komunite pavlínov v Lefantovciach pri Nitre, ktorá tam
pôsobila od roku 1369, na čo poukazuje typ ostrihomskej notácie s miestnymi
vplyvmi. Rukopis je vzácnym prameňom dokumentujúcim ostrihomskú hudobno-liturgickú tradíciu s prvkami pavlínskej tradície, čo sa prejavuje v štruktúre
prameňa i jednotlivých omšových formulárov, vo výbere repertoára i v melodických variantoch jednotlivých spevov. Napriek vernosti ostrihomskému rítu
možno v ňom nájsť aj prvky, ktoré odzrkadľujú miestne hudobno-liturgické zvyky.
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Rukopisy z Prešova
Žaltár
zo Štátnej vedeckej knižnice
v Prešove

Ž

altár (sine sign.) má v súčasnosti 70 fólií. Písaný je na pergamene, pričom je
zachovaná pôvodná väzba (vrchná drevená doska je odlomená). Celkové rozmery rukopisu sú 220 x 160 mm, úplné zrkadlo má cca 190 x 115. Výška notovej osnovy je pohyblivá od ´7 do 8 mm, medzera má 2 mm, punktum cca 2 x 1, 2 x 2 mm.
Výzdobu tvoria červeno-modré a červeno-zeleno hnedé lombardy s bohatým
fleuronné (7v: D-ixit, 26r: E-xultate, 56v: C-antate, 47r: D-ixit, 51v: B-enedictus).
Notácia rukopisu je métsko-gotická s vertikálnym smerovaním. Použité sú kľúče
c a f (custos sa nepoužíva). Neumové znaky sú umiestnené do čiernej 4-linajková
notová osnova (rôzne počty riadkov, podľa dĺžky spevov). Na f. 67v je dopísaná
celá strana notovej osnovy (In nomine sancte et individue trinitatis anne: Qui operate gloriosa). Kódex bol vyhotovený v druhej polovici 14. storočia. Časť rukopisu
je zničená častým používaním. Na margu f. 25 je neskoršou rukou záznam Meyn
futach, na hornom margu f. 28v Anno domini millesimo tricen(tesimo...)...frater, na
margu f. 60v je poznámka Item festum Ladislai quarta feria, na hornom margu f. 65r
aj zápis Anno domini M°CCC°LXXXVIIII frater...404
Obsah:
Psalterium: f. 1r – Te deum laudamus f. 65r
In nomine sancte et individue trinitatis. Imperatrix gloriosa potens405 f. 67v
neúplné ofícium Pro defunctis ff. 68r-70r
R: Heu michi (32)
R: Peccantem me cotidie (68)
R: Absolve domine (1)
R: Libera me domine de viis (40)
R: Libera me domine de morte (38)
404
405

SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 226, č. 196.
RAJECZKY, Hymni et sequentiae, č. II/7, s. 161. Sekvencia sa nachádza napr. v Graduáli kráľa Vladislava
II (1490 – 1516) z Metropolitnej arcibiskupskej knižnice v Ostrihome, v Bratislavskom misáli I (f. 349r)
a v Spišskom graduáli (f. 215v).
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Laudes: Exultabit... A. Deus credi...deum (70r: zadné prídoštie)
Sekvencia na sviatky Panny Márie Imperatrix gloriosa je uvedená v nasledujúcej textovej verzii:
...//Imperatrix gloriosa potens et imperiosa Ihesu Christi generosa mater atque filia. Radix Yesse
speciosa virga flore fructu et frondosa quam /pro/duxit copiosa deitatis pluvia. Auster lenis te perflavit
et perflando fecundavit aquilonem dum fugavit sua cum potentia. Florem ergo genuisti exquo fructum
protulisti Gabrielis dum fuisti paranimpho credula. Joseph iustus vir expavit ista dum consideravit
sciens quod non temeravit florescentem virgulam. Bene tamen conservavit archanum nec divulgavit
sponsam sed magnificavit honorans ut dominam. Celi quondam roraverunt//...

Žaltár sine sign., 57v-58r, Štátna vedecká knižnica v Prešove

Žaltár sine sign., 21v-22r, Štátna vedecká knižnica v Prešove, detail
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Žaltár sine sign., 67v-68r, Štátna vedecká knižnica v Prešove

Notovaný breviár
z roku 1375 zo Štátnej vedeckej knižnice
v Prešove
Notovaný breviár (sine sign.) z roku 1375, ktorý je majetkom Kolegiátnej knižnice
evanjelickej cirkvi a.v. v Prešove a t. č. je deponovaný v Štátnej vedeckej knižnici, má 230 fólií.406 Kožená väzba pochádza zo 16. storočia (biela koža so slepotlačovou výzdobou a luxusným kovaním s postavami vtákov, stred znázorňuje ružu,
spony sú v tvare hláv bradatých mužov). Rozmery rukopisu sú 468 x 330 mm, úplné
zrkadlo má 374x245 mm, šírka jedného stĺpca je 115–118 mm, výška notovej osnovy
cca 10–11 mm, medzera má 3 mm a punktum: 3 x 3 mm. Výzdoba breviára je charakterizovaná lombardami s bohatou fleuronné výplňou, často i s figurálnou výzdobou (portréty). Kódex bol vyhotovený v roku 1375 pre Kostol sv. Margity v poľskej
dedine Dambno v Maľopolskom vojvodstve, 22 km od mesta Tarnov.407 Kostol
sv. Margity tu bol postavený pravdepodobne v 13. storočí. Spomína sa v stredove406
407

SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, s. 226-227, č. 197
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%99bno_%28powiat_brzeski%29
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kých písomných prameňoch (Denarius Sancti Petri) v roku 1326 a v Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis od Jána Długosza (Ioannes Dlugossius Longinus) z rokov
1470-1480.408 Liturgický obsah breviára dokumetuje krakovský liturgický rítus.
V rukopise sa nachádzajú viaceré liturgické odkazy a pokyny (f. 16vb: ...Responsorium et antiphona secundum ordinem Cracouiensem ecclesie... cantatur a pod.). V 18.
storočí bol vo vlastníctve knižnice košických františkánov (horné margo f. 1r: Conventus Cassoviensis Ord(inis) Min(orum) str(ictae) obs(ervantiae) 1773).409
Kódex začína kalendárom (1ra-3vb, obsahuje typických poľských, českých
a uhorských svätcov: sv. Václav, sv. Vojtech, sv. Stanislav, sv. Florián, Translatio
s. Stanislai, sv. Margita), po ktorom nasleduje časť so spevmi invitatórií (Invitatoriale, 4ra-6vb). Hlavný korpus začína spevmi proprium de tempore prvého adventného týždňa (úvodná zostava 5 antifón je typická pre krakovskú liturgiu od
13. storočia: A diebus antiquis, Dominus salvatorem, Gabriel angelus apparuit, Maria dixit putas, Respondit angelus, 7ra a je zhodná s ostrihomskou liturgiou410)411
po 25. nedeľu v cezročnom období (139va), nasledujú homílie na kántrové dni
(139vb-40rb) a spevy sanktorálu (140rb-230ra, od sviatku sv. Andreja). Posledné
fólio kódexu je z commune sanctorum (230ra). Breviár je notovaný métsko-gotickým systémom, ktorý je umiestnený na 4-linajkovú notovú osnovu červenej farby
s jednoduchým rámovaním (väčšinou 19 riadkov vo dvoch stĺpcoch). Kódex bol
notovaný postupne viacerými notátorskými rukami. Custos sa nepoužíva. Kľúče
sú c a f. Gotizácia foriem neum je v pokročilom štádiu. Punktum má podlhovastý,
vlnkovitý tvar. Pes a torculus začínajú samostatným punktom, scandicus je vytvorený z dvoch stúpajúcich punktov a virgy. Clivis je pravouhlý, s jemným zakončením
bez rombickej hlavice. Porrectus je plynulý, vytvorený z clivisu a tractulu – virgy.
Climacus je bez úvodného tractulu.

408

409
410
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Ma%C5%82gorzaty_w_D%C4%99bnie. Sylvia Urdová nesprávne určuje ako miesto používania mesto Dębno/Dambno,
ktoré sa nachádza pri hraniciach so Slovenskou republikou na rieke Dunajec. URDOVÁ, Poznámky
k hudobnému repertoáru, s. 7.
URDOVÁ, Poznámky k hudobnému repertoáru, s. 7-20. URDOVÁ, Notovaný breviár z Prešova, s. 70-77.
KOVÁCS, CAO – ECE V/A Strigonium (Temporale). s. 47. Toto radenie je okrem Ostrihomu a Krakova typické i v Poľsku (Plock). Uvádza sa aj v niektorých neskorostredovekých rukopisoch zo Salzburgu a Passova (ad libitum).
KUBIENIEC, Uniwersalizm i swoitość w średniowiecznych antyfonarzach krakowskich, s. 47. URDOVÁ, Spevy prvej adventnej nedele, s. 241-249.
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Obsah:
Kalendarium: ff. 1ra-3vb
Invitatoriale: ff. 4ra-6vb: Nativitas Christi... Venite exultemus... Ave stella matutinum
Proprium de tempore: ff. 7ra-139va: Dominica prima Adventus usque Dominicam XXV. post
Pentecosten
Iste omelie subsequentes dicente sunt ante festum beati Michaelis in quattuor temporibus...ff.
139vb-140rb
Proprium sanctorum: ff. 140rb-230ra: sv. Andrej, f. 164rb: Translatione b. Wenczeslai, f. 170rb:
s. Adalberti, f. 174ra: s. Iohanne ante portam Latinam, 180rb: s. Margarethae
f. 200r: in imo margine ...Sciendum est quod dedicacio ecclesie in Dambno celebratur die dominico
primo post festum s. Bartholomei apostoli. Anno domini M°CCC°LXXV hunc librum compilavit
Petrus Ade Canziirz et plebanus de Dambno in honorem s. Margarethe gloriose virginis ibidem in
Dambno pro ecclesia humiliter inplorans. Oretur pro anime eius et pro animabus patri set matri eius,
f. 208vb: s. Stanislao, f. 211rb: s. Wenceslay, f. 159r: officium s. Dorotheae – prázdna linajková
notová osnova f. 226ra: s. Elyzabeth
Commune sanctorum: f. 230ra: Incipiunt Communes sanctorum et primo evangelistis

Notovaný breviár (sine sign.), 159v, zo Štátnej vedeckej knižnici v Prešove
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Rukopisy
zo Slovenskej národnej knižnice
v Martine
Žaltár – graduál
zo Slovenskej národnej knižnice
v Martine

Ž

altár – graduál monastického, kartuziánskeho pôvodu sa nachádza v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice.412 Rukopis z prelomu 15. a 16. storočia je v súčasnosti deponovaný pod sign. J 538, Inc B 235. Do Martina sa dostal
zo Seminárnej knižnice v Spišskej Kapitule. Z poznámky umiestnenej na zadnom
prídoští, pochádzajúcej z konca 15. alebo zo začiatku 16. storočia, „Sion Lapis Refugii omnis tempore“ a z celkového chrakteru notácie a obsahu je zrejmé, že bol používaný v kartuziánskom konvente pri Letanovciach (Lapis Refugii – Skala útočišťa,
dnes Kláštorisko v Slovenskom raji). Kódex s rozmermi 297 x 225 mm tvorí 171 papierových fólií, ktoré sú od f. 1 až po f. 35 viac či menej znehodnotené. Po poslednom generálnom reštaurovaní v roku 1966 (Konzervačné laboratórium Štátneho
slovenského ústredného archívu v Bratislave), sa ničiaci proces rozkladu krehkého
materiálu zastavil. Zrekonštruovaná bola aj väzba kódexu, ktorú tvoria dve drevené dosky potiahnuté svetlohnedou kožou, a na nej je prilepená pôvodná tmavohnedá koža, ozdobená slepotlačou. Predná doska má dvojité orámovanie. Stredný
obdĺžnik je rozdelený do troch polí, v ktorých sú štylizované kvety i kytice kvetov.
Výzdobu zadnej dosky tvorí jeden rám. V jeho vnútri sú kosoštvorce a v každom
z nich ružica. Ružice sú aj na vonkajšom priestore za rámom. Dosky spájajú dve kožené spony, ktoré chránili fóliá pred znehodnotením.Text napísali viacerí skriptori,
ktorí, s výnimkou jedného, používali písmo gothica textualis formata. Prvý z nich
vytvoril najväčšiu časť rukopisu (ff. 1r-36v, 69r-131v, 133v-138v, 139v-158v), ostatní
zapísali od jedného až po niekoľko listov (ruka B ff. 37r-40r, ruka C 40v-63v, ruka D f. 64r, ruka E ff. 64v-67r, ruka G ff. 159v-163r, ruka H ff. 165r-171v). Štyri strany (ruka F ff. 132r-133r, 139r, 159r) sú napísané humanistickou rotundou. Skriptori

412
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písali viac-menej v tom istom čase, teda rukopis je svedectvom toho, že na Skale
útočišťa bola skriptorská dielňa s viacerými skriptormi.
Výzdoba rukopisu sa obmedzuje na červeno-zelené a červeno-čierne iniciály,
ktoré sú v driekoch ozdobené rastlinnými motívmi, najčastejšie štylizovaným
štvorlístkom. V niektorých iniciálach sú čierne perokresbové maškaróny, pripomínajúce hlavy mníchov (na f. 81v je hlava ženy).413
Obsah:
[Psalterium]
Ad primam Feria II – Sabbato: Žalmy: 1-19 ff. 1r-16r
Antifóny – nečitateľné: ff. 16v-19v
Omšový formulár De Beata Virgine Maria (ff. 20r-22r)
Hymnus Jam lucis orto sidere (f. 22v)
Dominica ad horae minores et Feria II ad tertiam, sextam et nonam – Žalm 118 s príslušnými
antifónami (ff. 23-32)
Per hebdomadam ad tertiam – Žalmy 119, 120, 121 s antifónou: ff. 32v-33v
Per hebdomadam ad sextam – Žalmy 122, 123, 124 s troma antifónami: ff. 34r-35r
Per hebdomadam ad nonam – Žalmy 125, 126, 127 s troma antifónami a hymnom Rerum Deus
tenax vigor: ff. 35-36v
Dominica ad vesperas – Žalmy 109, 110, 111, 112 s príslušnými antifónami, capitulum, responsorium brevis, hymnus a versiculum: ff. 37-39v
Antiphonae feriales ad Magnificat: ff. 39v-40r
Feria II ad vesperas – Žalmy 113, 114, 115+116, 128 s príslušnými antifónami: ff. 40r-42v
Feria III ad vesperas – Žalmy 129, 130, 131, 132 s príslušnými antifónami: ff. 43r-44v
Feria IV ad vesperas – Žalmy 134, 135, 136, 137 s príslušnými antifónami: ff. 45r-46v
Feria V ad vesperas – Žalmy 138 A, 138 B, 139, 140 s príslušnými antifónami: ff. 47r-49v
Feria VI ad vesperas – Žalmy 141, 143 A, 143 B, 144 A s príslušnými antifónami: ff. 49v-51v
Dominica ad I vesperas – Žalmy 144 B, 145, 146, 147 s príslušnými antifónami, responsorium
brevis, a versiculum: ff. 51v-53v
Hymni – 24 hymnov na rôzne obdobia a slávenia: ff. 54r-63v
Lectiones officii defunctorum cum resposoriis prolixis – 9 čítaní s dlhými responzóriami bez nôt:
ff. 64r-67r
[Graduale]
Proprium de tempore: ff. 69r-93r
Dominica resurrectionis Domini: ff. 69r-70v
Ascensio Domini: ff. 71v-73v
Alleluia de Spiritu Sancto: f. 73v
Nativitas Domini: ff. 74r-76r
De Trinitate: ff. 76v-78v
Corporis Christi: ff. 78v-80v
Alleluia de resurrectione f. 81v
Missae votivae: Pro peccatis 82r-84r, Pro pace 87v-89v, Pro paganos 90r-92v
Alleluia tempore pascae: ff. 92v-93r
Proprium de sanctis – od sviatku sv. Ondreja po sviatok Všetkých svätých: ff. 94r-148v
Commune sanctorum v dvoch častiach:

413
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1) De apostolis: ff. 96v-99v, De pluribus martyribus: ff. 100r-102r, De uno martyre: ff. 102v-104v,
De pluribus confessoribus: ff. 105r-107v, De simplici confessore: ff. 108r-109r, De virginibus:
f. 109,
2) De Beata Virgine Maria: ff. 149r-152r
Kyriale – dve dvojice Kyrie a Gloria, Credo, dve dvojice Sanctus a Agnus: ff. 152v-158r
Missa pro defunctis: ff. 159r-161v
Pro benefactoribus: ff. 161v-162v
[Psalterium]
Cantica Dominicis diebus: ff. 165r-171v

Rukopis je netradičným spojením dvoch rôznych liturgických kníh – žaltára,
ktorý sa používal pri modlitbovej liturgii a graduálu, využívaného počas slávenia Eucharistie. Vyžadovala si to pravdepodobne liturgická prax mníchov, ktorí
po rannom modlitebnom ofíciu plynule prechádzali do slávenia omšovej liturgie. Kódex bol iba jednou z viacerých liturgických kníh, ktoré sa v dennej liturgii
používali. Viditeľná je v ňom istá selekcia slávení. V žaltári totiž chýbajú niektoré časti, napr. nedeľné žalmy od vigílie (Ž 20 až 31), cez Laudes (vybrané žalmy).
Chýbajú aj žalmy pre nočné hodiny vo feriách (Feria II Ž 32-44, Feria III Ž 45-58,
Feria IV Ž 59-72, Feria V Ž 73-84, Feria VI Ž 85-100, Sabbato Ž 101-108). Repertoár graduálu je zasa obmedzený na sanktorál, ktorý je obohatený o najdôležitejšie sviatky Pána z temporálu.
V kartuziánskej modlitebnej praxi sa mnísi každodenne spoločne modlia nočné, ranné a večerné ofícium. Tzv. malé hodiny (primu, terciu, sextu a nonu) sa vo
feriálne dni modlia samostatne v cele, v nedele a sviatky spoločne v chráme.414
V tejto praxi môžeme nájsť dôvod pre absenciu nôt pri niektorých žalmoch (napr.
žalmy ad primam ff. 1r-16r).
Jeden deň v týždni sa mnísi modlia ofícium za zosnulých. Časť tohto ofícia sa
nachádza aj v tomto prameni. Ide o časť matutína, teda nočnej modlitby, ktorá je
tu obmedzená na deväť lekcií s príslušnymi dlhými responzóriami. Viaceré z týchto responzórií boli neznáme v diecéznej bohoslužobnej praxi. Okrem toho kartuziáni kladú dôraz na mariánsku úctu, preto majú jeden deň v týždni vyhradený
pre mariánske ofícium (sobota).415 Možno to je dôvod umiestnenia mariánskeho
omšového ofícia bez určenia k nejakému sviatku do žalmov ad primam, ktoré sa
modlili po slávení eucharistie.
V Propriu de sanctis sa nachádzajú predovšetkým sviatky univerzálnej Cirkvi,
ktoré sú prítomné vo všetkých kartuziánskych kalendároch. Nechýba tu vlastný sviatok rehole – prenesenie relikvií sv. Bruna (6.10.) – pod názvom Festum
414
415

Statuten. Buch 3, Kap. 21, nr 6. http://chartreux.org/de/text/statuten-buch-3.php#haut [cit. 14.11.2012]
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reliquiarum (f. 148v). Avšak vyskytujú sa tu aj sviatky uhorských svätcov: Ladislai
regis (f. 140v), Stephani rege (f. 145v), Elisabeth viduae (f. 148v). Ich formuláre sú
však brané z komunálu (Os justi meditabitur pri kráľoch) alebo z iného sviatku (De
sancta Agatha pri sv. Alžbete Uhorskej), teda chýbajú v nich typické uhorské spevy.
Okrem toho v proriu má pomerne významné postavenie sviatok sv. Barbory, ktorá bola zvlášť uctievaná v Sasku, na Sliezsku a v Čechách ako patrónka baníkov,
avšak aj tento formulár je zložený z tradičných spevov. Ďalší sviatok lokálneho
charakteru je Undecim milium virginum, ktorého centrom kultu bola Kolínska diecéza. Žiaden z uvedených sviatkov sa nenachádza v kartuziánskom graduáli z 15.
storočia zo Seitz ani v súčasne platnom kartuziánskom kalendári.416 Pre kartuziánske konventy v strednej Európe bol typický aj sviatok sv. Kataríny. Tieto prvky možno považovať za vplyv lokálnej diecéznej, v tomto prípade ostrihomskej
liturgie. V skladbe formulárov omšových spevov pre jednotlivé slávenia a sviatky
je viditeľné prísne dodržiavanie dávnych tradícií, ktoré sa nezmenili vlastne až do
súčasnosti. Základom je dávna tradícia, zapísana v najstarších prameňoch omšových spevov.417 Rehoľa kartuziánov si dodnes stráži a zachováva svoje liturgické
tradície, ktoré sú zapísané v ich liturgických knihách.418 Z melodickej stránky ide
o najstaršiu vrstvu gregoriánskeho repertoára, ktorú dokladajú liturgické pramene z obdobia od 9. do 12. storočia, hlavne z južného Fracúzska a Nemecka. V rukopise absentujú neskorostredoveké spevy (alleluia s veršami, trópy, sekvencie).
Aj pre novšie sviatky, zavedené v neskorom stredoveku, sa tu využívajú dávne
gregoriánske spevy z komunálu alebo iných príbuzných sviatkov. Vplyv juhofrancúzskej liturgickej tradície možno vidieť v štruktúre viacerých ofícií a vo výbere
jednotlivých spevov, zvlášť alleluia. Za typicky francúzsky zvyk možno považovať výber spevu All. Adorabo ad templum pre sviatok Purificatio Mariae, a All. Tu
puer propheta do formulára sviatku Nativitas Johannis Baptistae. Za vlastný prvok
kartuziánskeho chorálu možno považovať spev All. Epulemur in azymis určený na
sviatok apoštolov Filipa a Jakuba, ktorého text sa nenachádza v katalógu Schlagera a je spojený s melódiou Fundamenta eius (SchlagKat 345).
Juhonemecké prvky sú viditeľné v modálnych, melodických a textových variantoch niektorých spevov. All. Benedictus es Domine (SchlagKat 302).
Notácia rukopisu je kvadratická, umiestnená na štvorlinajkovej notovej osnove čiernej (ff. 1r-34r, 159r) a červenej farby (ff. 35r-158v, 159v-163r). Jednotlivé
416
417
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Diurnale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci 2008. dostupné na internete: http://www.chartreux.org/
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noty (punkta) majú predĺžený tvar, čo bolo výsledkom procesu monumentalizácie notového písma. Kvôli veľkým rozmerom nôt niektoré klasické neumy zmenili svoj tvar. Namiesto ukladania stavebných prvkov nad seba (pes, scandicus),
prešlo sa tu k pozícii vedľa seba. Aj v rámci notácie sú viditeľné viaceré ruky rôznych notátorov. Prvý notátor vytvoril ff. 16vr-22v. Noty sú obdĺžnikového tvaru,
kľúče c, f majú zaoblené mohutné tvary. Notátor číslo 2 (ff. 37r-53v) zriedkavo
používal custos, neumu pes písal dvojako – nad sebou i vedľa seba a používal špecifické tvary kľúčov c a f. Notáciu na ff. 54r-62v vytvorila tretia ruka, ktorá písala
noty väčších rozmerov s krátkymi vlásočnicovými čiarkami z pravej i ľavej strany, rombický custos s kratšou nožičkou z pravej strany hore smerujúcou na okraj
listu, pes prevažne vo forme vedľa seba. Najväčšiu časť kódexu vytvorila štvrtá
ruka (ff. 23r-36v, 69r-158r). Noty na týchto fóliách sú obdĺžnikového tvaru s dlhými bočnými vlásočnicovými čiarkami, custos s dlhým chvostíkom na celý okraj
pravej strany, kľúč c v tvare dvoch úzkych obdĺžnikov spojených tenkou čiarou
z ľavej strany. Podobný charakter má kľúč f s dodatočným oddeleným prvkom.
Kľúče sú písané pred červenou bočnou čiarou vymedzujúcou hranice zrkadla.
V notách sú oddeľovacie zvislé čiary červenej alebo čiernej farby cez celú notovú osnovu na oddelenie jednotlivých výrazov. Strana 159r bola zapísaná piatym
notátorom. Prezrádza to tvar kľúča c, custosu i samotných nôt. Noty na poslednej
časti rukopisu (ff. 159v-163r) vytvorila šiesta ruka, čo je viditeľné na tvare kľúčov
a custosa s kratším chvostíkom.
Kvadratická notácia kódexu je z prelomu 15.-16. storočia. Systém je umiestnený do 6 riadkov červenej 4-linajkovej notovej osnovy s jednoduchým rámovaním (žaltár je notovaný len na niektorých, ff. 1-36 sú veľmi poškodené). Custos
je písaný s predĺženou, manieristickou tenkou čiarou. Jednotlivé kvadry majú
predĺžený a nepravidelný tvar. Notačné znaky kvadratickej notácie majú typickú
štruktúru. Pes dokumentujú dva tvary, buď je vytvorený z dvoch vertikálne nad
seba radených punktov (dve kvadry), pričom vrchná hlavica noty smeruje doľava,
alebo sa skladá z dvoch stúpajúcich punktov (vrchná kvadra je vpravo od spodnej
a dotýka sa ľavým spodným rohom spodnej kvadry, v prípade väčšieho intervalu
sú spojené tenkou čiarou). Clivis je vytvorený z dvoch klesajúcich punktov, spodný smeruje doprava. Scandicus má niekoľko tvarov (1: rad doprava smerujúcich,
stúpajúcich punktov, ktoré sú spojené rohmi strán, 2: pes a punktum, 3: punktum
a pes). Climacus je vytvorený z punktu a klesajúcich, doprava smerujúcich romboidných punktov. Torculus je jednotný v celom rukopise a je vytvorený z troch
kvadier (spodný, vrchný, spodný tón). Porrectus je vytvorený rovnako ako torculus, len s prostredným klesajúcim tónom.
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Zachovávanie tradície viedlo kartuziánov k presnému a prísnemu prepisovaniu melódii (spôsob písania nôt, neum i zložených neum). Pri porovnaní melódii obsiahnutých v spišskom prameni s melódiami v dnes záväznom kartuziánskom graduáli zisťujeme priam absolútnu zhodu dokonca aj v tvare nôt, kľúčov
či dokonca deliacich čiar.419 Jediné čím sa spišský rukopis odchyľuje od tradície
a v čom možno badať vplyv diecéznej métsko-gotickej notácie sú rombické tvary
zostupných nôt v neume clivis. Notátor spišského prameňa na rozdiel od Graduálu zo Seitz420 nepoužíva znak b, odrážku, ani ligatúry. Podobným notačný systém dokumentuje len jediný zlomok. Ide o fragment žaltára z polovice 15. storočia, z prešovskej mestskej knihy účtov z roku 1538.421 Kvadra oboch prameňov
má príbuzný, mierne predĺžený, nepravidelný charakter. Tento typ kvadratickej
notácie pochádzal z kartuziánskeho skriptória.

419
420
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Spišskom diecéznom archíve v Spišskej Kapitule sa zachovali dva stredoveké notované kódexy. Spišský antifonár422 a Spišský graduál Juraja z Kežmarku
(1426).423 Pochádzajú z prvej polovice 15. storočia. Oba kódexy patrili do najstaršieho fondu knižnice Spišskej Kapituly.

Spišský antifonár
Spišský antifonár je v súčasnosti deponovaný v Diecéznom archíve na Spišskej
Kapitule, v Spišskom Podhradí. Pôvodne patril do zbierky kníh tzv. Kapitulskej
knižnice, ktorá sa nachádzala, a po rekonštrukcii znova nachádza v pravej veži
katedrály sv. Martina.424 Maďarský kodikológ Zoltán Fábry mu pridelil signatúru
№ 2 a nazval ho Antiphonarium z 15. storočia z Kapitulskej knižnice v Spišskej Kapitule. Július Sopko prameň označil ako Spišský antifonár (Antiphonarium Scepusiense).425 Toto pomenovanie sa prijalo v slovenskej hudobnej historiografii. Podľa Sopka rukopis vznikol v prvej polovici 15. storočia. Juraj Šedivý tvrdí, že Spišský
antifonár vznikol až v druhej polovici 15. storočia, presnejšie v jeho tretej štvrtine.
Argumentuje tým, že na rukopise pracovali tri ruky s rozdielnym charakterom
písma. Hlavnú a najväčšiu časť textu napísal pisár A (ff. 1r-112v, 116r-259v), ktorého písmo možno v porovnaní s ďalšími dvoma pisármi označiť za konzervatívne
(prítomnosť niektorých skrinkových tvarov a absencia typických znakov neskorej
gotiky). Za mierne pokročilejšieho možno označiť pisára B (ff. 113r-115v), ktorého
písmo nesie znaky typické pre druhú tretinu 15. storočia. Najmodernejšia je ruka
422
423
424
425

SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, č. 199.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, č. 198.
HRADSZKY, Initia progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis, s. 209n.
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pisára C (f.188r a 188v) s prvkami typickými až pre koniec 15. storočia, prezrádzajúcimi hlavne v ortografii cudzie (talianske) humanistické vplyvy. „Vzájomný časový
prienik všetkých troch rúk, ktoré tvorili v tom istom čase, môžeme nájsť pravdepodobne až v tretej štvrtine 15. storočia, keď sa v jednom skriptóriu stretol konzervatívny (starší?) pisár s moderným pisárom s cudzím (talianskym?) školením.“426
Kódex je vytvorený z hrubého pergamenu, vypracovaného z oboch strán (charta theutonica). Poškodené rohy a dolné margá, ako aj početné dodatky vytvorené
neskoršími uživateľmi svedčia o tom, že rukopis bol používaný v každodennej liturgickej praxi. Väzbu tvoria dve drevené dosky s rozmermi 575 x 390 mm obalené bielou kožou, ktorá bola zdobená technikou slepotlače.
V kódexe sú prítomné dve foliácie umiestnené v pravom hornom rohu fólií
recto, obe arabskými číslicami. Staršia sa začína číslom 53 a končí číslicou 323.
Novšia od 1 do 259 je vytvorená ceruzkou. V kódexe chýbajú viaceré fóliá: v úvode 52, v strede 15 a v závere ešte niekoľko ďalších kárt. Na prednom i zadnom prídoští väzby sú prilepené pergamenové listy z breviára a štyri notované fragmenty papiera a pergamenu. Výzdoba Spišského antifonára sa uplatňuje vo farebných
lombardách, čiernych kadelách (napr. fleuronné výzdoba iniciál f. 98r: C-onfessor, f. 133r: V-idi, E-xcelsi, L-aus, f. 34v P-ax, f. 66v A-ccedunt). Spišský antifonár
je druhou časťou kódexu, ktorý bol pôvodne dvojdielny. Obsahuje pars aestiva.
Prvá časť – pars hiemalis – sa nezachovala. Početné defekty kódexu spôsobili, že
repertoár zachovaných spevov je značne oklieštený. Na chýbajúcich úvodných fó
liách sa nachádzali pravdepodobne formuláre od sviatku Zoslania Ducha Svätého.
Obsah:
Proprium de tempore: ff. 1r-34
Corporis Christi: (od druhého responzória v III. nokturne): ff. 1r-2r
Dominica prima post Octavam Penthecostes in Vesperis primis (Historiae Regum, Historiae
Sapienntiae): ff. 2r-11r
Dominica in septembri (!) ad magnifikat (Historiae Hiob): ff. 11r-15r
Dominica in medio septembris (Historiae Tobiae, Historiae Judith): ff. 15r-17v
Ultima dominica in septembri (!) (Historiae Ester): ff. 17v-20r
Dominica in octobre ad magnifikat (Historiae Maccabeorum): ff. 20r-21v
Dominica in novembri (!) canitur usque ad ... (Historiae Prophetarum): ff. 21v-25r
(Antiphonae ad magnifikat) Dominica I post Trinitatem ... Dominica XXV: ff. 25r-34v
Proprium de sanctis: ff. 34v-222r; Sanctorum Tiburtii et Valeriani mr.: f. 34v ... Katherinae virg.: f 215r;
De sancto Ladislao historia: ff. 222r-228r
In Dedicatione temple: ff. 228r-233v
Commune sanctorum: ff. 234r-259v
De Apostolis: ff. 234r-240r
Commune martyrum: ff. 240r-246r
426

ŠEDIVÝ, Písmo Spišského antifonára,s. 7-13.
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De uno martyre: ff. 246r-251v
De confessore: ff. 251v-257v
De confessore non pontifice: ff. 257v-258r
De virginibus: ff. 258r-259v

Repertoár Spišského antifonára zahŕňa v sebe melódie a texty antifón a responzórií. Hymny, žalmy a krátke responzóriá sú uvedené iba ako incipity. Žalmové terminácie a doxológie (E u o u a e) sú zaznamenané po antifónach. Iba
v jednom prípade pisár zapísal celý hymnus aj s melódiou. Ide o hymnus Laudetur sancta Trinitas (f. 116v) na prvé vešpery sviatku Premenenia Pána (6.8.) v jednom z dvoch formulárov uvedených v spišskom kódexe. Spišský antifonár patrí
do tzv. germánskej skupiny rukopisov, ktoré v najstaršej vrstve ofícií vychádzajú
z liturgickej tradície Reichenau. Časť formulárov ofícií prezrádza tiež vplyv métskej tradície. Tieto dávne ofíciá sa v lokálnych tradíciách transformovali hlavne
čo do ich štruktúry a poradia jednotlivých súčastí ofícia. Porovnanie štruktúry,
stavby a poradia častí jednotlivých ofícií poukázalo na silný vplyv ostrihomskej
liturgickej tradície na spišské ofícium. V Spišskom antifonári sa však nenachádza typický centrálny ostrihomský rítus, ale jeho variant, teda možno hovoriť
o ďalšom periférnom ríte – spišskom. V mladšej vrstve ofícií sú zrejmé vplyvy
uhorskej liturgickej tradície, zvlášť ostrihomského a sedmohradského rítu, pričom však mnohé ofíciá v Spišskom antifonári majú individuálnu stavbu s istými
uhorskými prvkami.
Výskyt niektorých zriedkavých spevov (napr. v Historiae prophetarum invitatórium Laudabilem virum) sa považuje za typickú črtu ostrihomského rítu.427
Radenie ofícií typických pre uhorské pramene (napr. druhý formulár na sviatok
Premenenia Pána Sunt de hic stantibus, pisár B) je vo svojej štruktúre typické pre
uhorské rukopisy. Radó tvrdí, že v stredovekom Uhorsku bolo známe iba toto
druhé ofícium na tento sviatok.428 Ostrihomskú liturgickú tradíciu potvrdzujú
i uhorské rýmované ofíciá – na sviatky svätých Štefana, Ladislava, Alžbety Uhorskej a Demetera. Zaujímavá je skutočnosť, že ofíciá Štefana, Ladislava, Alžbety
Uhorskej a Demetera sú v spišskom rukopise uvedené z chronologického hľadiska na nesprávnom mieste. Okrem typických prvkov ostrihomskej liturgie ( sviatky sanktorálu i commune sanctorum) sa v antifonári vyskytujú aj iné ako uhorské
vplyvy. Veľmi zaujímavý je prvý z dvoch formulárov na sviatok Premenenia Pána
Assumpsit Jesus, ktorý sa objavuje v antifonároch zo západnej Európy a napr. v Pra427
428
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Spišský antifonár Mss. 2, 176r, Spišská Kapitula
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he a Gniezne. Ďalším príkladom zahraničného vplyvu je rýmované ofícium Accedunt laudes na sviatok Visitatio BMV, ktorý má pôvod i výskyt hlavne v západných prameňoch. Francúzske prvky sú viditeľné v rýmovanom ofíciu na sviatok
sv. Anny Terra pontus astra mundus. Za nemecký vplyv možno považovať prítomnosť dvoch rýmovaných ofícií Sanctus Aegidius natione Grecus na počesť sv. Egídia a Gloriosus Deus in sanctis na sviatok Undecim milium virginum. Okrem toho
sú v rýmovaných ofíciách viditeľné najmä vplyvy českej a poľskej tradície. Ako
príklad možno uviesť ofícium Gloriosa splendet orbi na sviatok sv. apoštola Jakuba.
Zrkadlo strán antifonára je udané dvojitým červeným rámovaním, počet sústav
na jednom fóliu je 10. Použitá je 5-linajková červená notová osnova. Oddeľovacie
čiary medzi jednotlivými neumami svedčia o tom, že notácia bola do rukopisu
dopísaná až po napísaní textu. Hlavný korpus Spišského antifonára je vyhotovený métsko-gotickým notačným systémom z polovice 15. storočia. Podieľali sa na
ňom pravdepodobne dvaja hlavní notátori (R1: ff. 1-92r, R2: ff. 92v-112v, 116r-259v).
Okrem nich v rukopise nájdeme aj tretieho notátora, ktorý vyhotovil notový zápis
na troch fóliách (113r-115v).429
Notačný systém Spišského antifonára má mnoho spoločných znakov s notáciou
viacerých fragmentov z nášho územia (Banská Štiavnica, Poprad) ako aj rukopisov z Krakovskej diecézy z 15. storočia.430

Spišský graduál
Spišský graduál Juraja z Kežmarku bol dokončený a do používania uvedený v čase
modlitby vešpier na vigíliu slávnosti Najsvätejšej Trojice, v sobotu 25. mája v roku
1426, o čom je písomný záznam v kolofóne rukopisu na f. 222v. Vytvorili ho anonymný skriptor a notátor na objednávku spišského prepošta Juraja z Kežmarku.
Rukopis sa používal v každodennej liturgickej praxi, o čom svedčí stav opotrebovania listov a väzby rukopisu. Zbierky Kapitulskej knižnice sa v minulosti nachádzali v jednej z dvoch veží Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule, kde sa našiel
aj prezentovaný kódex. V štyridsiatych rokoch 20. storočia považovali graduál za
stratený. Našiel sa až v roku 1957431 pravdepodobne v barokovej hodinovej veži
neďaleko Katedrály sv. Martina, kde bol schovaný spolu s inými cennými knihami počas druhej svetovej vojny a v povojnových rokoch, pretože vtedy boli cirkev429
430
431

Notačný systém tretej ruky má mnoho spoločných znakov s metskou notáciou, používanou v rukopisoch
západného Slovenska, najmä Bratislavy. VESELOVSKÁ, Notácia, s. 14-23.
SZENDREI, Notacja liniowa w polskich źródłach chorałowych, s. 187-281.
RYBARIČ, Sekvencie Spišského graduálu,s. 105.
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né knižnice vykrádané a ich dokumenty a knihy ničené. Rukopis sa v súčasnosti
nachádza v obnovenej Kapitulskej knižnici v Spišskej Kapitule, v pravej veži Katedrály sv. Martina. Clemens Blume nazýva Spišský graduál Graduale ms. Montis
Sancti Martini anni 1426.432 V roku 1957 (27. júna) Zoltán Fabry a Richard Rybarič
pri katalogizácii nájdených zbierok pomenovali skúmaný rukopis Graduálom z 15.
storočia a pridelili mu signatúru ms. Mus. No 1.
Väzba kódexu sa skladá z dvoch drevených dosiek s rozmermi 600 x 380 mm
a hrúbkou 15 mm.
Kódex má 222 fólií. Pôvodne ho tvorilo 220 číslovaných a vyše 90 nečíslovaných
fólií. Dnes sa v rukopise nachádzajú dve foliácie, a obe sú zapísané in folio recto.
Pôvodná foliácia bola vyhotovená rímskymi číslicami, ktoré sa nachádzajú v strede horného okraja. Začína sa číslicou LXIIIr a končí sa číslom CCXX. Ďalších 87
listov nebolo číslovaných. Neskoršia foliácia bola vyhotovená arabskými číslicami, napísanými ceruzkou v pravom hornom rohu. Ide o súvislú foliáciu, ktorá nezohľadňuje chýbajúce fóliá, čo znamená, že bola urobená až po poškodení kódexu.
V rukopise chýba titulná strana. Takisto chýba prvých 62 fólií. Okrem defektov na
začiatku rukopisu chýba aj ďalších 23 číslovaných a niekoľko nečíslovaných fólií.
Podstatnú časť rukopisu (1r-209v, 211r-220r) vyhotovil jeden skriptor gotickým
písmom, určeným pre významné spisy a liturgické knihy (Gothica textualis formata). Iná ruka tým istým druhom písma zapísala f. 210. Tretí skriptor, ktorý zapísal
fóliá 220v-222r, je známy, pretože v závere napísal poznámku, z ktorej vieme, že
autorom textu je rektor kapitulnej školy v Spišskej Kapitule Daniel Fábry. Štvrtá
ruka z toho istého obdobia zaplnila zvyšné dve tretiny f. 222r. Rukopis obsahuje
veľa marginálií, ktoré dopísali jeho neskorší užívatelia. Predovšetkým v sanktoráli sú dodané, hlavne na dolných margách, fragmenty alebo celé liturgické texty
s notami (ff. 74, 113v-114, 126v, 127v-128, 148r).
Paleografické výskumy písma a hudobnej notácie poukazujú na spätosť autorov s krakovskými skriptorskými dielňami. Výzdoba je pomerne jednoduchá.
Spočíva v striedaní sa červených a modrých iniciál s gotickými žlto-čiernymi
úvodnými písmenami. Jedny aj druhé sú niekedy bohato zdobené perokresbou
v štýle fleuronné. Okrem toho sa často objavujú aj kreslené maškaróny (mužské hlavy s vyplazeným jazykom, postavy svätcov – mužov i žien, modliacich
sa svätcov – tzv. orantov).
Obsah prameňa:
Proprium de tempore: ff. 1r-70v
432
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[lacuna]
Tempus Quadragesimae – (od Hebdomada IV, Feria V): ff. 1r-21v
Triduum Paschale: ff. 21v-32r
Dominica Resurrectionis cum octava: ff. 32r-41v
Tempus Paschale: ff. 41v-48v
Dominica Pentecostes cum octava: ff. 49r-52v
[lacuna]
Corporis Christi: ff. 53-54v
Tempus per annum – (Dominicae I-XXI): ff. 55r-70v
[lacuna]
Commune sanctorum: ff. 71r-99v
[lacuna]
De apostolis: ff. 71r-72r
De uno martyre: ff. 72r-77v
De pluribus martyribus: ff. 77v-87r
De confessoribus: ff. 78r-92v
De virginibus: ff. 93r-99v
Proprium de sanctis: ff. 99v-130r (od sv. Lucie do sv. Kataríny)
Missae pro defunctis: ff. 130v-134r (2 formuláre)
Ordo qualiter debeat cantari de illis sanctis qui non habent propria officia: ff. 134r-138v (od sv.
Barbory 4.12. do prenesenia relikvií sv. Augustína 11.10.)
[lacuna]
Sequentiae: ff. 139r-220r (65 sekvencií)
Missa de passione Domini: ff. 220r-221r
Sequentiae: ff. 221r-222r (2 sekvencie)
Colofon: 222v
Sequentia: prídoštie (1 sekvencia)

Spišský graduál patrí k uhorským prameňom, ktoré okrem ostrihomských liturgických prvkov obsahujú aj vplyvy iných tradícií, hlavne nemeckej, českej a poľskej. K typicky uhorským prvkom patrí štruktúra niektorých ofícií (napr. poradie
spevov pri procesii na Kvetnú nedeľu či výber a usporiadanie graduálových spevov v Sabbato Quatuor temporum po 17. cezročnej nedeli), výskyt špeciálnych spevov v isté dni (napr. hymnu Laudes omnipotens, ktorý sa používal na Veľký piatok
ako spev počas prijímania, hymnu Rex sanctorum vo formulári veľkonočnej vigílie pri procésii k baptistériu, usporiadanie strof hymnu Inventor rutili, známe iba
z uhorských rukopisov), modálna podoba niektorých spevov (napr. Of. Custodi
me Domine – 4. modus, Cm. Christus resurgens – 6. modus, In. Miserere mihi... ad te
–7. modus) či viaceré textové alebo melodické varianty (napr. melodický variant
v In. Exaudi Domine… tibi dixit).
Nachádzajú sa tu aj typické uhorské sviatky: s. Adalberti ep. (23. 4.) s celým formulárom vo forme incipitov, zhodujúcim sa s centrálnymi ostrihomskými prameňmi až na All. In die resurrectionis; s. Ladislai reg. (27. 6.) s úplným formulárom
vo forme incipitov, zhodujúci sa s centrálnymi ostrihomskými prameňmi vrátane
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sekvencie Novae laudis attolamus (ff. 166r-168v) uhorského pôvodu; s. Emerici reg.
(5.11.) s uhorskou sekvenciou Stirps regalis (ff. 193r-194r); s. Stephani reg. s kompletným zoznamom spevov vo forme incipitov zhodný s ostrihomskou tradíciou,
s výnimkou alelujového spevu, ktorý tu absentuje, nechýba však sekvencia uhorskej proveniencie Corde voce mente pura (ff. 183r-184v) a s. Gerhardi m. 24.9.) s celým formulárom, uvedeným vo forme incipitov, ktoré sa však líšia od tých, čo sa
nachádzajú v centrálnych uhorských prameňoch. Uhorskej a možno aj spišskej
proveniencie sú dve sekvencie, pre ktoré je Spišský graduál najstarším prameňom:
Gloriosus Christus rex humilis na sviatok sv. Martina (11.11.) s originálnym textom
i melódiou a O Maria virgo dia s pôvodným textom a tradičnom melódiou O beata
beatorum na mariánske sviatky. Z uhorských prameňov iba Spišský graduál obsahuje trópy Jesu salutis hostia (do All. Ave verbum incarnatum – f. 53v) a O salutare corpus
Domini (do Of. Sacerdotes – f. 54r dodatok). Prvý má originálny text a populárnu melódiu v mode E, druhý sa vyskytuje v juhonemeckých prameňoch. Okrem toho sú
tu ešte tri ďalšie trópy, ktoré sa objavujú vo viacerých uhorských, ale aj iných stredoeurópskych prameňoch: Jam domus optatas (do All. Confitemini – f. 31v), O virgo
gloriosa mater gratiosa (do Tr. Laus tibi – f. 120r) a Ab hac familia (do Of. Recordare
– f. 123v). Pravdepodobne uhorský pôvod má aj rýmovaný alelujový spev All. Transit ad aethera (f. 123r), známy zo štyroch uhorských prameňov.433 Iné ako uhorské
prvky pochádzajú z prostredia krajín západnej a strednej Európy ako Nemecko,
Čechy a Poľsko. Patria sem 1) niektoré sviatky svätých: Translatio s. Stanislai ep.
je v spišskom prameni dňa 27.9., teda podľa tradície Gniezna a Krakova. V Ostrihome sa tento sviatok slávil 6.10.434 Kódex uvádza kompletný formulár, ktorý je
iný ako v uhorských prameňoch a približuje sa viac k poľským rukopisom. Sviatok Elisabeth vid. (19.11.) ponúka celý formulár, rovnako ako v Košickom graduáli
(Národná Szechényiho knižnica v Budapešti, Clmae 172a-b) s alelujovým veršom
All. Sponsa veri Zachariae, ktorý sa z východného Nemecka rozšíril do Rakúska,
Švajčiarska, Čiech a Poľska.435 Z iných uhorských prameňov ho uvádza Košický
graduál. Sviatok sv. Václava Wenceslai mart. (28.9.) obsahuje formulár bez aleluja,
ale so sekvenciou Christe tui preclari militis Wenceslai (f. 187v), ktorá je českého
pôvodu a vyskytuje sa i v hornouhorských prameňoch.436 Sviatok Margarethae
virg. (13.7.) dokladajú incipity úplného formulára so sekvenciou českého pôvodu
Margaritam pretiosam (f. 171r).
433
434
435
436
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Neskorostredoveké rýmované alelujové spevy:
All. Ave benedicta Maria (f. 122v) – text je pôvodom zo západného Nemecka, melódia je kontrafaktom melódie Ave Maria gratia plena437
All. O consolatrix pauperum (f. 122r) – spev sa často objavuje v nemeckých, českých, poľských a uhorských
prameňoch438
All. O Maria rubens rosa (f. 121v) – alelujový verš bez trópov,439 melódia čerpá z melodiky, veľmi obľúbenej
na území južného Nemecka, tzv. E-melodiku440
All. In Maria benignitas (f. 90v) – alelujový spev nemeckého pôvodu, ktorý sa nenachádza v iných uhorských
prameňoch.441
All. O pia regis filia (f. 128v) – spev pochádza z nemeckého prostredia442
All. Qui creavit omnia (f. 130r) – spev,443 rozšíril sa hlavne v krajinách strednej Európy a v južnom Nemecku.

Usporiadanie alelujových veršov na nedele po Najsv. Trojici rešpektuje tradíciu
rozšírenú vo východnom (Bursfeld) a južnom Nemecku (Regensburg, Einsiedeln),
ktorá sa dostala do Sliezska (Vroclav), Čiech (Praha) a potom na Spiš. Modálne
(napr. Cm. Videns Dominus flentes – 1. modus; A. Cum audisset – 3. modus), melodické (napr. Cm. Quotiescumque) a textové varianty (napr. Of. Sicut in holocausto
– východonemecká a poľská tradícia). Štruktúra má veľa spoločných prvkov s Košickým graduálom, predovšetkým v oblasti výberu spevov, ich modálneho riešenia
či textových alebo melodických variantov (napr. All. Spiritus Domini replevit, All.
Verbo Domini + Emitte Spiritum – východonemecká tradícia; Of. Sacerdotes incensum – juhonemecké pramene).
Kódex je notovaný métsko-gotickou notáciou. Na každej strane rukopisu sa nachádza 9 notových osnov. Výnimkou je f. 210, kde pisár umiestnil až 12 notových
osnov. Po obidvoch stranách sú notové osnovy spojené do jedného bloku pomocou
2 tenkých čiar čiernej farby. Notový zápis v Spišskom graduáli je umiestnený na 5-linajkách červenej farby. Každú notovú osnovu otvárajú kľúče c a f, prípadne g. Noty
v hlavnej časti rukopisu vytvorila jedna ruka (ff. 1r-209v, 211r-220r). Ďalší štyria
notátori zhotovali notový zápis na jednotlivých fóliách (ruka B – f. 210, ruka C – f.
220r-222r, ruka D – prídoštie). Všetci notátori použili tzv. métsko-gotickú notáciu,
ktorá je fúziou nemeckého a métského znakového systému s gotickým duktom
písma.444 S touto formou notového zápisu sa stretávame v hudobných rukopisoch
z 15. a 16. storočia v Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, a tiež na Slovensku.445 Rukopis
437
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MMMA VIII, s. 58, 594.
MMMA VIII, s. 310-311, 703-711.
MMMA VIII, s. 351-353, 727-733.
KISS, The „Liedhafte E-Melodik“, s. 315-324.
MMMA VIII, s. 230, 667.
MMMA VIII, s. 310, 703.
MMMA VIII, s. 416, 757.
SZENDREI, Notové písmo v stredovekej Bratislave, s. 24.
RYBARIČ, Vývoj europského notopisu, s. 59.
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dokumentuje proces zanechávania nemeckých tvarov jednotlivých neum.446 Zo
základných nemeckých neum je prítomný nemecký scandicus. Okrúhly nemecký
clivis sa objavuje sporadicky iba v zoskupeniach. Climacus má prevažne métský
tvar, ale vo forme s predchádzajúcou notou (climacus praepunctis) sa začína virgou.
Prvky métskej notácie sa prejavujú použitím punktu v recitatívoch a v tvaroch skupinových neum (clivis, climacus, porrectus a torculus). Notácia Spišského graduálu
je štrukturálne príbuzná s notáciou rukopisov z Banskej Štiavnice447 a s notáciou
krakovských kódexov, pochádzajúcich z toho istého obdobia.448 Rozdiel v tvare
custosu poukazuje na špecifický, regionálny variant métsko-gotickej notácie.449

446
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449

SZENDREI, Notacja liniowa,s. 213.
VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum etc. e civitate Schemnitziensi, fragmenty skupiny rozobratého
graduálu.
Graduál KrK 45 z roku 1415, Antiphonarium Cracoviense z Wawelskej katedrály KrK 47 z prvej polovice
15. storočia, Pontifikál Zbigniewa Oleśnického KrK 12 z 15. storočia a Misál KrK 4.
SZENDREI, Notacja liniowa, s. 225-229.
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slovenských archívnych fondoch sa v súčasnosti nachádza veľké množstvo
fragmentárne zachovaných stredovekých prameňov s notáciou. Väčšina slúžila ako spevňovací materiál (vrchný obal, prípadne predné alebo zadné prídoštie)
na mestských úradných knihách. V tejto sekundárnej funkcii sa stredoveké pramene s notáciou obyčajne nachádzajú dodnes.
Najpresnejším ukazovateľom provenienčného zaradenia novoobjavených fragmentov sa stala hlavne paleografická zložka zachovaných prameňov. Otázkam
vyhodnotenia historických východísk a notačnej identifikácii prameňov stredovekých kódexov a fragmentov zo Slovenska preto venujeme najväčšiu pozornosť.
V stredoveku existovalo v Uhorsku vedľa seba paralelne niekoľko notačných systémov. Jednotlivé notačné druhy sa používali usporiadane podľa inštitúcií, organizácií a kultúrnych miest. S vlastným chorálnym rukopisom nedisponovali len
centralizované rády, ale často sa vlastného notačného obrazu pridŕžali aj notátori
väčších diecéz, biskupstiev a arcibiskupstiev.
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ajstaršie hudobné pramene, uložené v slovenských archívnych, muzeálnych
a knižničných fondoch, sú reprezentované pomerne nízkym počtom adiastematických zlomkov. Na naše územie boli pravdepodobne importované z nemeckého, resp. rakúskeho prostredia, prostredníctvom fransko-bavorských benediktínskych kruhov. Nevylučujeme však ani tú možnosť, že boli odpísané v niektorej
z domácich skriptorských dielní. Bezlinajková notácia, zachovaná na všetkých
adiastematických pamiatkach, predstavuje typické znaky nemeckej, resp. juhonemeckej notácie. Používala sa v priebehu 12. a 13. storočia a je najstarším notačným
systémom, ktorý je na našom území doložený. Produkciu notovaných liturgických
kníh v najstaršom období predpokladáme len v najväčších benediktínskych kláštoroch stredovekého Uhorska a v biskupských sídlach, prípadne na objednávku.
Väčšinu fragmentov s juhonemeckou bezlinajkovou neumovou notáciou, ktoré sa
zachovali na väzbách mladších kníh rôznej proveniencie pokladáme skôr za rukopisy rakúskeho alebo nemeckého pôvodu.
Nemecká bezlinajková neumová notácia bola jediným používaným notačným
systémom liturgických rukopisov z 11.–12. storočia, ktoré sa zachovali v knižniciach, archívoch a múzeách dnešného Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Česka,
Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska i Slovenska. V staršej muzikologickej
literatúre býva označovaná aj ako sanktgallenská notácia (Solange Corbine) podľa strediskového opátstva v St. Gallene. Vo svojom prvom štádiu mala veľa spoločných znakov so severofrancúzskymi notačnými školami. Neskôr boli rozdiely
medzi nemeckým a francúzskym systémom výraznejšie a diferencovali obidve
notácie. Vrcholné štádium dosiahla nemecká bezlinajková notácia okolo roku
1000 v kláštoroch St. Gallen, Einsiedeln a Reichenau. Najstaršie fragmenty nemeckej bezlinajkovej notácie boli na Slovensko exportované z nemeckého alebo
rakúskeho prostredia, prípadne vznikli v niektorom z benediktínskych kláštorov

174

Pramene. Fragmenty

(Zobor, Hronský Beňadik, Pannonhalma). Typ nemeckej neumy nemôžeme považovať za uhorský notačný systém, aj keď sa v Uhorsku v časovom priestore 11.–13.
storočia vyskytoval dominantne.450 Najstaršie kompletné pramene nemeckého
bezlinajkového neumového písma, pochádzajúce zo stredovekého Uhorska, sú
z poslednej tretiny 11. storočia.451 Za vlády kráľa Ladislava a kráľa Kolomana nastala stabilizácia krajiny, ktorú sprevádzal mohutný rozvoj vzdelanosti. Dôležitú
úlohu pritom zohrával rozvoj knižnej kultúry. Dokazuje to napríklad Hartvikova
agenda (Agenda Pontificalis),452 ktorá poukazuje na rozvoj pisárskej i notátorskej
praxe.453 Najdôležitejším prameňom nemeckého bezlinajkového systému stredovekého Uhorska je Codex Albensis z prvej tretiny 12. storočia, ktorý dokladá
kurzívnejšiu podobu tohto notačného typu.454 Od polovice 12. storočia zažíval
nemecký neumový systém obdobie úpadku. Uhorskí notátori už oveľa menej vychádzali z výberu nemeckých neum. Nemecká bezlinajková notácia bola z praxe
a z používania v skriptóriách na území Slovenska vylúčená vďaka neschopnosti
uplatniť diastematický princíp. V prechode na linajkový systém používali uhorské
skriptóriá neskôr hlavne métske neumy a novovykryštalizovaný ostrihomský notačný systém, ktorý bol pod silným vplyvom rýchlej nemeckej pisárskej techniky
(disciplinovaný pohyb ruky notátora, rozvoj kaligrafického písma, obľuba polkruhových a kruhových prvkov nemeckého neumového písma). Pramene nemeckej
adiastematickej notácie z 12. storočia existovali paralelne s diastematickými neumami,455 v 13. storočí dokonca v Uhorsku pravdepodobne súčasne s ostrihomskou notáciou. Fragmenty s neumovou notáciou z 13. storočia dokumentujú už
obdobie rozpadu a deformácie jednotlivých neumových štruktúr.
Základný notačný systém juhonemeckej bezlinajkovej neumovej notácie charakterizuje punktum v tvare bodky (guľatý tvar). Tractulus, ktorý označuje dlhšie
trvanie, je mierne predĺžený. Vertikálna virga v tvare dlhšej alebo kratšej čiary
môže byť naklonená s hlavicou smerujúcou doprava, doľava, prípadne môže byť
bez zakončenia. Pes, clivis a torculus majú okrúhlu, esovitú formu (ostrejšími tvarmi sa označuje predĺžené trvanie). Scandicus a climacus majú podobnú výstavbu
450
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Podľa Szendreiovej sa dá predpokladať používanie nemeckého bezlinajkového systému v skriptóriách
(biskupské kostoly, kláštory – cirkevné centrá krajiny) od 11. storočia v rámci novoorganizovaných cirkevných inštitúcií ranostredovekého Uhorska. SZENDREI, Graner Choralnotation, s. 16-17.
Ide o kódexy Záhrebskej katedrály, ktoré dostala v rámci osamostatnenia v roku 1092 (Záhreb sa stal
samostatnou arcidiecézou).
Záhreb, Agenda Pontificalis biskupa Hartwicka, 11./12. storočie, nemecká diastematická notácia, Záhreb
MR 165.
SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes forrásai, C 64.
Codex Albensis, FALVY – MEZEY, Monumenta Hungariae Musica I., 1963. CORBIN, Die Neumen, s. 3.73.
Tieto pramene pokladá Szendrei za predchodcov ostrihomskej notácie. Technika písma je v tomto čase
ešte veľmi príbuzná nemeckej bezlinajkovej notácii.
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(rozdiel je v smere melódie, pričom ide o dva alebo viac stúpajúcich, prípadne
klesajúcich punktov v kombinácii s virgou).
Juhonemecký bezlinajkový neumový systém z územia Slovenska dokumentujú len fragmenty (Bardejov, Bratislava, Dolný Kubín, Kremnica, Košice, Levoča,
Martin, Modra)456 a jeden rukopis – Nitriansky kódex.457 Proveniencia fragmentov je otázna (Uhorsko, Rakúsko, Nemecko, Čechy – Morava) a väčšinou sa nedá
presne určiť. Na Slovensku mohli byť rukopisy síce vyhotovené ale zároveň nemožno vylúčiť, že sem boli privezené len ako súčasť väzieb mladších kníh, ktoré
pochádzali z Nemecka, Čiech alebo Rakúska.
V Slovenskej národnej knižnici v Martine sa nachádzajú 3 zlomky s juhonemeckým bezlinajkovým neumovým systémom z časového obdobia od konca 11.
do začiatku 13. storočia.
Za najstarší zlomok z územia Slovenska je možné považovať Graduál B I-16 zo
Slovenskej národnej knižnice v Martine. Malý pásik fragmentu bol nájdený vo väzbe dnes neznámej knihy. Je jediným príkladom bezlinajkovej neumovej notácie
skôr švajčiarskeho ako juhonemeckého geografického okruhu (okruh rukopisov
zo St. Gallenu).458 Zlomok Graduálu B I-16 pokladáme za vôbec najstarší notovaný fragment z územia Slovenska. Predpokladáme, že vznikol v posledných desaťročiach 11. storočia (3/4).459 Charakteristické tvary tejto notácie sú s náznakmi
diastematizácie neumových tvarov. Pri viactónových neumách je punktum uvádzané v tvare malej kvadry alebo malej virgy s hlavicou kvadry smerujúcou doľava.
Doprava naklonená virga je bez hlavice. Clivis je nemecký, oblúkový. Pes je hákovitý, mierne naklonený doprava. Torculus je s úvodným oblúčikom. Porrectus má
ostrú formu. Z kompozitných a ornamentálnych (alebo likvescentných) tvarov
sú použité pes v úvode s quilismou (pes subtripunctis), climacus resupinus, pes stratus, episema a cephalicus. Typ neum graduálu sa približuje formám, ktoré sa používali v rukopisoch druhej polovice 11. storočia (1050 – 1060) v St. Gallene (Cod.
Sang. 374, Cod. Sang. 378, Cod. Sang. 380, Cod. Sang. 484). Na zlomku sa zachovala
časť spevov propria de sanctis (s. Laurentii/s. Tiburii, s. Eusebii).460 Z liturgickej
456
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Všetky fragmenty s nemeckým bezlinajkovým systémom komplexne spracovala vo svojej dizertačnej
práci BEDNÁRIKOVÁ, Frammenti gregoriani in Slovacchia.
Niektoré zlomky radíme medzi príklady adiastematickej a niektoré medzi fragmenty diastematickej juhonemeckej neumovej notácie.
Použité sú charakteristické tvary nemeckej bezlinajkovej neumovej notácie s náznakmi diastematizácie
tvarov.
Za konzultácie datovania všetkých fragmentov ďakujeme doc. Jurajovi Šedivému z Katedry archívnictva
a pomocných vied historických Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
BEDNÁRIKOVÁ, Frammenti gregoriani in Slovacchia, s. 106-108. VESELOVSKÁ, Hudobnopaleografické
špecifiká, s. 28-39.
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stránky recto obsahuje časť komúnia Qui michi ministrat zo sviatku sv. Vavrinca
a dva incipity. Na verse sa nachádza časť ofertória zo sviatku sv. Eusébia Desiderium animae eius s notovanými incipitmi troch príslušných veršov.
Obsah Graduálu B I-16
f. 1r: [Cm. Qui mihi ministrat me se] quatur et ubi ego sum illic et ministe[r meus erit]. Justus ut
palma Gr. Os justi medi[tabitur] Of.
f. 1v: [Of. Desiderium anime... capite ejus c]oronam de lapide [V. Vitam petit et trib]uisti domine
V. L[aetificabis e]um in gaudio [cum vultu tuo posuisti] V. In[ve]niatur manus tua omnibus inimicis tui dextera [tua inveniat omnes qui] te oderunt domine

Graduál B I-16, 1r, Slovenská národná knižnica – Literárny archív

Breviár B I-17 zo Slovenskej národnej knižnice v Martine používa charakteristické tvary juhonemeckej bezlinajkovej neumovej notácie salzburského okruhu
z prelomu 12. a 13. storočia. Punktum sa vyskytuje samostatne aj pri viactónových
neumách. Virga má v hornej časti hlavicu naklonenú doľava v tvare číslice 7, clivis
je oblúkový. Pes je naklonený doprava, v úvode s oblúčikom. Oblúkový tvar má aj
torculus. Porrectus je vytvorený s ostrými tvarmi. Z kompozitných a ornamentálnych (likvescentných) tvarov sú použité pes subbipunctis, pressus major, bistropha,
episema, cephalicus a likvescentný pes. Liturgia fragmentov reprezentuje rakúsku
liturgickú tradíciu, ktorú dokumentujú rukopisy z kláštorov v Klosterneuburgu
(R. Egresso noe, R. Benedicens ergo. A. Si mihi dominus salvator) a Vorau.461 Notácia
sa približuje notačnému systému Breviára Cod. 1717 (St. Maria, Klosterneuburg,
461

http://cantusdatabase.org Antifonáre z Klosterneuburgu: CCl. 1010, 1011, 1012, 1013, 1015, 1017, 1018 a
antifonár z kláštora Vorau, Stiftsbibliothek 287.
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polovica 13. storočia)462 a Breviára Cod. 1890 (južné Nemecko, okolo roku 1200)
v Rakúskej národnej knižnici vo Viedni. 463
Breviár je rozstrihaný na tri časti. Dva pásiky (17a + 17c) obsahujú niekoľko
gregoriánskych spevov, zatiaľ čo tretí (17b) zachováva časť čítania. Z obsahového
hľadiska za prvý považujeme fragment 17c, ktorý je vnútornou časťou pôvodného bifólia. Na zapísanej časti sa nachádza responzórium Per memetipsum juravi
z piatej nedele post Epiphaniam. Obsahuje čiernu iniciálu s červenou výplňou (P),
zatiaľ čo na opačnej strane zlomku sú pod sebou zapísané štyri červené majuskuly (C,F,C,S), pravdepodobne začiatok nejakej litánie, resp. invokácie. Druhý fragment (17a) je perforovaný a sčasti stmavnutý. Zaznamenáva dve románske iniciály jednoduchého tvaru. Obsah textu tvoria dve responzóriá a antifóna zo šiestej
nedele post Epiphaniam.

Breviár B I-17, 1r, Slovenská národná knižnica – Literárny archív

Fragment Antifonára J 555 zo Slovenskej národnej knižnice v Martine je notovaný juhonemeckou bezlinajkovou neumovou notáciou salzburského okruhu. Notačná sústava je naklonená mierne doprava. Samostatné punktum sa vyskytuje len
ojedinele, virga má esovitý, doprava naklonený tvar bez hlavice. Doprava naklonený pes je podobne ako torculus v úvode s oblúkovým háčikom, clivis je oblúkový.
Melódia má skôr sylabický charakter. Na fragmente sa nenachádza veľa melizmatických úsekov. Z kompozitných a ornamentálnych neum sa na zlomku nachádzajú scandicus flexus, cephalicus, likvescentný pes a ancus. Notácia antifonára sa
462
463

KLUGSEDER, Robert. Cod. 1717. http://www.oeaw.ac.at/kmf/cvp/beschreibungen/1717.pdf.
KLUGSEDER, Robert. Cod. 1890. http://www.oeaw.ac.at/kmf/cvp/beschreibungen/1890.pdf.
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približuje notačnému systému Notovaného misála MR 70 zo Záhrebu z 13. storočia,464 slovinskému fragmentu Breviára 16 080 Národnej univerzitnej knižnice
v Ľubľane,465 fragmentu Graduála KAM 105 a.e.1 zo zbierky františkánskeho kláštora v slovinskom Kamniku (Historický archív v Ľubľane)466 a rakúskym rukopisom Graduálu – sakramentáru Cod. 1909 (St. Blasius – Admont, okolo roku 1200)
a Graduálu – sakramentára Cod. 14 208 (salzburská diecéza, okolo roku 1300) z Rakúskej národnej knižnice vo Viedni.467 Liturgický obsah antifonára dokumentuje
oficiové spevy 2. až 4. nedele vo veľkonočnom období, ktoré sa používajú v celej
Európe. Zlomok neobsahuje žiaden špecifický spev, ktorý by mohol provenienčne upresniť pôvod fragmentu.
V rámci výskumov stredovekých notovaných zlomkov zo Slovenského národného archívu bolo identifikovaných niekoľko zaujímavých skupín rukopisov, ktoré
charakterizovali spoločné notačné, liturgické alebo obsahové prvky. Mimoriadne zaujímavú skupinu tvoria najstaršie zlomky, ktoré pochádzajú z väzieb kníh
Kremnickej farskej knižnice a z Bratislavskej kapitulskej knižnice.
Notovaný breviár Fk Kre IV/a obsahuje časť liturgie na 3. a 4. adventný týždeň.468
Antifóny na magnifikat a benediktus (Fer. 4, 5 Hebd. 3 Adv., Sabbato Hebd. 4) sa
približujú liturgii okruhu Salzburg, Bamberg a Aquileia (Ab. Ponam in Sion, Am.
Ponent Domino: Fer. 4 Hebd. 3 Adv.; Ab Consolamini consolamini, Am. Laetamini
cum Jerusalem: Fer. 5 Hebd. 3 Adv.).469
Liturgická tradícia

Fer. 4 Hebd. 3 Adv.

Fer. 5 Hebd. 3 Adv.

Salzburg

Ab Missus est Gabriel
Ab+Ponam in Sion
Am Ponent Domino
Ab Missus est Gabriel
Ab+Ponam in Sion
Am Ponent Domino
Ab Ponam in Sion
Am Ponent Domino
Ab Missus est Gabriel
Am Ponent Domino

Ab Consolamini consolamini
Am Laetamini cum Jerusalem

Bamberg

Aquileia
Praha

464
465
466
467
468
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Ab Consolamini consolamini
Am Laetamini cum Jerusalem
Ab Consolamini consolamini
Am Laetamini cum Jerusalem
Ab Consolamini consolamini
Am Laetamini cum Jerusalem

SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes forrásai, C 59, 13. storočie.
SNOJ, Medieval Music Codices, s. 17-18.
SNOJ, Medieval Music Codices, s. 26–27.
ZÜHLKE, Hanna. Cod. 1909. http://www.oeaw.ac.at/kmf/cvp/beschreibungen/1909.pdf; ZÜHLKE,
Hanna. Cod. 14208. http://www.oeaw.ac.at/kmf/cvp/beschreibungen/14208.pdf.
VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum etc. – Archivum Nationale Slovacum, s. 50-52.
CAO – ECE I/A Salzburg (Temporale), s. 83, 2411, 2450, 2460, 2470. Druhá dvojica antifón má rubrované
označenie R ako responzórium a V ako verš k responzóriu. Na tomto mieste však ide o antifóny.
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Liturgická tradícia

Fer. 4 Hebd. 3 Adv.

Fer. 5 Hebd. 3 Adv.

Ostrihom

Ab Quomodo fiet istud
Ab+ Hoc est testimonium
Am Ponam in Sion
Ab Spiritus Sanctus
Am /?/
Ab Missus est Gabriel
Am Laetamini cum Jerusalem
Ab Missus est Gabriel
Am Ponent Domino

Ab Ponent Domino
Am Consolamini consolamini

Spiš
Transylvánia
Záhreb

Ab Consolamini consolamini
Am Laetamini cum Jerusalem
Ab Quomodo fiet istud
Am Hoc est testimonium
Ab Quomodo fiet istud
Am Laetamini cum Jerusalem

Na verse sa nachádzajú tzv. veľké Ó antifóny (Sabbato Hebd. 4 Adv. + veľké antifóny). Liturgické radenie opäť smeruje k juhonemecko-rakúskej oblasti, s výnimkou antifóny O oriens, ktorú kremnický fragment neobsahuje. Je to mimoriadne
raritná absencia, keďže táto antifóna sa objavuje na piatom mieste takmer všetkych európskych liturgií (Cantus ID 004050).

Breviár Farská knižnica v Kremnici IV, 1v, Slovenský národný archív
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SNA Fk Kre IV

Salzburg

Bamberg/CA

Aquileia

Ostrihom

O sapientia
O adonai
O radix
O clavis David
O rex gentium
O Emmanuel
O virgo virginum
O Gabriel
O mundi domina
O rex pacifice
O Jerusalem civitas

O sapientia
O adonai
O radix
O clavis David
O oriens
O rex gentium
O Emmanuel
O virgo virginum
O Gabriel
O rex pacifice
O Jerusalem civitas

O sapientia
O adonai
O radix
O clavis David
O oriens
O rex gentium
O Emmanuel
O virgo virginum
O mundi domina
O Gabriel
O Jerusalem civitas
O rex pacifice

O sapientia
O adonai
O radix
O clavis David
O oriens
O rex gentium
O Emmanuel
O virgo virginum
O Gabriel
O rex pacifice
O Jerusalem civitas
O mundi domina

O sapientia
O adonai
O radix
O clavis David
O oriens
O rex gentium
O Emmanuel
O virgo virginum
O Gabriel
O rex pacifice
O Jerusalem civitas
O mundi domina

Zaujímavú, ale žiaľ zatiaľ nie úplne presne zaraditeľnú, štruktúru vykazujú antifóny na magnifikat v cezročnom období (Historia De Regum) Notovaného breviára
Manus. 81. Radenie antifón zodpovedá v úvode (1-5) salzburskému okruhu. Ďalšie
antifóny 6-12 sa obsahovo približujú akvilejskej liturgickej tradícii, napr. použitie
antifóny Saul et Jonathas,470 poradie však s Akvileou identické nie je (rozdielne je
radenie už prvých dvoch antifón – antifóny v Akvileji začínajú s Cognoverunt omnes). Antifóna Saul et Jonathas sa objavuje v najstaršom európskom repertoári v rukopisoch E (Ivrea, Bibliotheca Capitolare 106, 11. storočie), M (Monza, Basilica di
S: Giovanni Battista – Bibliotheca Capitolare e Tesoro C. 12/75, 11. storočie) a F (Paris, Bibliothéque nationale de France lat. 12584, St. Maur les Fossés, 12. storočie).
De

Breviár Manus. 81 Salzburg

Ostrihom

Aquileia

Bamberg

Loquere Domine
Cognoverunt omnes
Praevaluit David
Nonne iste est
Quis enim
Doleo super te
Saul et Jonathas

Loquere Domine
Cognoverunt omnes
Praevaluit David
Nonne iste est
Doleo super te
Rex autem cooperto
Obsecro Domine

Cognoverunt omnes
Obsecro Domine
Praevaluit David
Nonne iste est
Quis enim
Iratus rex Saul
Doleo super te

Loquere Domine
Cognoverunt omnes
Praevaluit David
Nonne iste est
Iratus rex Saul
Dixitque David
Clamabat Eliseus

Regum
Am
1
2
3
4
5
6
7

470

Loquere Domine
Cognoverunt omnes
Praevaluit David
Nonne iste est
Quis enim
Iratus rex Saul
Doleo super te

Antifóna Saul et Jonathas sa nepoužívala v Prahe, Ostrihome, Bambergu a ani v Salzburgu. Objavuje sa
najmä v talianských rukopisoch, v Rakúsku ju dokumentuje 6 prameňov (A-Gu30, A-KN1012, A-KN1018,
A-KN589, A-Lis290 a A-1863: Breviarium Cod. 1863 Österreichische Nationalbibliothek Wien), z uhorských rukopisov sa objavuje vo františkánskom Antifonári H-Bu lat. 119 Budapest, Egyetemi Könyvtár
lat. 119. Žiaľ ani jedno radenie z porovnávaných kódexov nie je totožné s bratislavským zlomkom.
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De

Breviár Manus. 81 Salzburg

Ostrihom

Aquileia

Bamberg

Unxerunt Salomo-

Saul et Jonathas

Rex autem David

Dixitque David
Rex autem David

Doleo super te
Unxerunt Salomo-

Regum
Am
8

Obsecro Domine

Rex autem David

nem
Clamabat Eliseus

9
10

Dixitque David
Rex autem David

Dixitque David
Obsecro Domine

11

Unxerunt Salomo-

Unxerunt Salomo-

Unxerunt Salomo-

12

nem
Clamabat Eliseus

nem
Clamabat Eliseus

nem
Clamabat Eliseus

nem

Breviár Manus. 81, Kapitulská knižnica v Bratislave, 2ra-rb, Slovenský národný archív

Časť rozrezaných zlomkov Breviára Manus. 81 obsahuje liturgiu na sviatok Commune virginum z Commune sanctorum. Poradie antifón na ranné chvály (A. Haec est virgo sapiens et una. A. Haec est virgo sapiens quam. A. Media nocte clamor.
A. Prudentes virgines acceperunt. A. Tunc surrexerunt omnes virgines) zodpovedá
salzburskej liturgickej tradícii.
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Brevier SNA Manus. 81 Salzburg

Ostrihom

Transylvánia

Praha

Haec est virgo sapiens

Haec est virgo sapiens

Prudentes virgines

Haec est virgo sapiens

Ecce prudens virgo

et una
Haec est virgo sapiens

et una
Haec est virgo sapiens

aptate
Prudentes virgines

et una
Haec est virgo sapiens

Pulchra facie sed

quam
Media nocte clamor

quam
Media nocte clamor

acceperunt
Tunc surrexerunt

quam
Inventa bonamargarita Veni sponsa Christi

Prudentes virgines

Prudentes virgines

omnes virgines
Media autem nocte

Media autem nocte

acceperunt
Tunc surrexerunt omnes

acceperunt
Tunc surrexerunt

clamor
Virginum chorus

clamor
Virginum chorus

Inventa bona

virgines

omnes virgines

laudate

laudate

margarita

Virgines Domini

Dva fragmenty zo Slovenského národného archívu patria do skupiny bezlinajkových fragmentov graduálov, ktoré reprezentuje nemeckú bezlinajkovú notáciu
po roku 1200 (1200-1250). Patria sem fragmenty zo Slovenského národného archívu Fk Kre XXIV,471 Manus. 40. Oba zlomky sa približujú fragmentu Graduálu
zo Štátneho archívu v Bratislave EC Lad. 3. Graduál z Kremnickej farskej knižnice
obsahuje ofertóriové verše k ofertóriu Immittet Angelus Domini na štvrtok prvého pôstného týždňa. Prvý, druhý i tretí verš Benedicam Dominum, In Domino laudabitur a Accedite ad eum obsahuje napr. benediktínsky rukopis z Rajhradského
kláštora Misál CZ-R (Rajhrad) R 396.472
Fragment Graduálu Manus. 40 obsahuje časť liturgie z commune sanctorum,
vigílie sv. Andreja, sv. Trojice a tretej nedele po sviatku Zoslania Ducha Svätého.
Radenie alelujových veršov (1. Domine Deus meus in te speravi salvum 007a, 2. Deus
judex justus fortis et patiens 007b, Diligam te Domine virtus mea 017) zodpovedá radeniu nemecko-rakúskeho regiónu Salzburg, Klosterneuburg, Havelsberg, Kremsmünster etc. (Ostrihom začína veršom Verba mea 005).473

Graduál Farská knižnica v Kremnici XXIVb, 1ra, Slovenský národný archív

471
472
473

VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum etc. – Archivum Nationale Slovacum, s. 56-58.
http://cantusbohemiae.cz/id/g01204a, http://cantusbohemiae.cz/chant/8617, http://cantusbohemiae.
cz/chant/8618.
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus/
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Graduál Farská knižnica v Kremnici XXIVa, 1r, Slovenský národný archív
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Graduál Manus. 40, Kapitulská knižnica v Bratislave, 1v, Slovenský národný archív

185

Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

Príbuzný typ juhonemeckej notácie z 13. storočia dokumentuje pergamenové
fólio Graduálu EC Lad. 3 zo Štátneho archívu v Bratislave, ktoré bolo uprostred
vertikálne rozstrihnuté na dve časti. Text je napísaný jednou rukou. V ľavom hornom rohu versa sa nachádzajú stopy neznámeho spevu, zaznačeného inou rukou
na necelých 11 riadkoch. V nižšej časti ľavého okraja versa sú zaznamenané dva
varianty – diferencie žalmových tónov. Keďže ide o rozstrihnuté fólio, pri prechode z ľavej časti do pravej chýba takmer v každom riadku niekoľko slabík (poväčšine jedna až tri slabiky v závislosti od dĺžky príslušných neum). Nad každým
textovým incipitom spevov je zapísaná rímska číslica, ktorá odkazuje na príslušné fólio, kde sa kompletný spev v pôvodnom rukopise nachádzal. Z liturgického
hľadiska fragment obsahuje spevy z časti commune sanctorum.

Graduál EC Lad. 1/3, 1v, Štátny archív v Bratislave

Notovaný misál z 12. storočia bol nájdený vo väzbe rukopisu Summa vitiorum,
Summa virtutum od Guglielma Peraldiho (Slovenský národný archív, Manus. 92).474
Na základe vtedajšej praxe skriptor používal väčšie písmená pre texty, menšie
boli určené pre príslušné spevy. Recto obsahuje časť omšových textov a spevov
zo soboty po druhej pôstnej nedeli a časť po tretej pôstnej nedeli. Verso obsahuje
evanjelium podľa Lukáša, nad textom ktorého sa nachádzajú lekčné znaky.
474

VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum etc. – Archivum Nationale Slovacum, s. 96.
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Misál Manus. 92, Kapitulská knižnica v Bratislave, 1r, Slovenský národný archív

Bifólio Notovaného misála Frag. 7 sa nachádza aj Ústrednej knžnici Slovenskej
akadémie vied v Bratislave. Na základe analýzy notačných znakov ho datujeme na
koniec 12. storočia. Z liturgického hľadiska bifólio obsahuje spevy propria 20. nedele po Zoslaní Ducha Svätého. Zlomok obsahuje niekoľko rubrík a dva kompletné
spevy In. Venite adoremus Deum (f. 1r) a All. Dextera Domini fecit virtutem (f. 2r).475

Notovaný misál Frag. 7, 1v, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, detail

V Hudobnom múzeu Slovenského národného múzea sa nachádzajú dva neumové fragmenty s nemeckým bezlinajkovým systémom bez signatúry. Do múzea sa dostali v rámci pozostalosti Dr. Borisa Bálenta. Písomné záznamy o pôvode fragmentov žiaľ chýbajú.
Bifolium Breviára MUS I 351 pochádza z polovice 13. storočia. Fragment obsahuje časť ofícia prvého nokturna z matutína na tretiu adventnú nedeľu. Notované
je responzórium Suscipe verbum. Nemecká adiastematická notácia dokumentuje
mierne manieristické prvky. Používaná je samostatná virga, ktorá je vertikálne
stavaná bez sklonu doprava. Písaná bola ťahom zhora. Pripomína číslicu 1. Ojedinele sa objavuje aj samostatné punktum. Pes, s oblúčikom v úvode, je taktiež vertikálny. Okrúhly clivis je už poznačený gotickým vedením pera. Notácia breviára
475

VESELOVSKÁ, Mittelalterliche liturgische Kodizes II, č. 95, s. 67.
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sa časovo približuje k fragmentu Breviára 3118 zo ŠA v Modre476 a zlomku Breviára EC Lad. 1/2 z ŠA v Bratislave.477

Notovaný breviár MUS I-351, 1v-2r, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum

Druhý fragment Breviára MUS I 352 datujeme na prelom 12./13. storočia. Na
zlomku je zachytená časť ofícia commune sanctorum (sviatok sv. apoštolov). Počet riadkov je 28 v každom stĺpci. Verso fragmentu obsahuje niekoľko spevov zo
sviatku sv. Mateja, z ktorých väčšina je zaznamenaná notovaným incipitom. Len
dva spevy sú úplné, R. Qui sunt hi qui ut nubes s veršom Dorsa eorum plena a antifóna na ranný chválospev Ecce ego Joannes vidi. Na recte nachádzame len texty
rôznych krátkych čítaní (capitula) a modlitieb.
Juhonemecký adiastematický neumový systém breviára charakterizuje samostatné punktum, okrúhly clivis a samostatná virga (v tvare 1 alebo s náznakom na
číslo 7).478 Fragment inklinuje k nemeckým notačným školám (používa pressus
476
477
478

VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum etc. – Modra et Sanctus Georgius, s. 83-84.
SOPKO, Kódexy a neúplne zachované rukopisy, č. 434. CZAGÁNY, Dva neumové fragmenty v Štátnom
archíve v Bratislave, s. 32-45. VESELOVSKÁ, Mittelalterliche liturgische Kodizes II, č. 1, s. 60.
Virga fragmentu breviára sa približuje stavbe virgy Cod. 55 der Zürcher Kantonsbibliothek. WAGNER,
Einführung in die Gregorianischen Melodien III , s. 218.
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minor). Smer písma je mierne naklonený doprava. Pes je opäť vytvorený s úvodným
oblúkom. Okrúhly clivis je ostrejší ako v prípade breviára č. 73. Notácia breviára
smeruje k tvarom zlomku graduálu zo Slovenského národného archívu, ktorý je
ale časovo približne o 50 až 70 rokov starší.479
Bifólio z neskorostredovekého Notovaného breviára 3118 sa nachádza v Štátnom
archíve v Modre. Je prilepené na obale mestskej úradnej knihy mesta Modra z roku
1666. Ľavú časť bifólia z konca 13. storočia takmer úplne prekrýva prelepený papier s názvom registra, v pravej časti prevažuje textový zápis patristického čítania.
Celkový počet riadkov je 26. Skriptor použil čierny atrament. Na rubriky, jedinú
zachovanú iniciálu na začiatku krátkeho čítania a na zvýraznenie začiatočných
písmen viet uprednostnil červený atrament. Jediným spevom na pergamene je
R. Continet in gremio s veršom Domus pudici zo sviatku Narodenia Pána.

Notovaný breviár 3118 Magistrát mesta Modra II. 3.59.313 Kammerrechnung 1666,
Štátny archív v Bratislave, pracovisko – Archív Modra, detail

V úlohe spevňujúceho vonkajšieho obalu knihy z roku 1615 Melodaesia sive aepulum museum Čaplovičovej knižnice Oravského múzea P. O. Hviezdoslava je použité neúplné fólio z misála (13. storočie). Je zapísané v dvoch stĺpcoch, pergamen
je však dosť obšúchaný a v spodnej časti aj vyblednutý. Obsah fólia, ktorý pokrýva
chrbát knihy, je stmavnutý a prakticky nečitateľný. Napriek všetkým uvedeným
faktom je fólio pomerne zachované a predstavuje úhľadné písmo skriptora aj notátora. Z liturgického hľadiska obsahuje niektoré texty a spevy piatej a šiestej férie po veľkonočnej nedeli.
Zlomok z misála (sanktorál) z 13. storočia plní funkciu spevňujúceho obalu
nenotovaného traktátu Expositio hymnorum cum notabili commento z roku 1492.
Ide o odpis teologického výkladu sekvencií a hymnov od pisára Žigmunda Senfleebena z Podolínca. Pergamenové fólio zaznamenáva spevy z časti proprium
479

VESELOVSKÁ, Mittelalterliche liturgische Kodizes I, č. 45, s. 86-87. SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I,
č. 51. KNAUZ, A Pozsonyi káptalannak kéziratai, Kn 44.
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sanctorum. V hornej časti fólia sa nachádzajú notované spevy viacerých sviatkov, napr. sv. Sabíny, sviatku Sťatia Jána Krstiteľa či Narodenia Panny Márie, dolná časť fólia však obsahuje len textové incipity s rubrikami, indikujúcimi príslušných svätcov, ktorým sú spevy určené. Pergamen je poškodený, napriek tomu je
pomerne dobre čitateľný s výnimkou veľmi vyblednutého obsahu na chrbáte knihy.
Kompletné fólio z breviára dodnes tvorí obal úradnej knihy, uloženej v Štátnom
archíve v Bardejove, sign. 988, ku ktorej je pripevnený šitím. Pergamen je výrazne
poškodený, vyblednutý a z tohto dôvodu ťažko čitateľný. Spodný okraj ľavej časti
versa obsahuje poznámky, napísané neskoršou rukou (tie sa nachádzajú aj medzi
niekoľkými riadkami f. 1va). Vnútorná časť zlomku (verso) obsahuje časť prvého
nokturna zo spoločnej časti commune martyrum, na vonkajšej strane (recto) je
identifikovateľný iba jeden spev R. Hic est vere martir zo spoločnej časti na sviatok jedného mučeníka.
Fólio z misála tvorí obal mladšej knihy, sign. 926-928 v Knižnici Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Levoči a je pevne prilepené na chrbát knihy. Najmä na
vonkajšej strane je veľmi poškodené, poznačené silným zvlhnutím pergamenu
ako aj jeho zhnednutím a vyblednutím. V strednej časti pergamenu je prilepený
štítok so starou signatúrou inkunábuly (B.c 121), zatiaľ čo v jej spodnej časti sa nachádza rukou napísaná signatúra iného archivára (S 74). Text je napísaný v dvoch
stĺpcoch. Vnútorná časť fólia obsahuje spev na prijímanie Redime me Deus, ďalej
modlitbu, starozákonné čítanie z knihy Leviticus a začiatok Gr. Exaltabo te Domine, ktorý pokračuje na verse (vonkajšia časť). V niektorých medzislabičných
priestoroch sú slabo viditeľné červené čiarky na vyplnenie prázdnej plochy. Na
verse pokračuje časť Evanjelia podľa Jána.
Najstaršie hudobné pramene, uložené v slovenských archívoch, sú reprezentované niekoľkými zlomkami, ktoré pochádzajú z neznámych liturgických rukopisov. Zapísané sú najstarším notačným systémom – bezlinajkovou notáciou.
Všetky predstavené zlomky zaznamenávajú typické znaky nemeckej, resp. juhonemeckej notácie. Rozdiely v notácii jednotlivých fragmentov vyplývajú z individuálneho rukopisu, sklonu a ťahov ruky, z čoho pramení rozdielnosť vo veľkosti
či tvare písma. Pamiatky z Modry, Bardejova a Levoče dodnes tvoria obaly mladších kníh, resp. registrov, zatiaľ čo ostatné zlomky už boli separované, v lepšom
prípade reštaurované. Stav zlomkov je vo všeobecnosti dobrý. Výrazne poškodené a ťažko čitateľné je fólio z misála bez signatúry (uložené v Ústrednej knižnici
SAV), fóliá z Levoče a Bardejova a zlomok z Graduálu v Martine (B I/16).
Datovanie všetkých bezlinajkových pamiatok siaha prevažne do 12. a 13. storočia.
Za najstaršie považujeme fólio Graduálu B I/16 zo SNK v Martine (1080 – 1100).
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Keďže je výskum adiastematických zlomkov prakticky ukončený, môžeme
konštatovať, že v archívno-knižničných inštitúciách Slovenska sa v súčasnosti
nachádza 22 pergamenových fragmentov s nemeckou bezlinajkovou neumovou notáciou. Jedenásť zlomkov je uložených v bratislavských archívoch, desať
sa nachádza v archívoch mimo Bratislavy, jeden sa zachoval len v reprodukovanej podobe(Košice).480
Fragmenty s nemeckou bezlinajkovou notáciou z územia Slovenska
Miesto uloženia
ŠA Bratislava
SNA Bratislava
ÚK SAV Bratislava
HM SNM Bratislava
ŠA Modra
ŠA Kremnica
LA SNK Martin
Dolný Kubín - Čaplovičova knižnica Oravského múzea
Levoča – Knižnica Evanjelického a.v. cirk. zboru
ŠA Bardejov
Košice (?)
Spolu

480

Antifonáre

1

1

Breviáre

Graduále

1
2

1
2

2
1
1
2

1
(1)
11

1
1

5

Misále
1
2

1
1

5

Spolu
2
5
2
2
1
1
4
2
1
1
(1)
22

Ak by sme do uvedeného počtu zakomponovali aj bezlinajkové fragmenty slovenskej proveniencie, deponované v rumunskej Albe Julii (1 zlomok z antifonára a 3 neúplné bifóliá, vyňaté z rovnakého graduálu),
celkový počet adiastematických pamiatok z nášho územia by dosiahol počet 26. Pri spočítaní všetkých
pergamenových jednotiek by sa vyšplhal na číslo 30.
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ajpočetnejšie zastúpeným stredovekým notačným systémom z územia Slovenska je métsko-gotická notácia.481 Pôvodná métská notácia sa nazýva
podľa karolínskeho cirkevného a kultúrneho centra – mesta Metz (Méty). Arcibiskup Chrodegang (zomrel v roku 766), ktorý sa zasadil o zavedenie rímskej liturgie a rímskych liturgických spevov vo Franskej ríši, ustanovil Méty za najvýznamnejšie liturgické centrum krajiny. Métská notácia sa vykryštalizovala zo staršieho
bretónskeho notačného systému. V priebehu 12. a 13. storočia mohutne expandovala s obrovským kultúrnym vplyvom na stredovekú knižnú kultúru rôznych oblastí. Okrem Francúzska sa objavila na severe Talianska, juhu Belgicka, v Nemecku a v Rakúsku.482 V 12. a 13. storočí prenikla do zaalpskej oblasti, kde sa uplatnila
súčasne so zavedením diastematického princípu na linajkovej osnove. Reformné
uhorské notačné školy sa v priebehu 12. storočia zoznámili s notátorskymi zvyklosťami románskych krajín, ktoré v tomto čase produkovali rukopisy s diastematickým princípom.483
Métska alebo lotrinská notácia484 sa vo svojej najstaršej adiastematickej a diastematickej forme používala v 10. a 11. storočí na severovýchode Francúzska, najmä na teritóriu arcibiskupstva v Remeši a biskupstva v Métach (arcibiskupstvo
Trevír). Najstarším kompletným rukopisom s týmto notačným systémom je kódex

481
482
483
484

Pomenovanie métsko-gotická notácia zavádza v typológii notovaných prameňov stredovekého Uhorska
Janka Szendrei. SZENDREI, Graner Choralnotation, s. 5-234.
STÄBLEIN, Schriftbild der einstimmigen Musik, s. 42.
Juhofrancúzske notácie boli diastematické od začiatku. V terciách usporiadaný linajkový systém Guida
z Arezza sa v románskom prostredí rozširoval mimoriadne rýchlo.
HILEY – SZENDREI, Notation, Early Palaeo-Frankish notations, s. 96-97. HILEY – SZENDREI, Notation,
Pitch-specific notations, Messine (Metz, Lorraine, Laon) notation, s. 103-105. SZENDREI, Staff notation
of Gregorian Chant in Polish Sources, s. 187-281.
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Laon 239 (F-LA 239), ktorý bol napísaný okolo roku 930.485 Charakteristickými
znakmi métskej notácie boli malá bodka (punktum alebo uncinus), clivis vo forme
arabskej číslice 7 a cephalicus vo forme arabskej číslice 9. Diastematická métska
notácia prijala guidónsky linajkový systém v priebehu 12. storočia. Znaková štruktúra sa po zavedení linajkovej osnovy veľmi zjednodušila a najmä komplikované
ozdobné tvary adiastematickej a diastematickej notácie boli nahradené menšími
skupinovými neumami (vytrátilo sa napr. používanie quilismy, ktorá bola nahradená scandicom). Niektoré skriptóriá prestali používať väčšinu liquescentných
tvarov (objavuje sa už len cephalicus a epiphonus). Základnou štruktúrou notácie
sa stalo punktum (punctum alebo uncinus = bodka), ktorého podoba sa odlišovala
od skriptória ku skriptóriu. Podobne regionálne variabilný tvar mali i trojtónové
neumy scandicus a climacus. Podľa teritoriálnych zvyklostí sa odlišovali a špecifikovali svojím smerovaním (vertikálnym, diagonálnym, punktuálnou verziou,
v úvode so samostatnou virgou a pod.). Najmä koncom 12. storočia sa ustálila doprava smerujúca, diagonálna forma climacu pod vplyvom francúzskych a nemeckých skriptórií (hlavný rozdiel od ostrihomskej notácie). Métska notácia sa od 13.
storočia stala mimoriadne expanzívnym notačným systémom, ktorý sa etabloval
v takmer celom stredoeurópskom priestore. Rôzne formy a často mimoriadne ojedinelé varianty métskeho systému sa v špecifickej podobe objavujú v diecéznych
(kapitulské, mestské, farské skriptóriá) a premonštrátskych skriptóriách dnešného
Francúzska, Nemecka, Čiech, Moravy, Poľska, Rakúska, Slovenska, Rumunska,
Slovinska i Chorvátska. Napriek relatívne jednotnej štrukturálnej výstavbe základných neumových tvarov (jednotónová neuma: punktum, dvojtónové neumy:
pes a clivis, trojtónové neumy: scandicus, climacus, torculus a porrectus) sa jednotlivé skriptorské centrá (Praha, Krakov, Olomouc a i.) začínajú odlišovať v používaní
špecifických verzií neumových tvarov. V zachovaných kódexoch a fragmentoch
z územia Slovenska je najpoužívanejším notačným systémom. Vyše ¾ všetkých
rukopisov dokumentuje práve métsky notačný systém konca 14. a najmä 15. storočia. Zásluhou gotizácie jednotlivých neumových štruktúr sa v priebehu 15. storočia mení rozmerovo menšia notácia na notopis veľkoformátových liturgických
kódexov, ktoré sa zachovali v bývalých kapitulských knižniciach v Bratislave, Spišskej Kapitule alebo vo východoslovenských mestách (Prešov, Košice).486 Métska
485
486

Le Codex 239 de la Bibliothèque de Laon. Ed. Paléographie Musicale X. Solesmes -Bern: Abbaye Saint-Pierre & P. Lang, 1992.
Práve z dôvodu gotizácie jednotlivých tvarov v 14. a najmä v 15. storočí označuje maďarská hudobná historička Janka Szendrei túto notáciu ako métsko-gotickú.Ide o úplne iný notačný systém ako bola pôvodná
métska notácia (adiastematická, diastematická i na linajkovej osnove). SZENDREI, Choralnotationen
als Identitätsausdruck, s. 139-170.
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notácia z územia Slovenska vykazuje jasnú štýlovú štruktúru, ktorá sa dá teritoriálne rozdeliť na dva veľké okruhy.
Západný okruh zachovaných pamiatok (Bratislava, západné a stredné Slovensko), inklinuje k pisárskej tradícii rakúskych a českých notátorskych dielní (Bratislavské antifonáre I, II, IV, Bratislavský misál „H“487 a i.).

Bratislavský misál IV, A/2, 6v, Múzeum mesta Bratislavy
487

Maďarská národná knižnica v Budapešti OSzK Clmae 94. Notovaný je len Exultet, prefácie a rodokmeň
Ježiša Krista, tzv. Genealogia. Métsko-gotická notácia tohto kódexu je pravdepodobne jedným z najstarších príkladov tohto notačného typu priamo z dielne bratislavského skriptória.
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Východný okruh okolo Spišskej Kapituly (východné Slovensko: Spišská Kapitula, Levoča, Košice, Prešov; časť stredného Slovenska: Banská Štiavnica) sa štýlovo i formovo približuje niektorým poľským rukopisom a poľskej notačnej praxi
(najmä z okolia Krakova).
Z jednotónových neum sa používalo iba punktum. Zo znakového systému sa
takmer úplne vytratila virga. Objavuje sa len v kombinácii, v rámci skupinových
neumových útvarov (pes, scandicus, climacus, porrectus).488 Pes bol vytvorený zo
samostatného punktu a virgy s hlavicou smerujúcou doprava. Clivis bol typický
métský, pravouhlý. Scandicus sa skladal z dvoch stúpajúcich, doprava smerujúcich punktov. Najvrchnejším tónom bola virga, s hlavicou smerujúcou doprava.
Climacus sa vyskytoval vo dvoch tvaroch, v úvode s virgou, za ktorou nasledovala
rada klesajúcich punktov, smerujúcich doprava. Niekedy sa objavoval climacus
iba ako rad klesajúcich, doprava smerujúcich punktov, bez virgy. Torculus sa skladal z úvodného punktu a viazanej virgy s clivisom (mal mierne skrinkovitý tvar).
Porrectus bol vytvorený z clivisu a virgy. Z kľúčov sa často používali najmä c a f ,
niekedy sa vyskytuje aj g. Na našom území sa používal custos (na rozdiel od ostrihomského notačného systému).
Notácia bola umiestnená do 4- alebo 5-linajkového systému prevažne červenej farby, ktorý sa najmä v 15. storočí umiestňuje do dvojitého rámovania určujúceho zrkadlo strán.
Z kompletných rukopisov sa zo Spiša sa zachovali dva rukopisy s notáciou zo 14.
storočia: Spišský breviár H R III 94 (Knižnica Batthyaneum v Albe Julii, kódex patril do fondu levočskej farskej knižnice, notované sú len dva fragmenty z prídoštia
s métskou notáciou poľskej proveniencie489) a Spišské nekrológium R I 61 (Knižnica Batthyaneum v Albe Julii),490 dva z prelomu 14./15. storočia Spišský breviár D R
II 46 (Knižnica Batthyaneum v Albe Julii, na f. 242v je métsko-gotickou notáciou
notované responzórium Quae est ista quae ascendit491 s veršom Ista est speciosa od
488

489

490
491

Je to jeden z hlavných rozdielov métsko-gotickej notácie z nášho územia a rukopisov, notovaných métskou notáciou z nemecky hovoriacich krajín. Samostatná virga sa v nemeckých a rakúskych kódexoch
používala bežne.
Ide pravdepodobne o fragmenty z hymnára. Zlomky obsahujú notované hymny predné prídoštie: Veni
redemptor gentium ostende partum virginis miretur omne saeculum talis decet partus deum (http://cantusdatabase.org: 009408a, Nativitas Domini) a Corde natus ex parentis ante mundi exordium alpha et omega
vocatus ipse fons et clausula omnium quae sunt fuerunt quaeque post futura sunt (008289, Purificatio BMV);
zadné prídoštie: Conditor alme siderum aeterna lux credentium Christe redemptor omnium exaudi preces
supplicum (008284, Dominica 1 Adv.) a A solis ortus cardine et usque terrae limitem Christum canamus
principem natum Maria virgine (008248, Assumptio BMV).
Neskoršou rukou je métsko-gotickou notáciou dopísané responzórium Christe fili dei vivi miserere nobis
(006276 s neidentifikovaným veršom Resurrexisti... miserere nobis a s doxológiou.
601925
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fólia 261v je uvedené celé notované ofícium s úvodnou antifónou Ecce tu pulchra
es amica492 na sviatok Nanebovzatia Panny Márie) a Misál Clmae 92 a dva kódexy
z 15. storočia zo Spišskej Kapituly: Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426
Mss. Mus. No. 1493 a Spišský antifonár Mss. Mus. No. 2.494

Spišský antifonár Fond Hodnoverné miesto Spišská Kapitula, Protokoly 1510-1632, 1v,
Slovenský národný archív

492
493
494

002547
SG
SA
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Oba rukopisy zo Spišskej Kapituly sa používali a vyhotovili pre liturgické obrady v Kostole sv. Martina v Spišskej Kapitule. Keďže o používaní oboch rukopisov
Spišskou Kapitulou niet pochýb, je možné tieto notované kódexy považovať za
vzorové pramene pre určenie základnej typológie hudobnopaleografických štruktúr, ktoré boli charakterisické pre stredoveké rukopisy spišského regiónu. Na základe presnej analýzy neum Spišského antifonára a Spišského graduálu a mimoriadne veľkého počtu zachovaných fragmentov z rôznych archívnych inštitúcií Spiša
a východného Slovenska je možné vystopovať niekoľko zaujímavých informácií
o zvyklostiach notátorskej praxe Spiša v 14. a 15. storočí. Okrem oboch kódexov
Spišskej Kapituly sú príbuzným métsko-gotickým znakovým systémom notované i rukopisy zo Štátnej vedeckej knižnice v Prešove (Notovaný breviár z Dambna
z roku 1375495 a Žaltár z druhej polovie 14. storočia496), Misál Clmae 92 zo Szechényho knižnice v Budapešti,497 Misál a Žaltár498 z Východoslovenského múzea v Košiciach a Spišský breviár D R II 46 (Knižnica Batthyaneum v Albe Julii).
Niekoľko spoločných prvkov obsahujú Misál Clmae 92, Spišský graduál, Spišský
antifonár a niekoľko desiatok fragmentov z Lyceálnej knižnice v Kežmarku, Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracovisko – Archív Banská Štiavnica, zo Štátneho
archívu v Levoči, pracovisko – Archív Poprad, zo Štátneho archívu v Levoči, pracovisko – Archív Spišská Nová Ves a zo Štátneho archívu v Levoči zo 14. a 15. storočia.
Notačný systém týchto kódexov je do istej miery uniformný v prípade ostrých,
zrezaných tvarov jednotlivých koncových častí niektorých neum. Clivis, torculus a porrectus sú v závere zapisované bez akýchkoľvek rombických zakončení.
Táto typizovaná štruktúra sa objavuje v geograficky blízkych, poľských rukopisoch.499 Nepoužíva sa v bratislavských prameňoch a napr. v pramennej základni Banskej Bystrice, kde sa objavuje mierne odlišná, jasne rombizovaná,
manieristická podoba métsko-gotického systému s rombickými zakončeniami neum (bratislavské antifonáre I, II, IV). Pre spišský región sa v 15. storočí stal
mimoriadne typickým znakom 5-linajkový notačný systém (ide pravdepodobne o vplyv poľskej skriptorskej tradície), ktorý sa používal v spojení s dvojitým
červeným rámovaním a s využitím custosu (všetky tieto znaky sú spoločné pre
Spišský graduál aj Spišský antifonár).
495
496
497
498
499

SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, č. 197. URDOVÁ, Spevy prvej adventnej nedele, s. 241-250.
SOPKO, Stredoveké latinské kodexy I, č. 196.
Maďarská národná knižnica v Budapešti OSzK Clmae 92. SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes forrásai, M 1. GÜNTHEROVÁ – MIŠIANIK, Stredoveká knižná maľba, č. 6, s. 37-38.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy I, č. 161. SZENDREI. A magyar középkor hangjegyes forrásai, C 54.
SUTKOWSKI, Cechy paleograficzne notacji muzycznych w polskich rekopisach średniowiecznych,
s. 53-68.
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Notáciu Spišského antifonára a Spišského graduálu tvoria kontaktné neumové
štruktúry, ktoré boli v priebehu 13. storočia vytvorené miešaním métskej a nemeckej notácie. Nejde o primárny notačný typ, ale o zmiešaný systém, ktorý sa na
Slovensku objavuje v priebehu 14. storočia. Rýchlo sa rozširuje na celom našom
území, pričom dokladá jasnú samostatnosť od susednej českej a ostrihomskej notátorskej tradície. Zrkadlo strán oboch rukopisov je udané dvojitým červeným rámovaním, počet sústav na jednom fóliu je v graduáli väčšinou 9 a v antifonári 10.
Použitá je 5-linajková červená notová osnova, custos v 2 tvaroch (punktum s predĺženou koncovou vlásočnicovou čiarou alebo rombus s ozdobnými, manieristickým
vertikálnym zakončením) a kľúče c, f,500 g (v tvare hranatej číslice 9), posuvky b
a odrážka. Celkový duktus písma oboch rukopisov je vertikálny. Z jednotónových
neum je použité dominantne punktum. Samostatná virga sa podobne ako v iných
stredovekých kódexoch a fragmentoch z územia Slovenska takmer nevyskytuje.
Použitá je len ako súčasť viactónových neumových štruktúr (pes, scandicus, climacus, porrectus). Dvojtónové neumy pes (dva stúpajúce tóny) a clivis (dva klesajúce
tóny) majú klasický métský tvar. Pes je vytvorený zo samostatného punktu a virgy, ktorej hlavica smeruje doprava. Pes nie je uvádzaný vo viazanom, esovitom
tvare ako v prípade ostrihomského notačného systému. Clivis je pravouhlý, bez
rombického zakončenia (rozdiel od bratislavských rukopisov). Má jasne zrezané
zakončenie, podobne ako niektoré poľské rukopisy.501 Úvodné punktum clivisu
je v Spišskom antifonári niekedy takmer rovnako dlhé ako nižší tón tohto neumového tvaru (rozdiel od clivisu, ktorý sa vyskytuje v Spišskom graduáli). Trojtónová
neuma scandicus je vytvorená z dvoch stúpajúcich, doprava smerujúcich punktov.
Najvrchnejší tón tvorí virga s hlavicou naklonenou doprava. V prípade, ak je medzi
prvým a tretím tónom väčší ako sekundový interval (vyskytujú sa však aj prípady,
že môže ísť aj o sekundové kroky), druhé punctum je predĺžené do podoby virgy bez
hlavice. Climacus sa objavuje v troch tvaroch. Najčastejšie je uvedený s úvodným
bipunktom a za ním nasledujúcim radom doprava smerujúcich, klesajúcich punktov. Druhý tvar climacu je vytvorený podobne. Najvrchnejší tón je však nahradený
500

501

Kľúč f má napr. v SA 3 základné tvary: 1. vertikálna, gotizovaná virga bez hlavice s dvoma o terciu nižšie
postavenými rombusmi – najčastejšie používaný tvar v Spišskom antifonári; 2. gotizovaná virga bez hlavice s tromi rombusmi, ktoré sú pod sebou vertikálne radené v sekundových krokoch – ide o ojedinelý tvar
tohto kľúča, ktorý je doložený len v SA, 3. dva pod sebou vertikálne radené punkty v terciovom odstupe
– najčastejší typ kľúča f v SG.
SZENDREI, Staff Notation, obrazová príloha III/27-33. Antifonár MS 47 z Archívu katedrálnej kapitulskej
knižnice v Krakove; Graduál MS 45 z Archívu katedrálnej kapitulskej knižnice v Krakove; Pontifikál MS
12 z Archívu a katedrálnej kapitulskej knižnice v Krakove; Antifonár MS 48 z Archívu katedrálnej kapitulskej knižnice v Krakove; Graduál MS 46 z Archívu katedrálnej kapitulskej knižnice v Krakove; Antifonár
MS 97 z Katedrálnej knižnice Gniezno, Graduál MS 1 Duchovného seminára Włocławek.
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jednoduchým punktom. Tretí tvar je s najvrchnejším tónom v tvare virgy. Torculus sa používa v skrinkovitej podobe so samostatným úvodným punktom. Tvarovo sa torculus Spišského antifonára na ff. 1r – 92r mierne odlišuje od formy, ktorú
používa Spišský graduál. Plynulý prechod tejto trojtónovej neumy (punktum, virga
v spojení s clivisom) má pravouhlé vertikálno-horizontálne a následne vertikálne
smerovanie. V Spišskom graduáli sa horizontálna línia prostredného tónu nedodržiava striktne, ale smeruje nadol. Túto formu torculu používa Spišský antifonár
od f. 92v. Porrectus je v oboch rukopisoch vytvorený zo samostatne postaveného
clivisu a virgy. V oboch rukopisoch sa často používajú kombinácie viactónových
neum (torculus resupinus, porrectus flexus a i.). Notácia Spišského antifonára často
používa bipunktum, ktorý sa v Spišskom graduáli nevyskytuje vôbec. Je to zaujímavý jav, ktorý môže odzrkadľovať výrazný vplyv českého prostredia v čase tvorby
Spišského antifonára (česká notácia používa bipunktum veľmi často).
Pramene stredovekej liturgickej hudby na Slovensku zo 14. a 15. storočia dokumentujú multikulturálnu bázu skriptorov a notátorov, ktorí boli školení alebo
pochádzali z mnohých cirkevných, kultúrnych a vzdelanostných centier Európy.
Okrem dominantného vplyvu Ostrihomu (cirkevné centrum krajiny) na liturgický obsah kódexov (najmä rukopisy Bratislavskej kapituly) a fragmentov z celého územia Slovenska, sa na zachovanej produkcii notovaných materiálov dajú
sledovať úzke styky a pôsobenie českých, rakúskych a na Spiši najmä poľských
skriptorských dielní.

Antifonár 3102 Magistrát mesta Modra II. 3.43.297 Kammerrechnung 1650,
Štátny archív v Bratislave, pracovisko – Archív Modra, detail
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Veľka skupina fragmentov s métsko-gotickým systémom, ktorá pochádza z jedného rukopisu, sa zachovala v Štátnom archíve v Banskej Štiavnici.502 28 zlomkov z graduálu, zlomok kyriale a prípadne aj fragmenty so sekvenciami (42, 53,
71) mohli pochádzať z rovnakej liturgickej knihy. Znakový systém je umiestnený
na 5-linajkovú notovú osnovu červenej farby s dvojitým rámovaním. V prípade
kompletného, nerozrezaného fólia mal kódex rozmery približne 350 x 492 mm.
Systém bol umiestnený do 8 riadkov notovej osnovy, ktorej výška bola cca 28,530 mm. Medzera notovej osnovy mala veľkosť 7–9 mm. Takmer vždy bol používaný
custos (ojedinele na konci riadka nie je uvedený). Punktum je v tvare kosoštvorcového rombu s veľkosťou 6 x 8 mm. Samostatná virga sa nepoužíva. Pes a torculus
sú uvádzané so samostatným úvodným punktom. Pes je vytvorený z rombického
punktu a virgy s hlavicou smerujúcou doprava. Clivis je pravouhlý, bez rombického
zakončenia. Scandicus je vytvorený z dvoch stúpajúcich punktov a virgy (nemecký
pôvod), prípadne má tvar punktu, tractulu, virga. Climacus je zložený z virgy (niekedy sa objavuje namiesto virgy len punktum alebo punktum s tenkou zvislou čiarou) a dvoch klesajúcich punktov. Porrectus je zložený z clivisu a virgy. Celkovo je
smer notačného písma vertikálny. Zrezané tvary neum sa približujú k spišským
a poľským rukopisom krakovského okruhu. Notácia banskoštiavnických zlomkov
má mimoriadne blízko najmä ku krakovským rukopisom KrK 45 a 47.503 Z kľúčov sa používajú c, g a f v tvare dvoch nad sebou radených rombusov (číslica 3).
Custos je písaný v tvare rombu s jemnou, predĺženou čiarou v závere. Výzdobný
systém používa čierno-žlté, červeno-modré a červené iniciály s geometrickou výplňou. V prípade jednoduchých lombárd (sekvencie) sa používa striedanie červených a modrých jednoducho zdobených iniciál.504 Predpokladáme, že takmer
všetky z 32 banskoštiavnických fragmentov pochádzalo z jednej liturgickej knihy z konca 15. storočia. Liturgický obsah zlomkov obsahuje rôzne časti omšového propria. Z temporálu pochádza väčšina zlomkov z pôstneho obdobia, Veľkého týždňa a konca liturgického obdobia „cez rok“. Zo sanktorálu sú dva zlomky
(sekvencia sv. Jána evanjelistu), štyri fragmenty sú z commune sanctorum. Stopy
krakovských notopiscov by sa dali hypoteticky predpokladať v Banskej Štiavnici

502
503

504

VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum etc. – e civitate Schemnitziensi, č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 72 (+ 70, 42, 53, 71).
KrK47. Antifonár, Kraków, Archiwum i Bibliotheka Krakowskiej Kapituły Katedralnej MS 47, 15. storočie,
387 ff., rozmery: 390 x 586 mm. KrK 45: Graduál, Kraków, Archiwum i Bibliotheka Krakowskiej Kapituły
Katedralnej MS 45, pred r. 1423, 302 ff., rozmery: 338x459 mm.
K pisárovi iniciál č. 12 a 20 má mimoriadne blízko fragment Graduálu Tomus 2/ Fons 41/ Fasc.1/ Nro.?,
1601 zo ŠA v Kremnici, ktorý obsahuje spevy na sviatky BMV, s. Thomae a in Dedicatione Ecclesiae.
Rozmerovo je mierne odlišný (výška notovej osnovy je len 20 mm).
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v súvislosti s činnosťou poľských majstrov pri výstavbe Kostola sv. Kataríny na
prelome 15. a 16. storočia.

Antifonár Copierbüch, 1616, inv. č. 623, Štátny archív v Banskej Bystrici,
pracovisko – Archív Banská Štiavnica
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Mimoriadne vzácne notované fragmenty sa zachovali na obaloch listín (Acta anni-varia) Hodnoverného miesta Premonštrátskeho konventu v Lelesi, ktoré sa dnes nachádzajú v Slovenskom národnom archíve. Na obaloch protokolov
Hodnoverného miesta sa zachovali zlomky zo 4 rôznych bohoslužobných kníh: 1
sekvenciára /hymnár z druhej polovice 14. storočia, 1 misála z rokov 1350 – 1375,
1 antifonára z rokov 1350 – 1375 a žaltára z prelomu 14./15. storočia.
Z obsahového (liturgického) hľadiska je mimoriadne zaujímavý fragment sekvenciára so sekvenciami na sviatky najdôležitejších domách svätcov – sv. Alžbety
(Sq. Gaude Sion quod egressum) a sv. Ladislava, uhorského kráľa (Sq. Novae laudis
attolamus). Métsko-gotická notácia reprezentuje rýchly notopis s vertikálnym
postavením notačných štruktúr.
Kaligrafickú podobu métsko-gotickej notácie reprezentujú fragmenty žaltára
(Hodnoverné miesto Leleský konvent).

Žaltár f. 1r-2v Fond Hodnoverné miesto Leleský konvent,
Acta Anni, Slovenský národný archív
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Sekvenciár Fond Hodnoverné miesto Leleský konvent, Acta Anni, Slovenský národný archív, detail

Notácii moravských skriptorských dielní sa približuje fragment Breviára MUS
I-4 z Hudobného múzea Slovenského národného múzea.

Breviár MUS I-4, 1r, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, detail

Poľskú tradíciu a odlišnú verziu neskorostredovekej métsko-gotickej notácie
reprezentuje fragment Graduálu MUS I-5 z Hudobného múzea Slovenského národného múzea.

Graduál MUS I-5, 1r, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, detail
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D

omáci notačný systém, ktorý maďarská muzikologička Janka Szendrei nazýva ostrihomská alebo uhorská notácia,505 sa v ranostredovekom Uhorsku
začal utvárať v priebehu 12. storočia. V staršej literatúre slovenskej muzikológie
sa termín ostrihomská notácia nevyskytoval a nepoužíval.506 Pamiatky s týmto
notačným typom boli zaraďované medzi pramene s rombickou (českou) alebo
métskou notáciou. V rámci vývoja stredovekej hudobnej kultúry však zohral tento
notačný systém v stredovekom Uhorsku významnú úlohu. V obrovskom časovom
priestore (cca 500 rokov) bol ostrihomský notačný systém jedným z výrazných dokladov jedinečnej skriptorskej tradície stredovekého Uhorska.
V rodine stredovekých notácií Európy zabezpečila ostrihomskej notácii samostatné postavenie schopnosť, prostredníctvom ktorej sa základná abstraktná štruktúra notácie stala nositeľkou identity a stability. V Uhorsku sa toto chorálne písmo
používalo v 12. až 18. storočí.507 Štrukturálna výstavba notácie a jej jednotlivých
znakov zostala počas celého obdobia používania nezmenená.508 Porovnávacie
analýzy jednotlivých vývojových štádií poukázali na dva dôležité aspekty formovania a výstavby znakov. Prvý aspekt dokladá samostatnosť a organickú kontinuitu notačného systému. Na druhej strane sa objavujú vplyvy a prúdy, ktoré sa

505
506

507

508

SZENDREI, Graner Choralnotation, s. 5-234.
K literatúre slovenskej historiografie pozri štúdie: PETŐCZOVÁ, K problematike výskumu pôvodných
prameňov k starším dejinám Slovenskej hudby, s. 95-120. PETŐCZOVÁ, Vedecké bádania a edičné aktivity
súčasnej hudobnej historiografie, s. 131-148.
SZENDREI, Choralnotationen in Mitteleuropa, s. 439. Cit.: „Ako sa menila výbava písma, to znamená
vedenie línií (notová osnova), písacia technika, manierizmus, miera a stupeň štylizácie podľa epoch, lokálnych tradícií, skriptórií a funkcií atď., tak zostala štrukturálna výstavba neum rovnaká.“
Podrobnú analýzu pôvodu ostrihomskej notácie a základné odlišnosti od métskej notácie prezentuje
Janka Szendrei už v prípade najstaršej pamiatky s týmto notačným systémom Prayovým kódexom. Ide
o druhú notáciu na linajkovej osnove (napr. f. 1, f. 116 v). SZENDREI, Graner Choralnotation, s. 66-69.
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v rôznej sile a v odlišných časových etapách objavujú v prameňoch s ostrihomským notačným systémom.
Kým do konca 11. storočia prevládali v utvárajúcich sa cirkevných štruktúrach
(v našom prípade si všímame najmä liturgiu a skriptorskú činnosť) ranostredovekého Uhorska vplyvy zo Západu (Nemecko, Rakúsko), od začiatku 12. storočia sa dá hovoriť o postupnej zmene orientácie politicko-kultúrno-cirkevných
vplyvov smerom k francúzskym a talianskym zdrojom a vzorom. V tomto období
sa do Uhorska dostávajú poznatky o zavedení linajkovej osnovy (vynález Guida
z Arezza) a o používaní diastematického princípu pri notovom zápise. V rukopisoch sa začínajú objavovať prvky diastematických notačných systémov z Francúzska (métska notácia) a Talianska (severotalianske notačné školy). V druhej
polovici 12. storočia sa na základe viacerých zahraničných notačných systémov
(francúzske, talianske, nemecké prvky) začala v okolí hlavného cirkevného centra
krajiny – v Ostrihome, postupne formovať samostatná notácia. Od začiatku išlo
o diastematickú notáciu, ktorá rozlišovala rôzne tónové výšky (talianske, francúzske znaky). Pod vplyvom nemeckej pisárskej techniky sa toto kontaktné notové
písmo vyznačovalo plynulosťou ťahov a viazanosťou základných tvarov. Ostrihomská notácia stredovekých uhorských skriptórií akceptovala a prebrala linajkový systém ako jedna z prvých krajín strednej Európy (podobne ako reformné
prúdy cistercitských skriptórií v Rakúsku, Čechách a na prelome 12./13. storočia
aj novovznikajúca česká notácia).509
Za najtypickejšie znaky ostrihomskej notácie možno pokladať niekoľko prvkov:
vrchná nota dvojtónovej neumy pes sa vždy nachádzala na pravej strane nožičky
znaku, scandicus bol v každom intervale spojený a všetky jeho časti mali sklon doprava, punktový rad climacu bol vždy zvislý, vertikálny. V ostrihomskom znakovom systéme sa obyčajne nepoužíval custos. Len ojedinele sa zachovali fragmenty,
kde sa pravdepodobne pod vplyvom métskeho notačného systému custos objavuje.
Individuálny charakter ostrihomskej notácie vychádzal z výstavby neumového
systému, ktorý reprezentovali kontaktné neumy métsko-severotalianskeho znakového systému510 a nemeckej pisárskej techniky.511 Ostrihomská notácia sa ne509
510

511

SZENDREI, Középkori hangjegyírások Magyarországon, s. 189-191.
Métska notácia mala na stredovekú knižnú kultúru obrovský vplyv. Podobne ako ostrihomská notácia sa
na našom území používala mimoriadne dlhé obdobie. V rôznych lokálnych verziách gotickej chorálnej
notácie sa métske notačné písmo objavovalo v rukopisoch dnešného Nemecka, Rakúska, Poľska, Čiech,
Slovenska, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Rumunska. Na území Slovenska je s métskou gotickou notáciou notovaných najväčší počet rukopisov.
Nemecká bezlinajková neumová notácia bola najstarším notačným typom, ktorý sa používal na našom
území (pramene z konca 11. – začiatku 13. storočia). Podrobne sa týmto notačným typom zaoberá BEDNÁRIKOVÁ, Frammenti gregoriani in Slovacchia.

205

Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

rozvinula do monumentálneho písma reprezentatívnych iluminovaných kódexov.
V neskorom stredoveku ju používali konzervatívni pavlíni v jej monumentalizovanej, gotizovanej podobe. Pavlínske rukopisy však obyčajne neboli výraznejšie
zdobené. Výnimku tvorí napr. fragment iluminovaného pavlínskeho Graduálu
FrP CK Inv. 197 zo Slovenského národného archívu.
Najdekoratívnejšiu podobu mala ostrihomská notácia na začiatku 14. storočia,
keď sa objavuje v rukopisoch z Bratislavy (Bratislavský misál I, Notovaný breviár
A/13 z Múzea mesta Bratislavy512), z Nitry a z Bardejova. Koncom stredoveku plnila ostrihomská notácia dôležitú úlohu praktického, rýchleho kurzívneho písma
(Nitriansky graduál) a vyskytovala sa i v školských príručkách alebo teoretických
traktátoch.513 Počas svojej existencie nikdy nebola expanzívna. Hranice jej výskytu sa zhodovali s diecéznym rámcom stredovekého Uhorska.
Ostrihomská notácia sa v stredovekom Uhorsku vyskytovala paralelne s inými typmi notácie.
Najstaršou pamiatkou z Bratislavskej kapitulskej knižnice, v ktorej sa objavil
aj novovznikajúci ostrihomský notačný systém, je Prayov kódex.514 V Bratislave
určite nevznikol, ale používal sa tu od polovice 13. storočia (zápis na f. 15r).515 Je
dosť prekvapujúce, že počas vpádu Přemysla Otakara II. (1271, 1273) nebol tento rukopis zničený. Dodnes sa totiž u väčšiny historikov a kodikológov používal
argument, že Bratislavská kapitula utrpela veľké straty počas přemyslovského
vpádu (zachované je totiž minimálne množstvo rukopisov do roku 1300). Existencia Prayovho kódexu v Bratislave pred týmto vpádom a aj po ňom však svedčí
o skutočnosti, že nie všetky liturgické rukopisy Bratislavskej kapituly museli byť
zničené. Je však otázne, či pred rokom 1273 vôbec existovalo v Bratislave činné
skriptórium na odpisovanie a produkciu liturgických rukopisov. Zaujímavá je aj
otázka notačných systémov Prayovho kódexu.516 V tomto sakramentári sa notované úseky nachádzajú len na niektorých miestach, pretože nešlo o kódex s prioritne hudobným obsahom. Notácia bola písaná iba ako forma poznámky. V rukopise sa používajú tri verzie notácií. Bezlinajková notácia a linajková notácia
512
513
514
515

516

SOPKO, Kódexy a neúplne zachované rukopisy, č. 499. VESELOVSKÁ, Mittelalterliche liturgische Kodizes I,
č. 51, s. 90-91.
SZENDREI, Graner Choralnotation, s. 5-234.
Kódex bol do roku 1813 súčasťou kapitulskej knižnice, keď sa ako dar dostal do Maďarského národného
múzea. Dnes sa nachádza v Maďarskej národnej knižnici v Budapešti, sign. Mny 1.
Podľa záznamov na f. XXVI bol kódex v rokoch 1203 – 1216 v šomoďskom kláštore. Do Bratislavy sa dostal okolo roku 1241, o čom svedčí zápis, ktorý sa vzťahuje na bratislavskú rodinu Chucar: „Uxor Iohannis
occiditur et uxor Chucar a Cumanis captivatur“. SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II, s. 17-20. MEZEY,
A Pray kódex keletkezése, s. 109-123. RATKOŠ, Nový pohľad na vznik a funkciu Prayovho kódexu, s. 98-119.
SZENDREI, A Pray-kódex vonalrendszeres kottái, s. 183-213. HULKOVÁ, Prayov kódex, s. 52-53.
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z deväťdesiatych rokov 12. storočia a o niekoľko rokov mladšia ostrihomská notácia vytvorená pod silným francúzsko-métskym vplyvom (dvadsiate roky 13. storočia). Diastematická notácia bez linajkovej osnovy svedčí o benediktínskom pôvode rukopisu. Janka Szendrei poukázala na fakt, že z nemeckého bezlinajkového
systému je v bezlinajkovej diastematickej notácii Prayovho kódex použitý vlastne
len nemecký clivis.517 Na nemecké písmo sa do istej miery ešte viaže aj častejšie
používanie samostatných vírg. V prípade Prayovho kódexu však ide o notačný systém, ktorý síce ešte nemožno úplne nazývať ostrihomskou notáciou, ale jej jemné,
vertikálne smerujúce tvary dokladajú jasnú formovú štruktúru ostrihomského notačného systému, ktorý sa používal v rovnakej podobe ďalej až do konca 18. storočia. Druhý variant notácie Prayovho kódexu je najstarším príkladom linajkového
notového systému v stredovekých prameňoch Uhorska. Ide už o vykryštalizovaný ostrihomský systém (R. Domine Jesu Christe f. 132r-v 006997 s. Galli, A. Vidi
aquam f. 55v 005403, Tp. Clemens et benigna f. 144v). Notácia dokladá schopnosť
uplatnenia diastematického princípu ostrihomských neumových štruktúr na linajkovej osnove.518 Janka Szendrei predpokladá, že normatívne rukopisy s novým
notačným systémom, sa objavili v Uhorsku už o niekoľko desiatok rokov skôr ako
bol vytvorený Prayov kódex (o 20 – 25 rokov skôr). Prvými notátormi boli podľa nej
určite domáci skriptori, keďže najstaršie príklady ostrihomskej notácie dokladajú
pentatonický melodický dialekt, používaný v Uhorsku (domáce melodické prvky)
a repertoár ostrihomskej liturgie.
Reformné notové písmo sa šírilo z hlavného cirkevného centra krajiny – z Ostrihomu.519 Treťou notáciou Prayovho kódexu je notácia vytvorená štýlom métskej
pisárskej techniky (Exultet, prefácie ff. XVIIIv-1r; omša na sviatok Najsvätejšej
Trojice ff. 99v-100r: In. Benedicta sit, Gr. Benedictus es Domine, All. Benedictus es
Domine, Of. Benedictus sit Deus Pater, s veršom Benedicamus Patrem et Filium; mariánska omša ff. 101v-102r, 103v-104r: All. Dulcis mater, Sq. Mira mater, Of. Recordare, Com. Beata viscera; omša de sancta Trinitate super sponsum et sponsam ff.
116v-117r: All. Honor virtus), pochádzajúcej z francúzskeho (lotrinského) okruhu
Nevers a Troyes. Úplne sa vytráca používanie virgy. Ostatné tvary neum dokumentujú ostrihomské štruktúry, ovplyvnené francúzskymi (lotrinskými) školami.
517
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SZENDREI, Graner Choralnotation, s. 28-32.
Detailnú komparáciu jednotlivých znakov uvádza vo svojej štúdii Graner Choralnotation Janka Szendrei
na s. 34-48.
Podobné reformy notačných zvyklostí sú doložené z takmer celej Európy. Napr. v Čechách dal po vzniku
arcibiskupstva v roku 1344 arcibiskup Arnošt z Padubíc prepísať všetky reprezentatívne liturgické knihy
do českej rombickej notácie. Podľa pražských kódexov museli byť následne prepísané aj olomoucké notované rukopisy (od roka 1376 sufragánne biskupstvo Prahy).
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Podobný notačný prejav ostrihomského systému dokumentuje z územia Slovenska bardejovský fragment antifonára z konca 13. storočia.
Najvýznamnejším prameňom 14. storočia s vykryštalizovanou, kaligrafickou
podobou ostrihomskej notácie je Bratislavský misál I. Podľa Juraja Šedivého vychádzalo písmo kódexu (gotická minuskula) z talianskych vzorov, pričom vznik
rukopisu datuje už okolo roku 1300. Výzdoba kódexu obsahuje talianske (miniatúry iniciál), ale aj domáce prvky (akantové formy, fleuronné).520 Notácia kódexu
predstavuje vrcholné štádium ostrihomskej notácie s použitím všetkých typických
prvkov tohto systému (plynulé ťahy, esovitá podoba pesu, nedelený scandicus, vertikálny climacus s bipunktuálnym úvodom atď.). Znaková sústava je podľa starých
uhorských spôsobov umiestnená do dvoch stĺpcov na červenej 4-linajkovej notovej osnove, kľúče nasledujú v kvintách, custos sa nepoužíva. Climacus sa uvádza
vo variante s úvodným bipunktom alebo s tractulom.

Bratislavský misál I 200/15/6 3r (xxxii), Spolok sv. Vojtecha v Trnave, detail

V ostrihomskej notátorskej dielni vznikol aj Notovaný breviár A/13 z Múzea mesta Bratislavy,521 ktorý sa žiaľ zachoval len vo fragmentárnej podobe.522 Juraj Šedivý priraďuje typ písma breviára k písmu Bratislavského misála I, pričom pripúšťa rovnaké skriptorské vzory, či dokonca aj rovnakú skriptorskú dielňu.523 Jeho
520
521
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BURAN – ŠEDIVÝ, Bratislavský misál I, s. 779.
VESELOVSKÁ, Mittelalterliche liturgische Kodizes I, č. 51, s. 90-91. ŠEDIVÝ, Mittelalterliche Schriftkultur,
s. 92-95.
Nándor Knauz vo svojom súpise kníh kapitulskej knižnice uvádza 3 kompletné breviáre zo 14. storočia.
KNAUZ, A Pozsonyi káptalannak kéziratai, s. 36, 92, 244.
ŠEDIVÝ, Mittelalterliche Schriftkultur, s. 93.
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tvrdenia potvrdzuje aj ostrihomská notácia zlomku bez métskych vplyvov. Jednotlivé neumové tvary datujeme cca o 10 – 20 rokov mladšie ako tvary notácie
Bratislavského misála I (iná písacia látka, rýchlejšie ťahy notátora, pes, scandicus
a torculus majú viazaný tvar, ktorý s jasným sklonom doprava, climacus je však vertikálny). Talianske vplyvy paleografickej zložky oboch kódexov súvisia s historickými predpokladmi a s novými predstaviteľmi vzdelanostných kruhov uhorského
kráľovskeho dvora zo začiatku 14. storočia.524 Štruktúra a formy neum patria medzi reprezentatívne príklady kaligrafickej podoby ostrihomskej notácie najdôležitejších kódexov Uhorska z rokov 1290 – 1360 (Ostrihomský notovaný breviár zo
Strahovskej knižnice v Prahe,525 Bratislavský misál I, Istanbulský misál,526 Istanbulský antifonár okolo roku 1360527). Najstarší spomedzi spomínaných kódexov,
Ostrihomský notovaný breviár DE. I. 7, má k bratislavskému zlomku breviára formovo pravdepodobne najbližšie.

Notovaný misál Rkp. 842 1v, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, detail

Fragment Notovaného misála z väzby rukopisu 482 Libellus contribulationis de
Selleyensi captivitate etc. Petra Šimigina z Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied reprezentuje taktiež kaligrafickú podobu ostrihomského systému.528 Na
fragmente z commune sanctorum (sviatok sv. Vojtecha) sa však objavuje aj typický
524
525
526
527

528

Na podnet nového kráľa Roberta z Anjou boli do Uhorska pozývané talianske šľachtické rody, cirkevní
hodnostári a kupci.
Strahovská premonštrátska knižnica v Prahe DE. I. 7. Breviarium Notatum Strigoniense (saec. XIII), Janka
SZENDREI (ed.). Musicalia Danubiana 17, Budapest, 1998.
Notovaný misál zo 14. storočia z Múzea Topkap Seray v Istanbule, Deismann 60. www.zti.hu/earlymusic/cd-catalogue/cd-catalogue.html/RZ00271/1.
The Istanbul Antiphonal (about 1360), Janka SZENDREI (ed.), Musicalia Danubiana 18, Budapešť 2002.
Topkap Seray Istanbule, Deismann 42. DEISSMANN, Adolf: Forschungen und Funde im Serai. Mit einem Verzeichnis der nichtislamischen Handschripten im Topkapu Serai zu Istanbul. Berlin und Leipzig
1933.
VESELOVSKÁ, Mittelalterliche liturgische Kodizes I, č. 6, 21, 37, 46, 64.
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métsky prvok. Pes je vytvorený v úvode so samostatným punktom, nasleduje vertikálne stavaná virga s hlavicou smerujúcou doprava. Pre ostrihomský notačný
systém však jasne hovorí jednodielny scandicus a vertikálny climacus s úvodným
bipunktom. Často je používaná bivirga. Podľa typu notácie môže ísť o príklad ostrihomského notačného systému z druhej polovice 14. storočia (1360 – 1380) pod
vplyvom stále silnejúcej métskej notácie.
Antifonár MUS 1-11 zo Slovenského národného múzea – Hudobného múzea
reprezentuje už gotizovanú podobu ostrihomskej notácie z prelomu 14./15. storočia. V tomto období sa už začínajú objavovať niektoré väčšie štrukturálne zmeny v základných tvaroch neum, ktoré svedčia o veľkom vplyve métskeho systému na produkciu notovaných rukopisov v uhorských skriptóriách tohto obdobia.
Postupujúci trend miešania ostrihomských a métskych tvarov dokladá scandicus, ktorý sa objavuje v dvojdielnej forme.

Antifonár MUS 1-11 zo Slovenského národného múzea – Hudobného múzea, detail

Z prelomu 15. a 16. storočia pochádza tlačený zlomok misála (Bergrechnungen
Anno 1576) z Banskej Štiavnice.529 Predpokladáme, že bol notovaný v niektorom
pavlínskom skriptóriu. Opäť je používaný custos, ostrihomské tvary sú striktne
dodržané vo všetkých formách. Pes je plynulý a má esovitý tvar. Podobne scandicus je jednodielny, smerujúci doprava. Climacus je s úvodným bipunktom a s vertikálne, zvisle zoradenými zostupnými punktami. Clivis je métský, klasický, pravouhlý, s jasným rombickým zakončením. Torculus a porrectus sú plynulé, taktiež
s rombickými zakončeniami.

529

VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké liturgické kódexy s notáciou v slovenských archívnych fondoch : stredoveké
notačné systémy z územia Slovenska, s. 192.
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Tlačený misál Bergrechnungen Anno 1576, inv. č. 1327,
Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko – Archív Banská Štiavnica

Pavlínsku neskorostredovekú notáciu z územia Slovenska dokumentuje niekoľko stredovekých fragmentov. Všetky zlomky pochádzajú z druhej polovice 15.,
resp. z konca 15. storočia (Bratislava: SNA, Martin: SNK, Kremnica: ŠA, Revúca:
Knižnica evanj. zboru a.v.). Skupina pavlínskych zlomkov reprezentuje monumentálne, gotizované notačné písmo, ktoré základné notačné štruktúry používa
v nezmenenej, archaickej podobe (bez vplyvov iných notácií).
Pavlínsku skriptorskú tradíciu reprezentuje poškodený fragment Hymnára/
Graduálu II.D.80 z Knižnice evanjelickej cirkvi a.v. v Revúcej. Rukopis z druhej
polovice 15. storočia je notovaný klasickou ostrihomskou notáciou. Linajkový systém a text sú umiestnené do dvoch stĺpcov. Zlomok obsahuje časť hymnu Signum
crucis mirabile – Tu Christe rex piissime, ktorý sa v uhorských prameňoch vyskytuje
pri liturgických sláveniach sviatku sv. Kríža (Sancta Crux).530
Na základe hudobnopaleografickej analýzy radíme revúcky fragment do skupiny pavlínskych fragmentov okolo Graduálu Panstvo rodu Pálffyovcov Hrad Červený
530

HOLL, Repertoirum Hymnologicum Medii Aevi Hungariae, č. 719, s. 219.
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Kameň z väzby Pokladničného denníka z roku 1650, inv. č. 197 zo Slovenského národného archívu. Od bratislavského graduálu sa revúcky zlomok odlišuje menšími rozmermi. Výška notovej osnovy je v prípade revúckeho fragmentu 23 – 24 mm.
Bratislavský graduál má výšku notovej osnovy až 28 mm.531 Z rovnakého rukopisu
ako zlomok zo SNA pochádzajú aj dva fragmenty zo Štátneho archívu Kremnica Graduál Copierbüch 1622 – 1628, Graduál Copierbüch 1629 a Graduál J 2013 zo
Slovenskej národnej knižnice v Martine. Zlomky z Bratislavy, Martina a Kremnice boli súčasťou vzácneho pavlínskeho graduálu. Objednávateľa a používateľa
rukopisu potvrdzuje martinský zlomok, ktorý obsahuje alelujový verš O Pater pie
Paule dux heremitarum na sviatok sv. Pavla pustovníka. Pavlínsku provenienciu
určuje taktiež konzervovaný ostrihomský notačný systém.

Graduál J 2013 zo Slovenskej národnej knižnice v Martine

531

VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum etc. – Archivum nationale Slovacum, s. 62.
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Ostrihomská notácia je v prípade všetkých pavlínskych notovaných zlomkov
zachovaná vo svojej klasickej podobe s jasnou paralelou s najstaršími rukopismi
(napr. s Bratislavským misálom I). Pre notáciu sú charakteristické plynulé tvary.
V prípade revúckeho zlomku to dokladá napr. tvar a štruktúra dvojtónovej neumy
pes i trojtónového torculu. Duktus písma zlomku je vertikálny. Notácia prameňa
je umiestnená do červeného 4-linajkového systému s použitím rombického custosu. Od fragmentov z Kremnice, Bratislavy a Martina sa zlomok z Revúcej odlišuje
veľkosťou a napr. i použitím kľúča f v tvare dvoch pod sebou vertikálne radených
rombických punktov (kľúč c je nad ním a plynule do neho zasahuje). Tento typ kľúča f sa však objavuje v pavlínskych fragmentoch z Maďarskej akadémie vied (MTA
K 484-T 292),532 ktoré patria do pozostalosti bratislavského kanonika Nándora
Knauza.533 Rovnaký kľúč je použitý napr. na f. 5r MTA K 484 pri alelujovom verši
Inventa una preciosa. Podobne príbuzná je i výška notovej osnovy.

Pavlínsky graduál Copierbüch, 1627 – 1628,
Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko – Archív Kremnica
532
533

KISS, Pre Tridentine sources of the Pauline Mass chant repertory, s. 199-218.
KÖRMENDY, A Knauz-hagyaték kódextöredékei, s. 75-78.
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V Západoslovenskom múzeu v Trnave bol spracovaný i ďalší pavlínsky fragment Graduálu (sine sign.), ktorý predstavuje typický ostrihomský systém konca
stredoveku. Fragment pochádza z prvej štvrtiny 15. storočia.534 Formy ostrihomskej notácie sú bez métskeho vplyvu.

Pavlínsky graduál sine sign., Západoslovenské múzeum v Trnave, detail

Z polovice 15. storočia pochádza Antifonár – Kammerrechnung /Register beeder Stadtcammerer als Abraham Labrovitz und Daniel Sixt/, 1665 zo ŠA v Bratislave, pobočka Modra, ktorý vo svojom systéme výnimočne používa aj custos
(pravdepodobne pod vplyvom produkcie skriptorských dielní z územia Slovenska).535 Mierny odklon od typických ostrihomských prvkov dokumentuje scandicus – nie je v plynulej forme, ale v trojdielnej (punktum, tractulus, virga), ktorú
dokladá aj napr. métsko-gotický zmiešaný systém Bratislavského antifonára III.
534

535

Otázku pôvodu komplikuje iluminovaná iniciála s bohatým fleuronné. Keďže pavlíni svoje kódexy nevyzdobovali, je otázne, či napriek pavlínskym formám notácie, kódex v pavlínskom prostredí naozaj
vznikol.
VESELOVSKÁ, Stredoveké liturgické kódexy, s. 225.
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Climacus nie je prísne vertikálny. Tvary pesu i torculu (úvodné punktum je niekedy plynule zliate s nasledujúcimi notami) sú ovplyvnené gotizáciou tvarov
a inklinujú skôr k métskemu forme. Clivis je vytvorený z vertikálne radených
rombov (punktov).536 Porrectus dokonca inklinuje k českým notačným školám.

Antifonár 3117 Magistrát mesta Modra II. 3.58.312 Kammerrechnung 1665
Štátny archív v Bratislave, pracovisko – Archív Modra

Miešanie ostrihomských prvkov s métskou notáciou dokumentujú mimoriadne vzácne fragmenty Antifonára z obalov protokolov Hodnoverného miesta Leleského konventu zo Slovenského národného archívu. Kurzívny rýchlopis ostrihomského notačného systému je umiestnený do 11 sústav, pričom pes a scandicus
prezentujú tvary skôr métskeho systému. Esovité tvary ostrihomskej notácie sú
nahradené vertikálnymi formami. Zlomky obsahujú spevy zo sviatkov Sťatia Jána
Krstiteľa, Povýšenia sv. Kríža a sv. Michala archanjela. Na f. 2v sa zachovala časť
mimoriadne vzácnych vzácnych spevov zo sviatku Sťatia Jána Krstiteľa, ktoré sa
zachovali v notovanej podobe len v prípade leleského fragmentu.537
536
537

Podobný typ clivisu je použitý v Graduáli F 591 z Františkánskej knižnice v Güssingu 4 / 177. SZENDREI,
Graner Choralnotation, s. 154, č. 28a.
VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum etc. – Archivum Nationale Slovacum, č. 21, s. 73-75.
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Antifonár Fond Hodnoverné miesto Leleský konvent, Acta Anni, Slovenský národný archív

Medzi mimoriadne nálezy posledného obdobia patrí objavenie 7 stredovekých
notovaných fragmentov s ostrihomskou notáciou v Diecéznom archíve Biskupského úradu v Nitre na Nitrianskom hrade. Zlomky Diecézneho archívu objavil
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Marek Ďurčo538 v koši ako súčasť rozsypu fondu Kapitulné opatrovníctvo náboženských základín (Liber continens 47, 48, 50, 53, 56, A. 1510-1520/). Je isté, že tieto
zlomky pochádzajú z Nitry a boli používané v niektorej z nitrianskych cirkevných
inštitúcií. Sedem fragmentov antifonárov (jedno bifólium a 6 jednotlivých fólií)
je dielom troch pisárov. Domnievame sa, že išlo o minimálne dva rôzne antifonáre (prípadne posledné fólio mohlo byť pripísanou časťou k hlavnému korpusu).539
Zlomky obsahujú ofíciovú liturgiu na 4. adventnú nedeľu, tzv. Ó antifóny, spevy
na sviatok Narodenia Pána, Svätej Trojice (De Trinitate), Božieho tela (Corpus
Christi – takmer kompletné ofícium), sv. Jána Krstiteľa (Joannis Baptistae) a Nanebovstúpenia Panny Márie (Assumptio BMV). Zlomky Antifonára Miscellanea 1
(bifólio), 2 a 3 dokladajú vzácny príklad ostrihomského systému poslednej tretiny
15. storočia. Prvky ostrihomskej notácie majú esovitý, plynulý tvar a sú poznačené
gotizáciou základných tvarov. Ovplyvnené sú dobovými módnymi prvkami, ktoré
sa do ostrihomského systému dostali z métskej notácie. V niektorých prípadoch
nastal rozpad scandicu na dve časti, ojedinele nie je dodržaný prísne vertikálny rad
klesajúcich punktov v climacu, ale punkty smerujú doprava. Tri najstaršie zlomky
(4 fóliá) prekvapujúco používajú custos, 5-linajkovú notovú osnovu a kľúče c, f, g
(kľúč g je v kvintovom postavení nad kľúčom c, kľúč f je v tvare písmena f ). Radenie všetkých spevov sleduje ostrihomskú liturgickú tradíciu.540
Rozpad ostrihomskej formy scandicu dokumentuje aj druhá, o niečo mladšia pisárska ruka ďalších troch príbuzných fólií (cca okolo roku 1500, Miscellaenea 4-6). Notácia nepoužíva custos.541 Namiesto plynulého esovitého tvaru pesu
a scandicu sa používa métsky, dvojdielny tvar. Climacus sa už takmer vôbec neobjavuje vo vertikálnej podobe, ale s bipunktom a radom doprava smerujúcich,
klesajúcich punktov. Notácia je prekvapujúco umiestnená na 5-linajkovú notovú
osnovu, pričom práve tento fakt môže svedčiť o adaptácii ostrihomského systému v skriptóriu v Nitre. V ostrihomských rukopisoch sa totiž uplatňoval skôr 4-linajkový systém bez použitia custosu. Mimoriadne podobný systém sa nachádza
v Ostrihomskom kapitulári Clmae 408,542 ktorý pochádza z roku 1370. Notačný
systém je podobne ako v prípade nitrianskych zlomkov umiestnený do 11 riadkov
notovej osnovy. Posledná dvojica zlomkov (Miscellanea 7, spevy zo sviatku Nane538
539
540
541
542

ĎURČO – NEMEŠ, Miscellanea ecclesiastica Nitriensia I. ĎURČO, Príspevok k dejinám správy Nitrianskej diecézy, s. 69-101; ĎURČO, Patrocíniá kostolov v Nitrianskej diecéze, s. 95-131.
VESELOVSKÁ –ĎURČO: Diecézy archív v Nitre a neznáme liturgické rukopisy, s. 77-103.
CAO – ECE V/B Strigonium (Sanctorale), s. 102, 5.0624.0010-5.0624.0160.
Absencia custosu je dôkazom zmeny pisára. Kódexy s ostrihomským systémom z centrálnych uhorských
skriptórií custos nepoužívali – na rozdiel od regionálnych pisárov.
SZENDREI, Középkori hangjegyírások Magyarországon, C 99.
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bovstúpenia Panny Márie)543 pochádza z polovice 16. storočia. Notačný systém
ostrihomskej notácie je zachovaný v rovnakej forme ako v prípade Nitrianskeho
graduálu. Domnievame sa, že mohlo ísť o rovnakého notátora. Kurzívna forma
má vertikálny tvar, ostrihomské formy sú doplnené niektorými prvkami métskej
notácie. Použitý je métsky pes so samostatným úvodným punktom, za ktorým
nasleduje virga s hlavicou doprava, ktorá má vertikálny driek. V celom kódexe sa
používa custos, čo môžeme opäť považovať za typický prvok rukopisov skriptorských dielní z územia Slovenska.

Antifonár Miscellanea 1, 1v, Biskupský diecézny archív v Nitre, detail

K hudobnopaleografických štruktúram Graduálu sign. 67 zo SNA a k fragmentom Antifonára Miscellanea 7 z Diecézneho archívu v Nitre sa mimoriadne prikláňa
notácia inkunábuly Ostrihomského misála Inc 60 (Venetii 4. 3. 1498)544 z Diecéznej knižnice v Nitre. Hoci nejde o notovaný misál (notované sú len niektoré časti rukopisu: prefácie, incipity nápevov Gloria, Ite missa est), ostrihomská notácia
s métskymi prvkami reprezentuje rovnakú notátorskú tradíciu ako spomínané
rukopisy z Nitry. Notácia bola do inkunábuly dopísaná určite v priebehu jedného
roka. Datovanie je možné stanoviť na roky 1498 – 1499. Predpokladáme, že toto
datovanie je možné vďaka príbuznému systému notácie aktualizovať dokonca aj
pre notáciu Graduálu sign. 67 zo SNA a pre Antifonár Miscellanea 7 z Diecézneho
archívu. Rýchly, kurzívny rukopis Ostrihomského misála Inc 60 používa samostatné punktum s mierne predĺženou hlavicou. So samostatným punktom je vystavaný i dvojtónový pes. Clivis je pravouhlý s vertikálnym radením spodného tónu. Scandicus je vybudovaný v rovnakej formovej štruktúre ako Graduál sign. 67.
Začína samostatným punktom, ďalej nasleduje tractulus a najvrchnejší tón tvorí
543
544

Liturgické zaradenie spevov k určitej tradícii je žiaľ ťažko rekonštruovateľné kvôli torzovitosti fragmentu.
KOTVAN, Inkunábuly na Slovensku, č. 858 II. ex., s. 274-275.
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virga s hlavicou smerujúcou doprava. Torculus, porrectus a climacus majú vertikálne postavenie. Climacus reprezentuje opäť typický príklad ostrihomskej formy.
Začína bipunktuálnym úvodom, nasleduje rad klesajúcich, vertikálne radených
punktov. V rukopise je použitý custos a kľúče c a f (v tvare dvoch vertikálne radených punktov v terciovej vzdialenosti). Analýza notácie Ostrihomského misála Inc
60 potvrdila fakt, že v Nitre boli koncom 15. a v začiatkom 16. storočia činní notátori, ktorí uprednostňovali rýchly, kurzívny variant ostrihomského systému, ktorý
obsahoval i prvky métskej notácie. Nitra bola pravdepodobne jedinou mestskou
skriptorskou lokalitou na území Slovenska, ktorá uplatňovala ostrihomský systém v neskorom stredoveku.

Ostrihomský misál Inc 60 Diecézna knižnica v Nitre, detail

Na východnom Slovensku sa ostrihomská notácia zachovala na fragmentoch
antifonárov v Štátnom archíve Bardejov.545 Je vzácnym príkladom raného štádia formovania základných prvkov ostrihomského notačného systému (druhá
polovica 13. storočia, resp. skôr začiatok 14. storočia) v kombinácii s francúzskym vplyvom (cistercitské skriptorské dielne z Francúzska, prípadne Poľska).
Znakový systém fragmentov sa približuje druhej linajkovej notácii Prayovho kódexu, notácii fragmentu Graduálu OSzK E 76546a notácii hlavného korpusu Záhrebského notovaného misála zo začiatku 13. storočia (Františkánska knižnica
Güssing, sign.1/43).547 Pes ešte nemá jednoliaty, esovitý charakter ale je jasne
pod vplyvom francúzskych vzorov (cistercitský notačný prvok v ostrihomskej
545
546
547

BEDNÁRIKOVÁ, Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívno-knižničných fondoch Bardejova,
Prešova a Levoče, 1805, 2285, 1796, 914, s. 23-40.
SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes forrásai, F 197.
CD katalóg Oddelenia starej hudby Maďarskej akadémie vied v Budapešti (RZ 0094): http//www.zti.
hu/earlymusic/cd-catalogue/00000077.htm. SZENDREI, A magyar középkor hangjegyes forrásai, C 47.
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notácii). Je vytvorený plynulým ťahom, úvodné punktum je však predĺžené podobne ako v poľských cistercitských rukopisoch. Úvodné punktum má do istej
miery samostatný, horizontálny charakter. Clivis je francúzsky (métsky) pravouhlý. Scandicus má ostrihomskú, plynulú, jednodielnu podobu s podobným

úvodným punktom ako pes.
Notovaný misál 200/15/5 1v-2r, Spolok sv. Vojtecha v Trnave

Mimoriadne zaujímavým fragmentom so zmiešanou ostrihomsko-métskou
notáciou je Notovaný misál Fasc. 200/15/5 zo Spolku sv. Vojtecha v Trnave, ktorý obsahuje časť spevov na Bielu sobotu a Nedeľu Zmŕtvychvstania Pána.548 Na
bifóliu z konca 14. storočia sa zachovali celonované litánie, podobne ako v prípade Bratislavského misála I (fragmenty zo SSV). Pred sv. Vojtechom je uvedený sv. Juraj (opačné poradie ako Bratislavský misál I), za Vojtechom nasleduje
sv. Emerám, čo je mimoriadne zaujímavé z hľadiska možnej súvislosti s Nitrou.
Nasleduje sv. Václav, sv. mučeníci, sv. Silvester, sv. Leo, sv. Martin a sv. Mikuláš. Na neúplnom fóliu 1vb nie sú uvedení domáci uhorskí svätci. Zlomok používa špecifické tvary dominantnej métsko-gotickej notácie, ktorá však obsahuje
548

VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum etc. – e civitate Tyrnaviensi, s. 62-64.
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i niektoré ostrihomské prvky. Notácia je jemná, mierne kurzívna. Pes je vytvorený zo samostatného punktu a virgy vo vertikálnom postavení. Clivis je pravouhlý,
métsky. Scandicus sa objavuje v nemeckej podobe (dva stúpajúce punkty a virga)
alebo v trojdielnej podobe (punktum, tractulus, virga). Climacus charakterizuje
vertikálny rad klesajúcich tónov (bez bipunktuálneho začiatku), ktorý je mimoriadne príbuzný s ostrihomským tvarom. Porrectus aj torculus sú písané plynulým
ťahom, bez štiepenia jednotlivých foriem. Čierny 4-linajkový notačný systém bez
rámovania používa kľúče c a f. Custos sa v rukopise neobjavuje. Notácia misála
často používa cephalicus v tvare arabského čísla 9, čo medzi prameňmi z územia
Slovenska možno považovať za raritu, prípadne za archaizmus. Celkový smer
notácie je prísne vertikálny.
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ruhým najpoužívanejším systémom stredovekého Uhorska bola kvadratická notácia. Základným znakom kvadratickej notácie (notatio romana, notatio quadrata), ktorá sa používala hlavne v západnej a južnej Európe (Francúzsko,
Anglicko, Španielsko, Taliansko), bol štvorec. Všetky ostatné neumy vznikli spájaním týchto štvorcov. Proces premeny národných notácií na kvadratický systém
prebehol v Európe najrýchlejšie vo Francúzsku a v Anglicku, kde už okolo roku
1200 bola kvadratizácia neumových systémov ukončená.549 V roku 1277 – 1280
nariadil pápež Mikuláš III., aby sa všetky liturgické knihy v Ríme spálili a nahradili novými, notovanými kvadraticky (podľa kvadratickej notácie, ktorú používala františkánska rehoľa). Prostredníctvom pôsobenia františkánov, dominikánov
a kartuziánov sa kvadratická notácia rozšírila aj na naše územie. Pramene s touto
notáciou pochádzajú z nášho územia z 13. – 16. storočia (samozrejme aj z neskoršieho obdobia, ale v našej práci uvádzame iba stredoveké materiály). Z uhorských
rádov, ktoré sídlili na území Slovenska, bol kvadratický systém používaný u dominikánov, františkánov, kartuziánov a augustiniánov. Cisterciáni používali niekedy kvadratickú i métsko-gotickú notáciu. V slovenských archívoch sa zachovali tri
úplné kódexy. Notovaný misál bývalej Lyceálnej knižnice v Bratislave z 13. storočia je
neznámej proveniencie. Kartuziánsky graduál z Archívu literatúry a umenia v Martine pochádza z prelomu 15./16. storočia a používal sa na území Slovenska. Graduál MUS I 78 z Hudobného múzea Slovenského národného múzea má moravský
pôvod, resp. bol používaný v Olomouci.
Kvadratickú notáciu nachádzame na fragmentoch liturgických kníh v archívnych inštitúciách celého Slovenska. Mnohé zlomky s kvadratickou notáciou monastického pôvodu boli ovplyvnené diecéznym písmom. Dá sa predpokladať, že
549

RYBARIČ, Vývoj európskeho notopisu, s. 52.
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jednotlivé notátorské dielne poznali svoje produkty, prax a navzájom sa ovplyvňovali. Kým v románskych krajinách sa táto notácia rozvinula do kvadratického
notačného systému, v nemeckých a východoeurópskych krajinách zostala vo svojich pôvodných formách, len zväčšená, vďaka gotickému spôsobu vedenia pera.550
Kvadratická notáciasa vo svojej nezmenenej stredovekej podobe ako hudobno-komunikačný prostriedok používa dodnes.551 Obrovský potenciál kvadratickej
notácie spočíval v jej prehľadnosti. Proces prechodu bezlinajkových neumových
notácií na kvadratický systém prebiehal v Európe rozdielne.
Jedným z najstarších prameňov s kvadratickou notáciou je Antifonár III - Inc
253 z Univerzitnej knižnice v Bratislave.552 Podľa typu písma sa dá predpokladať,
že rukopis vznikol koncom 12., resp. začiatkom 13. storočia. Notácia je umiestnená na 4-linajkovú notovú osnovu pôvodne pravdepodobne hnedej farby. Linajka
f‑kľúča bola vyznačená červenou farbou. Použitý je custos a pravdepodobne dvojité
čierne rámovanie. Zlomok je príkladom prechodu utvárajúceho sa kvadratického
systému na notovú osnovu, keď bola využitá diastematická schopnosť tejto notácie. Zlomok je ojedinelým príkladom tohto skorého štádia kvadratickej notácie.
Fragment určite nepochádza zo skriptórií na našom území. Podoba notácie smeruje k severotalianskym prameňom. Na zlomkoch sa zachovala časť liturgie na
Veľký piatok a Bielu sobotu (Tc. Eripe me domine. Popule meus. H. Salve festa dies).

Misál III Inc 253, Univerzitná knižnica v Bratislave
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SZENDREI, Choralnotationen in Mitteleuropa, s. 445.
Dnes je oficiálnou notáciou moderných edícií latinských liturgických spevov, ktoré pripravujú benediktíni
v Solesmes. Graduale Triplex. Solesmes 1979.
VESELOVSKÁ, Mittelalterliche liturgische Kodizes II, č. 79. 2 ff. (bifólia) + 2 ff. pochádzali z rovnakého
kódexu. Nachádzali sa pôvodne vo väzbe inkunábuly Inc 253 „Appianus: Historia Romana, [Latine] e graeco
in latinum traducta per Petrum Candidum Decembrium. Pars I, resp. II. Liber Celticus. Venetiis, Bernardus
Pictor (Maler), Erhadus Ratdolt et Petrus Loeslein; 1477.4.“
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Vzácne fragmenty Antifonára XII/10 – 22B 11909 z Univerzitnej knižnice v Bratislave553 pochádzajú z polovice 13. storočia. Zlomok dokumentuje opäť veľmi skoré
štádium prechodu kvadratickej notácie na linajkovú osnovu. Je použitá červená
a žltá linajka, ktoré plnili funkciu kľúčov c (žltá farba) a f (červená farba). Použitý
je kľúč c a custos (možný taliansky pôvod). Písmo zlomkov smeruje skôr k francúzskym prameňom z tohto obdobia.554 Na fragmentoch sa zachovala časť ofícia
na 4. pôstny týždeň. Notačný systém fragmentu je ojedinelým príkladom na slovenskom území. Ide o jeden z najstarších príkladov kvadratickej notácie z našich
archívnych fondov. Predpokladáme, že na naše územie bol zlomok exportovaný
len ako súčasť väzby knihy tlačenej v Benátkach.

Antifonár XII 10 22B 11909, Univerzitná knižnica v Bratislave

Tri bifóliá Misála Ms 1201/VI z Univerzitnej knižnice v Bratislave555 s notovanými prefáciami pochádzajú podľa typu písma z konca 14. storočia. V type písma sa mieša niekoľko archaických prvkov s modernejším typom gotickej textúry.
Zlomok mohol pochádzať z monastického skriptória s určitými konzervatívnymi postkarolínskymi črtami. Bifólia obsahujú vlastné stránkovanie. Kvadratická
notácia je umiestnená na 7 riadkov 4 a 5-linajkovej notovej osnovy červenej farby
s jednoduchým čiernym rámovaním. Použité sú kľúče c a f bez custosu.
Mnohé rukopisy s kvadratickou notáciou zo 14. a 15. storočia pochádzajú z rukopisov, ktoré sa na našom území určite používali a s veľkou pravdepodobnosťou
553
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VESELOVSKÁ, Mittelalterliche liturgische Kodizes II, č. 85. Dve fóliá antifonára z 13. storočia sa pôvodne
nachádzali vo väzbe knihy „Horennius: In omnes de arte rhetorica M. Tullii Ciceronis, Venetiis 1551“.
Tento názor zastáva Dr. Juraj Šedivý, ktorý fragment provenienčne zaraďuje medzi francúzske pramene.
Zároveň mu ďakujeme za obrovskú pomoc pri datovaní fragmentov z územia Slovenska.
VESELOVSKÁ, Mittelalterliche liturgische Kodizes II, č. 83. Zlomky sa pôvodne nachádzali vo väzbe
rukopisu Ms 1201 „Conciones“.
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tu i vznikli. Patrí medzi ne napr. Antifonár Fasc. 200/15/2 zo Spolku sv. Vojtecha
z prvej polovice 15. storočia.556 Klasické tvary kvadratickej notácie pochádzajú
z niektorej františkánskej alebo dominikánskej skriptorskej dielne. Na bifóliu antifonára sa zachovala časť ofíciových spevov na liturgiu Veľkého týždňa (Zelený
štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota), pričom obsahovo sa radenie spevov neodlišuje od Františkánskeho antifonára lat. 118 z Univerzitnej knižnice v Budapešti.557
Veľká skupina príbuzných fragmentov s kvadratickou notáciou, ktoré pravdepodobne pochádzali z dvoch, prípadne troch liturgických kníh sa nachádza v ŠA
v Banskej Štiavnici.558 Antifonáre inv. č. 1561 (Copierbüch, 1561) a inv. č. 580 (Copierbüch, 1560) pochádzajú z druhej polovice 14. storočia. Ide pravdepodobne
o najstaršie zlomky z Banskej Štiavnice. Notačný systém kvadratickej notácie je
umiestnený do 8 riadkov červenej 4-linajkovej notovej osnovy bez rámovania.
Liturgia zlomkov pochádza z adventného obdobia (4. adventný týždeň obsahuje
zlomok 23) a zo sanktorálu ( spevy na sviatok sv. Andreja). Z identickej liturgickej
knihy z polovice 15. storočia pochádzajú taktiež zlomky č. 28, 30, 31, 32, 34, 41, 46,
47, 57, 58, 60 a 61. Kvadratický notačný systém je umiestnený do 8 riadkov 4-linajkovej notovej osnovy červenej farby s dvojitým červeným rámovaním. Výška notovej osnovy dosahuje 30 mm, pričom medzera mala veľkosť až cca 10 mm. Použité
boli kľúče c a f. Custos bol v tvare úzkeho obdĺžnika. Tvary kvadratickej notácie
mali svoju klasickú podobu. Rukopis patril medzi rozmernejšie liturgické rukopisy.

Antifonár Copierbüch A. D. 1561 inv. č. 581, Štátny archív v Banskej Bystrici,
pracovisko – Archív Banská Štiavnica, detail
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VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum etc. – e civitate Tyrnaviensi, s. 60-61.
http://cantusdatabase.org/source/374020/h-bu-lat-118
VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum etc. – e civitate Schemnitziensi, č. 23, 24, 28, 30, 31, 32, 34, 41, 46,
47, 57, 58, 60, 61, 66.
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Zo zahraničia (Francúzsko) pochádza fragment Graduálu MUS I-62 z Hudobného múzea Slovenského národného múzea, ktorý reprezentuje pôvodne pravdepodobne bohato iluminovaný rukopis solventného objednávateľa. Rukopis zo 14.
storočia reprezentuje kaligrafickú podobu klasických tvarov kvadratickej notácie.

Antifonár MUS I-62, 1v, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum
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omplexné pramenné výskumy stredovekých notovaných kódexov a fragmentov z územia Slovenska poukázali v poslednom období na dôležitý fakt.
Písomná kultúra z konca 14. a celého 15. storočia bola na území Slovenska pod mimoriadne veľkým vplyvom českej vzdelanosti. Priame dosahy českej pisárskej tradície na vývoj notačnej praxe zaznamenávame v hudobných prameňoch Slovenska
najmä v rozpätí rokov 1370 – 1520. Na území Slovenska je český stredoveký notačný
systém dokumentovaný v prameňoch niekoľkých cirkevných a kultúrnych centier
(napr. Bratislava, Trenčín, Kremnica). Rukopisy sa zachovali v kompletnej (rukopisy Kapitulskej knižnice v Bratislave – Bratislavský antifonár V,559 Žaltár kanonika
Blázia,560 Bratislavský misál „D“,561 ďalej Trnavský rukopis562) alebo fragmentárnej podobe (na väzbách mestských úradných kníh alebo mladších rukopisov a tlačí
v mnohých slovenských archívoch, múzeách a knižniciach).
Pražský liturgický rítus spolu s českou notáciou dokladá Bratislavský antifonár V. Ojedinele sa však objavujú príklady, kedy je notačný systém (český) odlišný od používanej liturgie. Tzv. Zalka kódex / Antiphonale Varadiense dokumentuje
napr. liturgickú tradíciu z Transylvánie, z Váradu.563 Stredoveké rukopisy s českou notáciou z územia Slovenska tvoria dôležitú časť stredovekej hudobnej kultúry takmer dvoch storočí. V Čechách sa domáce notové písmo vykryštalizovalo
v prostredí pražského kapitulského skriptória v priebehu 13. storočia. Mohutná
expanzia českého notačného systému v poslednej tretine 14. storočia bola súčasťou reformných snáh cirkevných a svetských autorít z Prahy. Prísne zavedenie
559
560
561
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Slovenský národný archív 17.
Maďarská národná knižnica v Budapešti, Clmae 128.
Maďarská národná knižnica v Budapešti, Clmae 216.
Maďarská národná knižnica v Budapešti, Clmae 243.
CAO – ECE VII/A Transylvania-Várad (Temporale). CAO – ECE VII/B Transylvania-Várad (Sanctorale).
V súčasnosti pripravuje pramennú edíciu tohto rukopisu Zsuzsa Czagány.

227

Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku

českej notácie v diecéznom prostredí Českého kráľovstva bolo realizoval Arnošt z
Pardubíc ako prejav mocenskej pozície kráľa a jeho cirkvi. Samotné znaky českej
rombickej notácie nadobudli svoju stabilizovanú a zjednodušenú podobu v priebehu 13. storočia, keď prebehol výber a selekcia znakov postupným vývojom. V
13. storočí sa vo viacerých rukopisoch, používaných v Prahe (Svatovítsky tropár
Cim 4 z roku 1235 a Tobiášova agenda P 3 z roku 1294 z Metropolitnej knižnice Katedrály sv. Víta), objavuje nové kontaktné chorálne písmo. Tvorili ho neumové
znaky, ktoré boli preberané z nemeckého bezlinajkového systému, métskej notácie a pod vplyvom notátorskej tradície rukopisov z Kláštora sv. Jiří. Mimoriadne výrazný vplyv francúzskych premonštrátskych neumových škôl na linajkovej
osnove typu Graduálu z Bellelay je zreteľný najmä v systéme používania základných jednotónových, dvojtónových a trojtónových neum.564 Vďaka reformným
snahám dekana Víta (1241 – 1271) a arcibiskupa Arnošta z Pardubíc (1343 – 1344
pražský biskup, 1344 – 1364 pražský arcibiskup) sa od polovice 14. storočia stalo regionálne špecifické písmo z Prahy notopisom mnohých rukopisov z celého
územia Čiech. Niektoré liturgické, často iluminované kódexy sa dostali aj mimo
územia stredovekých Čiech (napr. formou daru, objednávky, vojnovej koristi, pri
sťahovaní alebo záchrane vzácnych rukopisov počas husitských vojen začiatkom
15. storočia). Vďaka mimoriadnej kvalite českých skriptorských dielní a českej
iluminátorskej školy sa rukopisy zo 14. a 15. storočia s českou notáciou objavujú
v mnohých zahraničných cirkevných centrách.
Česká notácia je vo svojej základnej znakovej sústave vybudovaná na základoch
métského (lotrinského) notačného systému.565 Najmä v počiatkoch kryštalizácie
svojej znakovej sústavy obsahovala aj niektoré nemecké ozdobné neumy. Vytvorila
si však svoj vlastný, osobitý systém so stabilizovanými, významovo presne stanovenými neumovými formami. Elementárnym znakom systému sa postupne stával
rombus/punktum, ktorý bol jedinou používanou jednoduchou neumou. Samostatná virga sa vo vrcholnom období českej notácie v 14. a 15. storočí neobjavuje.
Pes je vytvorený z dvoch doprava naklonených, vertikálne umiestnených punktov,
pričom stredné rameno je chápané iba ako spojnica dvoch punktov bez tónového
významu. Clivis je métský, pravouhlý. Výberom a formami likvescentných neum
sa česká notácia nelíši od praxe susedných krajín. Úplne absentuje pressus major,
564
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Graduál z Bellelay, napr. http://bellelay.enc.sorbonne.fr/feuillet/11.jpg. Bibliothèque cantonale jurassienne à Porrentruy (Švajčiarsko) ms. 18. HUGLO, Les livres de chant liturgique.
Základný znakový systém českej notácie začiatku 14. storočia považuje Solange Corbin za porovnateľný s métskou (lotrinskou) notáciou okolia miest Nancy a Méty (Metz), čo podľa nej súvisí s medzinárodnym postavením a zahraničnopolitickou orientáciou Čiech začiatkom 14. storočia (vláda Luxemburskej
dynastie).
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ktorý sa nepoužíva v dôsledku vypustenia virgy jacens.566 Často sa však objavuje
bistropha. Oproti zahraničným zvyklostiam sa v českom notačnom systéme uprednostňuje používanie troch základných kľúčov f, c a g a taktiež posuviek b a odrážky.
Frekventované je používanie kľúča g najmä v spojení s kľúčom c, čo dosvedčuje
durovosť českej stredovekej melodiky. Celkovo má česká notácia doprava smerujúci štýl neumového písma. Je doložená prameňmi z 13. až 18. storočia. Monumentalizácia jednotlivých tvarov neum prebehla v priebehu druhej polovice 14.
storočia (rukopisy Arnošta z Pardubíc: punktum: 10 x 8, výška notovej osnovy: 24,
medzera: 7 – 8 mm). Ešte väčšie rozmery dosahovali neskorostredoveké rukopisy
zo začiatku 16. storočia, ktoré mali obrovské rozmery (punktum: 15 x 15 mm, výška notovej osnovy: 45 – 47 mm, medzera notovej osnovy: cca 15 mm).567 Český
notačný systém bol notáciou diecézneho okruhu (farské kostoly, kapituly, katedrálne kostoly a školy). Spomedzi kláštorných komunít tvorili výnimku dva kláštory benediktínov v Brne,568 ktoré vo svojej skriptorskej dielni používali českú notáciu namiesto kvadratickej ako bolo zvykom, pravidlom, či dokonca predpisom
v monastickom prostredí. Zásluhou štylizácie pre reprezentačné prepychové rukopisy dostala česká notácia v priebehu 14. storočia individuálny charakter. Od
iných typov notácií ju podľa Szendreiovej odlišuje nie tak často spomínaná rombická forma nôt, ale nepoužívanie hrubých gotických ligatúr a používanie tenkých spojovacích čiar medzi rombusmi.569 Na prelome 14./15. storočia dochádza
k spojeniu českej a kvadratickej notácie, pričom vznikla zmiešaná medzisústava
týchto dvoch notačných systémov (fragmenty zo Štátneho archívu v Trenčíne).
Pod vplyvom kvadratickej notácie sa v niektorých rukopisoch modifikuje hlavne
scandicus a torculus.
Dominantné neumy českej notácie sa dostali ako kontaktné neumy i do systému métsko-gotickej notácie niektorých skriptorských dielní z územia Slovenska
(fragmenty zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pobočka Banská Štiavnica).570
Často sa objavuje najmä český pes, ktorý sa používa v prípade sekundových krokov dvoch stúpajúcich tónov (ojedinele sa vyskytuje i pri tercii).

566
567
568
569
570

FUKAČ – VYSLOUŽIL– MACEK, Slovník české hudební kultury, Notace.
Antiphonale Varadiense: napr. Antifonár Matrikel 1087, Sv. Jur 1672/1687, MNSZ-2 zo ŠA v Bratislave. VESELOVSKÁ, Mittelalterliche liturgische Kodizes II, s. 56, č. 76.
Graduale OSB 1313, Univerzitná knižnica v Brne R 19. SZENDREI, Choralnotationen in Mitteleuropa,
s. 441.
SZENDREI, Choralnotationen in Mitteleuropa, s. 437-446.
VESELOVSKÁ, Catalogus fragmentorum etc. – e civitatibus Schemnitziensi, č. 27, 42, 55, 64.
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Misál Spittal Register 1584, Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko – Archív Banská Štiavnica

Česká notácia bola najmä koncom stredoveku (15. storočie) mimoriadne expanzívna. Známe české notátorské dielne (hlavne v Prahe) dostávali objednávky
aj zo vzdialenejších miest strednej a východnej Európy. V českom prostredí boli
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v niekoľkých prípadoch vyhotovené dokonca chorálne knihy pre stredoveké Uhorsko (Antiphonale Varadiense alebo Graduál kráľa Vladislava).
Vplyv českej notačnej školy sa odzrkadlil najmä v bratislavských rukopisoch
začiatku 15. storočia. Je otázne, či v českých notátorských dielňach vznikli notované časti bratislavských kódexov z bývalej Kapitulskej knižnice v Bratislave –
Bratislavský misál „D“ (prefácie)571 a Žaltár kanonika Blázia pred rokom 1419.572
Prípisky s českou notáciou zo 16. storočia sa nachádzajú aj v Bratislavskom antifonári I (214r) a v Bratislavskom misáli „H“.573 Je možné, že kódexy bratislavskej
kapituly prvej povice 15. storočia boli notované na objednávku v českých notátorských dielňach alebo na Slovensku pôsobili notátori, ktorí boli vyškolení v českom
prostredí. Mohlo ísť aj o českých vzdelancov (skriptorov), pôsobiacich na Slovensku v čase náboženskej nestability v Čechách.574
Na Slovensku sa dnes zachoval jeden celonotovaný kódex s českým notačným
systémom konca 15. storočia. Ide o Bratislavský antifonár V zo Slovenského národného archívu. Je otázne, či na našom území vznikol, ale určite ho používala
Bratislavská kapitula.
Na základe doterajších výskumov bolo počas pramenných výskumov v slovenských archívnych, muzeálnych a knižničných inštitúciach identifikovaných približne 90 stredovekých notovaných fragmentov s českým notačným systémom.575
Konečné číslo zachovaných materiálov bude určite vyššie, keďže ešte predpokladáme existenciu neanalyzovaných notovaných rukopisov v niektorých inštitúciách na Slovensku
Bratislavský misál „D“ sa spolu s ďalšími rukopismi bývalej Kapitulskej knižnice v Bratislave dostal do Maďarského národného múzea v Budapešti ako dar
v roku 1813. Uhorskú provenienciu dokladajú v kalendári a v propriu de sanctis
viaceré sviatky domácich svätcov (sv. Štefan kráľ, sv. Imrich /+ translatio/, sv.
Vojtech /+ translatio/, sv. Gerard, sv. Ladislav /+ translatio/, sv. Alžbeta Uhorská). Na viacerých miestach kódexu sa nachádzajú vlastnícke záznamy kapituly
(f. 1r: Liber ecclesie Posoniensis, f. 2r: Capituli Posoniensis 1633). Datovanie rukopisu
sa u slovenských kodikológov a paleografov líši. Kým Sopko posúva vznik misála
571
572
573
574

575

Clmae 216. SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II, č. 222.
Clmae 128. SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II, č. 212.
Clmae 94. SOPKO, Stredoveké latinské kodexy II, č.209.
Presné cirkevno-vzdelanostné zázemie cirkevných predstaviteľov Bratislavskej kapituly je predmetom
odborného studia historičky Miriam Hlavačkovej, ktorej ďakujeme za odborné konzultácie. HLAVAČKOVÁ, Oltárne benefíciá v bratislavskom Dóme sv. Martina v 15. storočí,s. 85-100. HLAVAČKOVÁ, Kapitula
pri Dóme sv. Martina.
Katalóg notovaných kódexov a fragmentov s českým notačným systémom bol naposledy uverejnený
v štúdii časopisu Hudební věda: VESELOVSKÁ: Czech Notation in Slovakia in the Middle Ages, s. 337-376.
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k roku 1403,576 Šedivý sa prikláňa k tvrdeniu, že kódex vznikol v tridsiatych rokoch 15. storočia.577 Za vlády Žigmunda Luxemburského sa vo vzdelanostných
kruhoch Bratislavy objavuje veľké množstvo cudzincov. Na prelome 14. a 15. storočia pôsobil v Bratislave ako pisár istý Michal z Dürnsteinu, ktorý nebol totožný
s postavou bratislavského kanonika Michala z Trnavy, ako tvrdí Július Sopko.578
Podľa Sopka bol Michal z Trnavy autorom dvoch misálov.579 Toto tvrdenie koriguje Juraj Šedivý, ktorý považuje Michala z Trnavy za autora Bratislavského misála VI, explicitne datovaného rokom 1403. Prefácie misála sú notované métsko-gotickým systémom s klasickými tvarmi základných neum bez ostrihomského
vplyvu. Za autora Misála „D“ určuje Juraj Šedivý Michala z Dürnsteinu (Tyrnstein,
Dolné Rakúsko), ktorý bol v dvadsiatych a tridsiatych rokoch v Bratislave verejným notárom.580 Notácia prefácií tohto kódexu má však český pôvod. Na základe
rozdielov notačných systémov teda potvrdzujeme názor Juraja Šedivého, že tieto dva kódexy nenapísala tá istá osoba. Určite ich notovali dvaja notátori s odlišným hudobným vzdelaním. Notácia Misála „D“ je umiestnená do dvoch stĺpcov.
V prípade, že je časť fólia celonotovaná, nachádza sa na jednej strane 10 riadkov
4-linajkovej notovej osnovy s jednoduchým rámovaním. Tvary neum dokumentujú českú notáciu v jej typických formách a tvaroch. Punktum je v tvare kosoštvorca. Notátor kódexu používal kľúče c, f (tractulus a dva kosoštvorcové romby
– odlišný tvar ako používa Žaltár kanonika Blázia alebo Bratislavský antifonár V).
Custos sa nepoužíva (opäť je to odlišný bod ako v prípade Žaltára kanonika Blázia
alebo Bratislavského antifonára V ). Celkový duktus notácie smeruje doprava. Pes
má typický český tvar, pričom je vytvorený z dvoch kosoštvorcových rombusov
(punktov), spojených tenkou vlásočnicovou čiarou. Clivis má métsky pravouhlý
tvar. Ako jediná základná neuma je clivis písaný vo vertikálnej línii bez smerovania doprava. Torculus a porrectus sú vytvorené s ligatúrovými tenkými čiarami.
Scandicus sa skladá z punktu a pesu. Climacus je vytvorený z bipunktu a dvoch klesajúcich, doprava smerujúcich punktov.
Žaltár kanonika Blázia odkázal pred svojou smrťou Dómu sv. Martina (16. 6.
1419) kanonik Bratislavskej kapituly Blažej (Blasius).581 Spolu s ďalšími ruko576
577
578
579
580
581

SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II, č. 222, s. 46-47.
ŠEDIVÝ, Mittelalterliche Schriftkultur, s. 146-148.
SOPKO, Stredoveké latinské kódexy II, č. 222, s. 46-47.
Okrem Bratislavského misála „D“ považuje Sopko za prácu kanonika Michala z Trnavy aj Misál VI, Múzeum mesta Bratislavy A/2.
Explicit sa v kódexe nachádza na f. 287ra: „Explicit liber missalis de tempore et sanctis per manus Michaelis
de Tyrnstain et cetera“. ŠEDIVÝ, Mittelalterliche Schriftkultur, s.146-148.
F. 150vb: „Hic notata est ultima voluntas domini Blasii, canonici Posoniensis,... Obitus ipsius domini Blasij feria vi.
Post festum Corporis Christi anno domini millesimo quadringentesimo decimo nono. Deus misereatur anime sue“.
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pismi bývalej Kapitulskej knižnice v Bratislave sa žaltár dostal do Maďarského
národného múzea v Budapešti ako dar v roku 1813 alebo 1814. Rukopis vznikol
pred rokom 1419. Notácia je použitá takmer v celom rukopise (na fóliách je rôzny počet linajok). Písmo i notácia sú umiestnené do dvoch stĺpcov. V prípade, že
je časť fólia celonotovaná, nachádza sa na jednej strane 8 riadkov 5-linajkovej
notovej osnovy bez rámovania. Tvary neum dokumentujú českú notáciu s miernym miešaním tvarov kvadratickej notácie (ako napr. fragmenty zo ŠA v Trenčíne). Punktum je v tvare kosoštvorca. Notátor kódexu používal kľúče c, f (dva nas
sebou radené kosoštvorcové romby – podobne Bratislavský antifonár V). Custos
je v tvare malého rombu. Celkový smer notácie je skôr vertikálny. Jasne doprava
smeruje jedine pes, ktorý nemá v niektorých prípadoch typický český tvar. Niekedy je vytvorený z dvoch kosoštvorcových rombusov (punktov), spojených tenkou vlásočnicovou čiarou, pričom spodný tón je vytvorený skôr ležatým tvarom
(obdĺžnik). Vo väčšine prípadov sa používa typický český, rombusový tvar. Clivis má métsky pravouhlý tvar s vertikálnym smerovaním. Torculus a porrectus sú
vytvorené s ligatúrovými tenkými čiarami, ktoré sa však od českých tvarov opäť
mierne líšia. Kvadratický tvar sa totiž objavuje v strednom tón porrectu a v záverečnej note torculu. Scandicus je vytvorený z troch, na seba plynule nadviazaných
stúpajúcich rombov. Clivis je vytvorený z bipunktu a dvoch klesajúcich, doprava
smerujúcich punktov.
Fragmentárne zachované rukopisy s českým notačným systémom z časového
obdobia druhej polovice 14. až začiatku 16. storočia sa nachádzajú v 15 knižničných, archívnych alebo muzeálnych inštitúciách.
Viaceré rukopisy majú niekoľko spoločných znakov.
Medzi mimoriadne cenné nálezy patria objavené zlomky Varadínskeho graduálu (ÚK SAV Lyc B III 414c, ŠA Modra 5194) a Varadínskeho antifonára v niekoľkých archívoch a knižniciach na Slovensku. Najnovšie boli objavenie tri fóliá Antiphonale Varadiense v SNA, Fond rodu Pálffy – Panstvo Červený Kameň a väzba
rukopisu Manuscripta 148. Pramennú edíciu rukopisu, ktorého najväčšia časť sa
nachádza t. č. v meste Győr v Maďarsku,582 pripravuje Dr. Zsuzsa Czagány z Maďarskej akadémie vied.583 Tento neskorostredoveký rukopis so zaujímavou identitou (liturgia z rumuskej Transylvánie,584 česká notácia) bol pôvodne určený pre
Katedrálu vo Veľkom Varadíne (Antiphonale Varadiense). Úplné alebo rozrezané
časti fólií tohto obrovského rukopisu (pôvodné rozmery jedného fólia dosahovali
582
583
584

Győr, Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Mss. A 2 (olim: Szemináriumi Könyvtár, sine sign.).
CZAGÁNY, Fragment, Kodex, Ritus, Tradition, s. 123-141. CZAGÁNY, Rukopis na hranici kultúr, s. 131-142.
CAO – ECE VII/A Transylvania-Várad (Temporale). CAO – ECE VII/B Transylvania-Várad (Sanctorale).
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takmer 880 x 600 mm) boli objavené v maďarských (Budapešť, Ostrihom, Debrecín, ďalšie inštitúcie v meste Győr), rakúskych (Güssing) i slovenských archívnych
a knižničných inštitúciách585 (Univerzitná knižnica v Bratislave, Štátny archív
v Bratislave, pracovisko – Archív Modra, Slovenská národná knižnica v Martine,
Archív mesta Košice, Štátny archív v Levoči, pracovisko – Archív Poprad, Knižnica Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Levoči586).
Dva fragmenty Slovenského národného archívu Fond rodu Pálffy, Panstvo Červený Kameň, inv. č. 184, 185 obsahujú časť liturgie na sviatok Purificatio Beatae
Mariae Virginis (2. 2.).587 Radenie antifón síce zodpovedá liturgickému poriadku
Veľkého Varadína (Transylvánia), ale pre Varadín netradične sa na druhom fóliu
objavuje responzórium Obtulerunt pro eo s veršom Postquam impleti.
Tretí fragment Zalka antifonára tvorí väzbu rukopisu Manuscripta 148 z fondu
Bratislavskej kapitulskej knižnice. Zlomok obsahuje opäť časť mariánskeho ofícia, tentoraz ide o časť responzória Patriarcharum semine prophetarum s veršom
Nobilis et clara stirps zo sviatku Conceptio Mariae (8. 12.).

Varadínsky antifonár Fond rodu Pálffy, Hradné panstvo Červený Kameň, inv. č. 185, 1r,
Slovenský národný archív
585
586
587

Zoznam a identifikácie všetkých fragmentov s českou notáciou vrátane Váradského antifonára sú najnovšie publikované VESELOVSKÁ, Czech Notation in Slovakia in the Middle Ages, s. 337-376.
BEDNÁRIKOVÁ, Stredoveké notované pamiatky v Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči,
s. 139-140.
CAO – ECE VII/B Transylvania-Várad (Sanctorale), 2010. 5.02020.210 - 5.02020.230, matutínum.
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Mimoriadne zaujímavú skupinu fragmentov s českou notáciou predstavujú
zlomky s českou notáciou (22 notovaných rukopisov) zo Štátneho archívu v Kremnici. Pochádzajú z minimálne 4 liturgických kníh (2 antifonáre, 1 graduál, 1 misál).
V rámci všetkých zlomkov s českou notáciou sú zrejmé dve samostatné skupiny
antifonárov. Na prvý pohľad sa zdá, že ide o jednotnú skupinu, napriek tomu sa výzdobný systém i notácia od seba mierne odlišujú (rovnaký je napr. počet sústav: 10).
Skupina A pozostáva z 9 fragmentov, ktoré sa podľa umenovedného rozboru
Marie Theisenovej dajú datovať do prvej štvrtiny 15. storočia. Výzdobný systém
(fleuronné iniciály) sa približuje českým rukopisom okruhu Vesperale a Matutinale
z Zittau (A1 a A4).588 Notačný systém je umiestnený do 10-riadkového linajkového
systému s použitím kľúčov c a f. Custos sa väčšinou nepoužíva, ojedinele je dopísaný neskoršou rukou. Klasické tvary českej rombickej notácie sú používané bez
rombických zakončení. Liturgický obsah zlomkov dokumentuje spevy zo sviatkov
sv. Víta (samostatný sviatok, typický pre české rukopisy, zhoda s pražským liturgickým poriadkom), 1. pôstnej nedele, z commune virginum, cezročného obdobia
(De Regum), Sťatie Jána Krstiteľa, sv. Kataríny, in Dedicatione Ecclesiae a De BMV.
Skupina B (4 fragmenty) je Mariou Theisenovou datovaná skôr na prelom 14.
a 15. storočia, teda okolo roku 1400.589 Výzdobný systém sa približuje Majstrovi
Pavlových listov.590
Notácia je opäť umiestnená do systému 10 linajok s dvojitým červených rámovaním s použitím kľúčov c a f. Custos sa objavuje častejšie, ale je pravdepodobne
opäť dopisovaný neskôr. Základné prvky českej rombickej notácie majú rombické zakončenia a prechodné čiary (ligatúry) pri viactónových znakoch majú hrubšie vyhotovenie. Celkový duktus notácie je vertikálnejší ako v prípade skupiny A.
Liturgický obsah zlomkov dokumentuje spevy zo sviatku sv. Pavla, 1. pôstnej nedele, Annuntiatio Mariae a Nativitas Mariae.
Notačný systém kremnických fragmentov je takmer jednotný. Punktum je jediná používaná jednoduchá neuma. Samostatná virga sa neobjavuje. Pes je vytvorený
z dvoch doprava naklonených, vertikálne umiestnených punktov. Clivis je métsky,
pravouhlý. Často sa objavuje bistropha. Scandicus je vytvorený zo samostatného
punktu a pesu. Climacus tvoria tri punkty smerujúce doprava. Torculus (pes+punktum umiestnené vertikálne pod stredným tónom) a porrectus (clivis+pes) majú typický český tvar, jednotlivé neumové štruktúry sú spojené tenkou vlásočnicovou
588
589
590

Začiatočné kadely sú písané len do veľkosti prvej spodnej medzery linajkovej osnovy. THEISEN – JENNI,
Mitteleuropäische Schulen IV.
Začiatočné kadely sú písané vo veľkosti / výške celej linajkovej osnovy.
Maria THEISEN – Ulrike JENNI, Mitteleuropäische Schulen III.
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čiarou. Niekedy sa objavuje torculus s plynulým, jednoliatym tvarom tvarom
druhého a tretieho tónu (napr. Antifonár Tomus1/Fons36/Fasc.14/Nr.689, 1595).
Z kľúčov sa vyskytujú kľúče f (tractulus + dva nad sebou radené romby) a c. Použité sú posuvky b a odrážky. Notačný systém je umiestnený do 4-linajkovej notovej osnovy červenej farby s dvojitým červeným rámovaním a použitím custosu.

Antifonár Tomus 1/ Fons 41/ Fasc.5/ Nro.89, 1595), „BirhausRaittung 1595“
Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko – Archív Kremnica

Tretiu veľkú skupinu fragmentov s českým notačným systémom tvoria pergamenové zlomky zo ŠA Trenčín z prelomu 15./16. storočia. Ide o fragmenty dvoch
liturgických kníh (skupinu zlomkov z graduálu a fragmenty z antifonára). Použité
sú kľúče c a f. Custos je v tvare kvadry. Gotizácia tvarov jednotlivých neumových
znakov je v pokročilom štádiu, pričom smeruje ku kurzívnemu duktu notopisu.
Tvary torculu a porrectu sa prikláňajú k variantom kvadratickej notácie.
Antifonár vznikol pravdepodobne koncom 15. alebo začiatkom 16. storočia.
Znaková sústava sa do veľkej miery približuje notácii úvodného fólia Graduálu
z Luzernu P.19 (okolo r. 1410) a Graduálu XIII.B.2 Knižnice Národného múzea
v Prahe. Notácia fragmentov graduálu (MMTN Kn/I-19?, mestský protokol 1616;
MMTN Kn/I-20, mestský protokol 1618; MMTN Kn/I-21, mestský protokol 1619;
MMTN Kn/I-22, mestský protokol 1620 – 1621; MMTN Kn/I-23, mestský protokol 1622) je umiestnená do 12 riadkov 5-linajkovej notovej osnovy červenej farby
s dvojitým červeným rámovaním. Použité kľúče c a f. Custos je v prípade zlomkov
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graduálu v tvare kosoštvorcového rombu. Gotizácia tvarov je v pokročilom štádiu, má však jemnejší charakter ako zlomky antifonára.

Antifonár MMTN Kn/I-12, Štátny archív v Trenčíne,
Fond Magistrát Trenčín, Protokol 1602-1603
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N

emecká gotická chorálna notácia vznikla v priebehu 13. storočia (okolo roku
1270) zo staršieho nemeckého bezlinajkového notového systému. Pre toto
gotické písmo bola charakteristickým znakom vertikálne postavená a často používaná virga. Hlavice neum boli gotizované a drieky jednotlivých notačných tvarov
boli zhrubnuté. V 14. – 16. storočí sa z tohto notového systému vytvorilo tzv. „hufnagel” – „kladivkové” notové písmo.591 Notácia sa používala v oblasti nemeckého
kultúrneho vplyvu (Nemecko, Rakúsko, stredná, východná, juhovýchodná Európa
– Čechy, Poľsko, Uhorsko, Chorvátsko). Na Slovensku sa zachovala na niekoľkých
fragmentoch z Bratislavy, Banskej Štiavnice, Martina, Košíc a Modry. Nie je doložená vo všetkých archívnych inštitúciách. Je nanajvýš pravdepodobné, že žiadne skriptórium, pôsobiace v stredoveku na území Slovenska, nepoužívalo tento
notačný systém. Na naše územie bola len importovaná a samotné fragmenty slúžili iba ako pergamenové spevnenia väzieb kódexov a kníh z mladšieho obdobia.

Antifonár Lyc B III 352, Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, detail

591

HILEY, Notation. History of Western notation, Gothic and square notation, s. 347-348.
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Antifonár Lyc B. III. 352 z Lyceálnej knižnice SAV zo začiatku 15. storočia tvorí
väzbu tlače Effigies Regum Francorum omnium...“ z roku 1622. Nemecká gotická
chorálna notácia pochádza z nemeckého prostredia. Používa všetky základné
znaky tohto systému – okrúhly clivis, samostatnú virgu. Zlomok obsahuje spevy
na ranné chvály zo sviatku sv. Augustína. Radenie zodpovedná všeobecne zaužívanému poradiu, ktoré dokladá aj ostrihomský rítus. Každopádne však ide o zlomok nemeckej proveniencie.

Graduál RMK 185, Štátna vedecká knižnica Košice, detail

Mimoriadne zaujímavým fragmentom je zlomok Graduálu z väzby tlače Liber
de arte Distil RMK 185 zo Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Zlomok, pochádzajúci z konca 13. alebo začiatku 14. storočia, obsahuje omšové spevy na prvý
a druhý veľkonočný týždeň.
Graduál RMK 185 je dnes najstarším známym notovaným fragmentom z Košíc.
Cisterciánska notácia graduálu je ojedinelým dokladom tejto notácie na našom
území. Celkovo sa na našom území zachoval minimálny počet kódexov alebo
zlomkov z 13. storočia. O to vzácnejší je doklad notovaného fragmentu zo ŠVK
v Košiciach. Jednotlivé neumové štruktúry jasne smerujú k zvykom a štruktúram
cisterciánskych skriptorských dielní (zachované kompletné kódexy sú v Čechách,
Poľsku, Rakúsku i Nemecku). Na košickom fragmente sú použité kľúče c (linajka vyznačená žltou farbou) a f (len punktum, červená linajka). Často sa objavujú
ornamentálne neumy. Použité sú plynulé tvary neum zo starších bezlinajkových
systémov. Notácia má jemný, kaligrafický charakter. Použitá je samostná virga
s hlavicou smerujúcou doprava. Pes je v úvode s predĺženým punktom (smer k poľským rukopisom) alebo v esovitom, plynulom tvare. Clivis je klasický nemecký
– okrúhly. Scandicus a climacus sú vytvorené z punktových radov (stúpajúci alebo
klesajúci) so záverečnou virgou. Torculus a porrectus majú plynulý tvar (pozostatok
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z bezlinajkovej notácie), často v kombinácii s ďalšou neumovou štruktúrou. Často
sa objavuje bipunktum lebo dokonca aj tripunktum. Spevy fragmentu sú určené
pre prvý a druhý týždeň veľkonočného obdobia.
Príbuzný typ nemeckej (môže taktiež ísť o cisterciánske skriptórium) gotickej
chorálnej notácie reprezentuje Misál z tlače Corpus Disserendi Doctrinae R 573
z druhej polovice 14. storočia (spevy na Bielu sobotu). Tvary neum sú poznačené postupnou gotizáciou tvarov. Použité sú kľúče c (linajková osnova vyznačená
žltou farbou) a f (v tvare punktu, linajková osnova vyznačená červenou farbou).
Samostatné punktum sa objavuje už oveľa častejšie ako virga. Pes je opäť písaný
s úvodným punktom v tvare predĺženého obdĺžnika (vrchná hlavica smeruje doprava). Odlišným prvkom je však použitie métskeho, pravouhlého clivisu, ktorý
dokumentuje miešanie dvoch notačných systémov (métskeho a nemeckého gotického chorálneho s cisterciánskymi prvkami). Nemecké prvky ešte prevládajú
nad métskymi štruktúrami.

Misál R 573, Štátna vedecká knižnica v Košiciach
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Zo začiatku 14. storočia pochádza zaujímavý fragment Misála z väzby tlače Johanna Lauterbacha sign. GR 6286. Nemecká gotická chorálna notácia zlomku s liturgiou na druhý týždeň cezročného obdobia sa približuje k systému predchádzajúceho graduálu a pravdepodobne pochádza z cisterciánskeho prostredia. Oveľa
častejšie sa však v prípade tohto misála objavuje samostatné punktum (bipunktum,
tripunktum). Kľúče c a f sú v tvare písmen. Virga sa používa v samostatnom tvare
s mierne rombizovanou hlavicou smerujúcou doprava, ale aj v kombinácii viactónových neum. Pes je vytvorený z punktu v tvare predĺženého (hlavica smeruje
doprava),592 ležatého punktu a virgy (poľský element). Clivis je nemecký, okrúhly
(skrinkovitý tvar). Scandicus a climacus majú formu sstúpajúceho alebo klesajúceho punktového radu so záverečnou virgou. Torculus a porrectus majú plynulý tvar.

Misál GR 6286, Štátna vedecká knižnica v Košiciach
592

Tvary neum sa približujú cisterciánskemu rukopisu Graduale Cisterciense I F 413 (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, http://www.manuscriptorium.com/apps/main/index.php?request=show_record_
num&param=139&client=&ats=1370259845&mode=&testMode=&sf_queryLine=Graduale&qs_field=7)
a Graduálu MS 119 z poľského Pelplina (cisterciánsky rukopis, Biblioteka Seminara Duchownego, 13.
storočie). SZENDREI, Staff notation of gregorian chant in polish sources, s. 245.
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S

tredovekú hudobnú kultúru z územia Slovenska je dnes možné rekonštruovať
vďaka zachovaným písomným prameňom z konca 11. až začiatku 16. storočia.
Všetky kompletné rukopisy a fragmenty obsahujú cirkevnú hudbu, ktorá slúžila
liturgickým potrebám stredovekej cirkvi, tzv. CANTUS PLANUS. V porovnaní
s okolitými krajinami (Poľsko, Rakúsko, Česká republika) sa na Slovensku zachoval žiaľ veľmi malý počet celých rukopisov. Väčšina zachovaných prameňov pochádza najmä z konca stredoveku, zo 14. a 15. storočia. Najviac liturgických kódexov patrilo v minulosti ich používateľom, teda cirkevným inštitúciám (biskupské,
kapitulské, farské/ mestské, kláštorné, školské knižnice). Medzi najdôležitejších
vlastníkov liturgických kódexov patrili v stredoveku najmä Bratislavská kapitula
a Kostol sv. Martina, kolegiátna, neskôr biskupská kapitula v Nitre, Spišská Kapitula na Spiši a všetky kláštorné spoločenstvá (františkáni, dominikáni, kartuziáni,
pavlíni, augustiniáni, premonštráti). Predpokladáme, že cenné zbierky rukopisov
vlastnili aj bohaté fary obchodných a banských miest, napr. Trnavy, Žiliny, Banskej
Štiavnice, Banskej Bystrice, Kremnice, Košíc, Popradu, Prešova, Levoče, Bardejova. Malý počet rukopisov bol súčasťou súkromných zbierok bohatých mešťanov
(richtárov, notárov, dobových vzdelancov) alebo cirkevných predstaviteľov (biskupov, kanonikov, študentov).
Stredoveké kódexy a fragmenty, ktoré sa zachovali na území Slovenska, tvorili
len nepatrnú časť používaných liturgických kníh u nás v stredoveku. Kompletné
rukopisy sa dnes nachádzajú žiaľ len v piatich mestách – v Bratislave, Spišskej Kapitule, Martine, Košiciach a Prešove. Mnohé rukopisy sa už koncom stredoveku,
prípadne v neskoršom období (od reformácie až do obdobia komunizmu), začali
používať ako obalový materiál na mladšie knihy. Nepoužívané kódexy sa po roku 1500 často predávali kníhviazačským dielňam a mestským archívom, kde boli rozstrihané zlomky použité na vytváranie kvalitných pergamenových väzieb
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mestských protokolov alebo účtovných kníh. Z tohto dôvodu sa dnes fragmentárne zachované rukopisy nachádzajú v takmer všetkých archívnych, muzeálnych
alebo knižničných inštitúciách Slovenska už vo svojej sekundárnej funkcii, teda
ako obaly a väzby. Najväčší počet fragmentárne zachovaných rukopisov pochádza z väzieb mestských úradných kníh, inkunábulí a tlačí z konca 15. a celého 16.
storočia. V súčasnosti je na Slovensku evidovaných približne 750 stredovekých
notovaných zlomkov, ktoré sú uložené najmä v štátnych archívoch a vo fondoch
evanjelických knižníc (bývalá Lyceálna knižnica v Bratislave – Ústredná knižnica
Slovenskej akadémie vied, evanjelické knižnice v Kežmarku a v Levoči), v štátnych
knižniciach (štátne vedecké knižnice v Prešove, v Košiciach, Univerzitná knižnica v Bratislave, Pedagogická knižnica v Bratislave, Slovenská národná knižnica
v Martine, knižnica Spolku sv. Vojtecha v Trnave) alebo muzeálnych pracoviskách
(Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Západoslovenské múzeum
v Trnave, Múzeum mesta Bratislavy, Východoslovenské múzeum v Košiciach).
Za situáciu, prečo sa na Slovensku zachoval taký malý počet stredovekých liturgických kódexov, zodpovedá niekoľko historických faktorov. Najstaršie písomné
pramene z 11. – 13. storočia boli zničené pravdepodobne v čase stredovekých vojenských konfliktov, požiarov a nestabilnej cirkevno-politickej situácie (nástup reformácie a následne rekatolizácie). Veľká časť nepoužívaných rukopisov (kódexy
zo 14.-15. storočia) bola najmä v 15. až 17. storočí použitá ako vhodný materiál na
spevnenie väzieb a obalov mestských úradných kníh a rukopisov z mladšieho obdobia. Množstvo vzácnych rukopisov bolo žiaľ mimo územie Slovenska aj vyvezených. V 19. storočí sa časť najvzácnejších stredovekých materiálov zo Slovenska
(napr. z Bratislavy, Levoče, Bardejova, Lelesa a i.) dostala do maďarských múzeí
a knižníc (Budapešť, Šopron a i.) alebo do Rumunska (Alba Julia). Časť kódexov
sa stratila aj po vzniku prvej Československej republiky v roku 1918, keď mnohé
stredoveké rukopisy skončili v zahraničných súkromných zbierkach.
Najviac stredovekých rukopisov a fragmentov sa zachovalo v bratislavských
inštitúciách (Slovenský národný archív, Štátny archív v Bratislave, Archív Slovenského národného múzea, Univerzitná knižnica, Ústredná knižnica SAV, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Múzeum mesta Bratislavy, Slovenská
pedagogická knižnica). V Bratislave sa dnes nachádza 8 kompletných notovaných
rukopisov (5 bratislavských antifonárov, 2 misály, 1 graduál) a niekoľko desiatok
fragmentov (cca 250 jednotiek).
Bratislavská skriptorská dielňa patrila medzi najvýznamejšie skriptorské dielne stredovekého Uhorska, ktoré existovali pri inštitúcii kapituly. Nevieme, kedy
presne vznikla, ale samotná kapitula sa spomína za vlády Kolomana (1095 – 1116)
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v kráľovských dekrétoch.593 Najstaršie rukopisy bratislavskej kapituly boli pravdepodobne zničené za vpádu Přemysla Otakara II. (1271 – 1273), pretože z 12. resp.
13. storočia sa nezachovali takmer žiadne kódexy. Výnimku tvoria Prayov kódex
(Maďarská národná knižnica v Budapešti Mny 1), časť Biblie z konca 13. storočia, Bratislavský misál I (EC Lad. 3) a niekoľko fragmentov, ktoré sú dnes uložené
v Štátnom archíve v Bratislave alebo fragmenty kapitulskej knižnice v Maďarskej
národnej knižnici v Budapešti. Z pisárskej a miniátorskej dielne bratislavskej kapituly pochádza skupina kódexov z prvej polovice 14. storočia Clmae 209, 220
a 225 (Maďarská národná knižnica v Budapešti). Z roku 1377 sa v rumunskej Albe
Julii zachoval Misál R II. 134 Henrika, zvaného Štefan z Vestfálska (farár vo Veľkom Tŕní), ktorý tento kódex nielen napísal, ale aj zviazal a iluminoval.594 Obdobím najväčšieho rozmachu kultúrnej činnosti v kapitule bolo pôsobenie prepošta
Juraja zo Schönbergu, kanonika Jána Hana a obdobie činnosti prvej univerzity –
Akadémie Istropolitany.595 Mestský farár a kanonik Jan Han a ďalší bratislavskí
donátori (mešťan Pottenberger, vdovy Listová a Rosenthalová) iniciovali v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 15. storočia veľkú skriptorskú činnosť. Pod
vplyvom rakúskej knižnej maľby vznikla v druhej polovici 15. storočia v Bratislave
skupina kódexov, ktoré dodnes tvoria reprezentatívnu zložku hudobného materiálu stredovekého Uhorska (Bratislavské antifonáre IIa a IIb, EC Lad. 4, SNA 4).
V prípade Bratislavy je mimoriadne zvláštne, že s výnimkou najstarších rukopisov
Bratislavskej kapituly (ostrihomská notácia – Prayov kódex, Bratislavský misál I) sa
vývoj hudobnopaleografickej stránky notovaných rukopisov domáceho, bratislavského skriptória uberal od polovice 14. storočia špecifickým smerom. Notované
rukopisy a fragmenty zo 14. a 15. storočia sú takmer 200 rokov notované najmä
métsko-gotickou, prípadne českou notáciou. Bratislavský misál „H“ z polovice
14. storočia (OSzK Clmae 94), Bratislavský cestovný misál z polovice 14. storočia
(OSzK Clmae 435), Bratislavský misál VI (MMB A/2),
Bratislavské antifonáre I (EC Lad. 3), II (EC Lad. 4, SNA 4), IV (SNA 2) a Bratislavský misál „G“ z roku 1488 (OSzK 219) sú notované métsko-gotickou notáciou. S českým notačným systémom sú notované Bratislavský misál „D“ (OSzK Clmae 216,
okolo roku 1430), Žaltár kanonika Blázia z pred roku 1419 (OSzK Clmae 128), Trnavský rukopis (OSzK Clmae 243) a Bratislavský antifonár V z prelomu 15./16. storočia (SNA 17). Zo švédskeho Lundu pochádza Notovaný misál č. 387 z Ústrednej
knižnice Slovenskej akadémie vied (prelom 13./14. storočia, kvadratická notácia).
593
594
595

ŠEDIVÝ, Skriptórium Bratislavskej kapituly, s. 10-13.
Kódex je notovaný nemeckou gotickou chorálnou notáciou.
ŠEDIVÝ, Skriptórium Bratislavskej kapituly. s. 12.
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Na Morave (Olomouc) bol používaný Františkánsky graduál OFM MUS I-78
z druhej polovice 15. storočia, ktorý sa dnes nachádza v zbierkach Hudobného
múzea Slovenského národného múzea.
Dva rukopisy spišskej proveniencie sú dodnes uložené na svojom pôvodnom
mieste – v Spišskej Kapitule (Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426 a Spišský
antifonár z prvej polovice 15. storočia). Zo stredovekej knižnice Spišskej Kapituly sa zachovalo len torzo materiálov. Funkciu hodnoverného miesta zastávala už
v 13. storočí. Informácie o jej knižnej zbierke nachádzame v testamente prepošta
Mutimíra z roku 1273, v ktorom všetky svoje knihy odkazuje Chrámu sv. Martina.
Dva ďalšie kompletné notované kódexy sú deponované v Slovenskej národnej
knižnici v Martine (Kartuziánsky graduál J 538 s kvadratickou notáciou a ranonovoveké Lamentácie proroka Jeremiáša AXXX V 1-52 z roku 1564 s nemeckou gotickou chorálnou notáciou.596 Žaltár – graduál je monastického, kartuziánskeho
pôvodu z prelomu 15. a 16. storočia. Do Martina sa dostal zo Seminárnej knižnice
v Spišskej Kapitule. Z poznámky umiestnenej na zadnom prídoští, pochádzajúcej z konca 15. alebo zo začiatku 16. storočia, „Sion Lapis Refugii omnis tempore“ je
zrejmé, že bol v kartuziánskom konvente pri Letanovciach (Lapis Refugii – Skala
útočišťa, dnes Kláštorisko v Slovenskom raji).
Dva stredoveké rukopisy sa nachádzajú v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove
(Žaltár sine sign. z druhej polovice 14. storočia a Krakovský notovaný breviár sine
sign.). Breviár bol vyhotovený v roku 1375 pre Kostol sv. Margity v poľskej dedine Dambno v Maľopolskom vojvodstve. Oba rukopisy sú notované métsko-gotickou notáciou.
Popri bratislavských a spišských rukopisoch majú stredoveké písomné pramene Košíc pre dejiny písomnej kultúry stredovekého Slovenska mimoriadny význam. Značná časť stredovekých rukopisov cirkevných knižníc Košíc sa dostala
do zahraničných inštitúcií. Napriek tomuto faktu sa dnes v archívnych, knižničných a muzeálnych inštitúciách tohto východoslovenského mesta nachádzajú
mimoriadne zaujímavé materiály. Najstaršími centrami vzdelanosti a kultúry
stredovekých Košíc boli cirkevné inštitúcie, ktoré od svojho vzniku patrili do Jágerského biskupstva. Jágerský biskup dosadzoval mestského farára, ktorý spravoval farský kostol sv. Alžbety. Čiastočný obraz o obsahu knižnice zachytáva súpis Jágerskej kapituly z roku 1604, ktorý bol vyhotovený v súvislosti s prevzatím
Chrámu sv. Alžbety a jeho majetkov od protestantov. Knižnicu tvorilo začiatkom
17. storočia spolu 160 rukopisných kníh, inkunábulí a starých tlačí. Z liturgických
596

V rámci opisu konkrétnych kódexov tento rukopis neuvádzame z dôvodu, žemá nemeckú provenienciu
a pochádza už z novoveku.
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kníh sa v súpise spomína 20 misálov, 10 graduálov, 8 žaltárov, 2 lekcionáre, 1 breviár a antifonár. Dnes sa stredoveké rukopisy bývalej farskej knižnice nachádzajú v Biskupskej knižnici, vo Východoslovenskom múzeu, časť fragmentov je
použitá ako obaly na úradných knihách v Archíve mesta Košice a väzbách kníh
z mladšieho obdobia v Štátnej vedeckej knižnici. V zahraničí sa časť materiálov
uchováva v Maďarskej národnej knižnici v Budapešti (z notovaných rukopisov
ide o Košický graduál OSzK Clmae 172a-b597 a Misál OSzK Clmae 395). Vo Východoslovenskom múzeu (umelecko-historické oddelenie) v Košiciach je uložený
Košický žaltár z prelomu 15. a 16. storočia. Je notovaný métsko-gotickou a českou
notáciou, prípisky krakovského pôvodu sú v métsko-gotickom zmiešanom systéme.
Podľa obsahu inklinuje k viacerým liturgickým tradíciám (poľské, české i uhorské prvky). Košický misál (inv. č. zb. 87) z Východoslovenského múzea z roku 1379
obsahuje okrem českých a poľských prvkov (kalendár, sekvencie) taktiež viaceré stredoveké prípisky z ostrihomskej liturgickej tradície (sv. Štefan kráľ ), ktoré
svedčia o používaní v stredovekom Uhorsku (resp. priamo na Slovensku). Rukopis má s métsko-gotickým systémom notované iba prefácie. Okrem košickej fary
bol ďalším dôležitým centrom vzdelanosti v Košiciach aj dominikánsky kláštor.
Z kláštornej dominikánskej knižnice sa však žiaden kompletný notovaný rukopis zo stredoveku nezachoval.
Najvýznamnejšími prameňmi stredovekej hudobnej kultúry Nitry sú dva kompletné liturgické rukopisy, ktoré predstavujú dva hraničné medzníky v dejinách
latinského liturgického spevu z územia Slovenska. Súčasťou pokladu Katedrály
– Baziliky sv. Emeráma v Nitre je náš najstarší notovaný rukopis – tzv. Nitriansky
kódex zo začiatku 12. storočia (benediktínsky lekcionár). Rukopis obsahuje tzv.
ekfonetické znaky a základné štruktúry juhonemeckej adiastematickej neumovej notácie. Pri pašiách sú uvedené tzv. litterae significativae – lekčné znaky, ktoré
usmerňovali rytmus alebo melódiu prednesu evanjelia. Nachádzajú sa na viacerých miestach rukopisu: in Ramis Palmarum (ff. 18r-20r); Mt 26, 1-63; 27, 1-65; feria iii (ff. 21r-24r) Mk 14, 1-72; 15-1-46; feria iv (ff. 24r-27r) Lk 22, 1-71; 23, 1-53; feria
vi – Parasceve (ff. 27v-29v) Jn 18, 1-40; 19, 1-42. Z nemeckej bezlinajkovej notácie
sa v záveroch evanjelií používajú dva základné znaky: virga (jednotónová neuma, označujúca dôraz alebo zvýšený tón) a pes (dvojtónová neuma označujúca

597

Podľa údajov J. Sopka bol kódex zreštaurovaný roku 1782. V tom istom čase zhotovil k nemu index košický františkán páter Vincent Blaho. Neskôr sa spolu s inými knihami farskej knižnice ocitol prvý zväzok
graduálu v Archíve mesta Košice, odkiaľ bol prenesený do bývalého Rákocziho múzea (terajšie Východoslovenské múzeum). Maďarské národné múzeum ho vo svojom fonde zaznačilo roku 1941 pod číslom
4428. Druhý zväzok Maďarskému národného múzeu daroval Archív mesta Košíc už roku 1823.
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stúpanie: nižší a vyšší tón). Podľa typu notácie je možné tento prameň s určitosťou zaradiť medzi materiály z benediktínskeho skriptória juhonemeckého okruhu.
Ranonoveký kódex – Graduál sign. 67 zo Slovenského národného archívu v Bratislave zo začiatku 16. storočia dokumentuje stredoveký omšový repertoár Nitry.
Obsahovo sa pridŕža ostrihomskej liturgickej tradície. Dokladá to napr. systém
a poradie alelujových veršov v cezročnom období. Graduál je notovaný ostrihomským notačným systémom, ktorý bol ovplyvnený métskou notáciou. Kódex vznikol začiatkom 16. storočia. Minimálne od roku 1588 sa používal v Kostole sv. Jakuba v Nitre (Graduale civitatis Nittriensis pertinens ad s. Jacobum 1588).
Okrem kompletne zachovaných rukopisov sa na Slovensku zachovalo niekoľko
stoviek stredovekých notovaných zlomkov. Najväčšie počty notovaných fragmentov sa nachádzajú v štátnych archívoch v Modre (70 jednotiek), Banskej Štiavnici (75), Banskej Bystrici (53), Kremnici (46), Levoči (25), Bardejove (20), Poprade
(19), Trenčíne (18). Z knižničných inštitúcií sa najviac stredovekých fragmentov
s notáciou nachádza v Knižnici evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči (60),
vo fonde bývalej Lyceálnej knižnice v Bratislave – dnes Ústredná knižnica SAV
(52), v Slovenskej národnej knižnici v Martine (41), vo fonde Lyceálnej knižnice
a.v. v Kežmarku (31) a v cirkevných knižniciach Nitry (biskupský diecézny archív:
7, diecézna knižnica: 3, piaristická knižnica: 5). V Štátnom archíve v Bratislave je
evidovaných 89 a v Archíve mesta Košice 27 zlomkov.
Mnohé otázky vzniku, pôvodu a používania stredovekých notovaných rukopisov a fragmentov na Slovensku zostali dodnes nezodpovedané. Torzovitý stav
niektorých prameňov neumožňoval presné stanovenie vedeckovýskumných záverov. Na väzby mladších kníh alebo mestských úradných listín, účtov, zápisníc
a protokolov boli mnohokrát použité len malé časti zo stredovekého notovaného
kódexu (jedno fólio, pol strany, inokedy úplne malý pásik na spevnenie chrbáta
väzby a pod.). Najmä v prípade veľkorozmerných kódexov nebolo vždy možné
identifikovať presný liturgický obsah zlomku. Niektoré rukopisy totiž dosahovali koncom stredoveku obrovské rozmery (niekedy až 800 x 600 mm). Keďže
anonymita notátora bola v stredoveku úplne bežná, väčšinou sa ani v kompletne
zachovaných prameňoch meno notátora neuvádzalo. Najčastejšie sa zachovali
údaje s datovaním rukopisu. V tzv. kolofóne sa obyčajne v závere alebo v úvode
spomínal väčšinou dátum, kedy bol kódex napísaný, napr. deň, mesiac, rok – cirkevný sviatok. Ojedinele bol v rukopise spomínaný objednávateľ (finančne silný
donátor bol obyčajne vyobrazený na prvej iluminovanej iniciále rukopisu, prípadne bol v rukopise uvedený jeho erb), skriptor alebo iluminátor. Niektorí iluminátori uvádzali svoje mená vo svojich autorskiých ilumináciach, prípadne tieto
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iluminácie aspoň datovali. Bratislavský antifonár IIa (Múzeum mesta Bratislavy,
A/5) obsahuje napr. datovanie iluminácie s textom „Loquebantur variis linguis app/
ostoli/ 1487“. O činnosti notátora sa v stredovekých rukopisoch zachovali zmienky len výnimočne. Ojedinelý zápis o vyplatení mzdy za notovanie antifonára pre
notátora sa nachádza vo vizitáciach z Kláštora augustiniánov v Klosterneuburgu.
Počas vyhotovenia obrovského 4-zväzkového antifonára prebiehala pri vyhotovovaní kódexov v dvadsiatych rokoch 15. storočia v Klosterneuburgu presná deľba práce. Na zhotovení tohto rukopisu sa podieľala skupina skriptorov, iluminátorov a dokonca i notátorov.
V súvislosti s presným stanovením neznámych faktov o datovaní, proveniencii a miesta používania rukopisov je preto potrebné interdisciplinárne komplexné hodnotenie.
Obzvlášť problémovým okruhom hudobnej paleografie je skutočnosť, že vnútorné prvky hudobnej písomnej kultúry boli niekedy málo diferencované. Zhotoviteľa alebo datovanie rukopisu nebolo niekedy možné určiť kvôli faktu, že
konkrétne notačné písmo mohlo byť v rovnakej štrukturálnej podobe používané
v určitom geografickom priestore 500 i viac rokov (napr. kvadratická notácia sa
od stredoveku v nezmenenej podobe používa dodnes). Napriek tomu bola komplexná analýza notačných štruktúr (používané neumové štruktúry, ich stavba,
kodikologicko-paleografické merateľné ukazovatele) dôležitým ukazovateľom
pôvodu (proveniencie) notátora. Pri základnej identifikácii, analýze, komparácii a vyhodnotení rukopisov (zachovaných kompletne i fragmentárne) bola nevyhnutná detailná vnútorná a vonkajšia kritika skúmaných pamiatok.
Vnútorná kritika prameňa prebiehala na základe komparácie liturgických
zvyklostí. V mnohých prípadoch bolo možné stanoviť inštitúciu alebo liturgickú
tradíciu používateľa kódexu na základe analýzy liturgického radenia konkrétnych
spevov. Špecifické vlastnosti omšovej alebo ofíciovej liturgie boli pre liturgickú
alebo hudobnú prax daného mesta, kláštora alebo inej cirkevnej inštitúcie presne stanovené. Striktné normy a predpisy vzorovej rímskej liturgie viazali iba časť
repertoáru temporálu a sanktorálu omšových i ofíciových textov. Napriek tomu
je v každom liturgickom kódexe množstvo špecifických obsahových jednotiek,
ktoré dokumentujú a reprezentujú konkrétnu lokalitu, región, ekonomickú silu
objednávateľa a pod. Medzi významné činitele určenia proveniencie boli zaradené napr. spevy na sviatky svätých (patrón kostola, kláštora, mesta, fary, oltára
a pod.; v neskorom stredoveku sú často notované iným ako čiernym atramentom,
najdôležitejšie sviatky najmä zlatou, červenou alebo modrou farbou), ďalej rýmované ofíciá, ofícium za zosnulých, z omšového repertoára niektoré alelujové
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spevy, sekvencie, omšové ordináriá a trópované spevy (presahujúce základný repertoár). Pri spevoch ofícia boli mimoriadne dôležité napr. radenia adventných
antifón a antifón v období cez rok.
V rámci detailného spracovania rukopisov sme sa opierali o vonkajšiu a vnútornú kritiku rukopisov. Vonkajšia kritika prameňa analyzovala a definovala skriptorskú tradíciu, vzory a vplyvy konkrétnej notácie. Jednotlivé notačné štruktúry boli
dlhodobo používané (200 – 500 rokov), napriek tomu často získavali jedinečnú
podobu podľa konkrétneho skriptória, ekonomickej sily objednávateľa alebo historických faktorov. Hudobnopaleografická stránka rukopisu (konkrétny typ notácie) mohol naznačiť pôvod notátora (špecifickú skriptorskú tradíciu – určitého
skriptória, notátorskej dielne a pod.). V základnej vonkajšej kritike prameňa bolo
preto nevyhntutné spracovanie základných údajov (kodikologický popis, textová analýza, hudobnopaleografický popis, zápis melódie, digitalizácia rukopisu).
Hlavným metodickým postupom v identifikácii paleografickej stránky stredovekých notovaných prameňov bolo taktiež vyhodnotenie a porovnanie základných
notačných štruktúr: jednoduchých neum (punktum, tractulus, pes, clivis, scandicus, climacus, torculus, porrectus). Zásadný bol taktiež kodikologický popis vonkajších paramentrov notácie (dvojité rámovanie, počet riadkov v linajkovej osnove,
porovnanie rozmerov zrkadla, výšky notovej osnovy, medzery v notovej osnove,
veľkosti základného notačného elementu punktu). Na základe zhody parametrov bolo často možné priradiť niektoré zlomky k pôvodne jednému kódexu (napr. väčšina fragmentov zo Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pobočka Banská
Štiavnica pochádza z jedného rukopisu – z graduálu).
V poslednom období je výskum stredovekej hudobnej kultúry v celosvetovom
meradle mimoriadne progresívny. Internetové databázy viacerých amerických,
kanadských a európskych univerzít a vedeckých inštitúcií publikovali obrovské
komplexy informácií o kompletných kódexoch alebo fragmentoch. Za veľmi prínosné považujeme spustenie samostatnej národnej plnotextovej databázy stredovekých notovaných rukopisov z územia Slovenska Slovak Early Music Database
– Cantus Planus in Slovacia (http://cantus.sk), ktorá od roku 2012 sprístupňuje 13
kompletných stredovekých kódexov a niekoľko stoviek fragmentov. V súčasnosti
je tu publikovaných 16 106 stredovekých spevov.
Spracované stredoveké pramene reprezentujú jedinečný obraz stredovekej
hudobnej kultúry z územia Slovenska, ktorý bol napriek veľkým materiálnym
stratám bohatý a jedinečný. Veríme, že v blízkej budúcnosti sa nám na základe
porovnávacieho výskumu podarí prostredníctvom európskych i svetových databáz určiť identické skupiny rukopisov, notátorských rúk alebo skriptorských
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dielní fragmentárne zachovaných rukopisov. Nesmierne nás teší, že vďaka publikovaným prácam a databázam mohli byť i v rámci medziodborovej, národnej
i medzinárodnej spolupráce identifikované stredoveké pramene, ktoré stratili
svoju pôvodnú identitu.
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Summary

M

edieval music culture from the territory of Slovakia can be reconstructed
with the help of preserved manuscripts from the late 11th to the early 16th century. All complete manuscripts and fragments contain church music, which served
the liturgical needs of the medieval church, the so-called plainchant, or cantus
planus. In comparison to the neighbouring countries (Poland, Austria, Czech Republic), unfortunately, only a small number of complete manuscripts have been
preserved in Slovakia. Most of these sources date back to the Late Middle Ages, i.e.,
the 14th and 15th centuries. In the past, most liturgical codices were owned by their
users, that is, church institutions (episcopal, capitular, parochial, municipal, monastic, or school libraries). Among the most notable owners of liturgical codices
in the Middle Ages were the Bratislava chapter and the St Martin church, the collegiate (later episcopal) chapter in Nitra, the Spiš chapter, and all monastic communities (Franciscans, Dominicans, Carthusians, Paulines, Augustinians, Premonstratensians). We assume that valuable manuscript collections were also owned by
rich parishes of trade and mining cities, such as Trnava, Žilina, Banská Štiavnica,
Banská Bystrica, Kremnica, Košice, Poprad, Prešov, Levoča, or Bardejov. A small
number of manuscripts were kept in private collections of well-to-do burghers
(mayors, notaries, scholars), or church representatives (bishops, canons, students).
Medieval codices and fragments found in the territory of Slovakia constitute
only a fraction of all the liturgical books used here in the Middle Ages. Unfortunately, complete manuscripts are nowadays located in only five cities – Bratislava,
Spišská Kapitula, Martin, Košice, and Prešov. Many manuscripts were, already
in the Late Middle Ages and later (Reformation age through to the Communist
era), being reused as cover material for newer books. After 1500, out-of-use codices were often handed over to bookbinding workshops and municipal archives,
where the cut fragments were reused to make high-quality bindings of municipal
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protocols or account books. Because of this practice, manuscript fragments are
found in almost all archival, museal, and librarian institutions throughout Slovakia, in their secondary function as covers and bindings. The highest number of
manuscript fragments come from the bindings of official municipal books, incunabula, and prints from the late 15th century, and all of the 16th century. Currently,
there are approximately 750 medieval notated fragments recorded in Slovakia,
deposited mostly in state archives and in the collections of Evangelical libraries
(the former Lyceum library in Bratislava, now belonging to Ústredná knižnica Slo
venskej akadémie vied, Evangelical libraries in Kežmarok and Levoča), state libraries (state academic libraries in Prešov, Košice, Univerzitná knižnica v Bratislave,
Pedagogická knižnica v Bratislave, Slovenská národná knižnica v Martine, Knižnica
Spolku sv. Vojtecha v Trnave), and museums (Slovenské národné múzeum – Hudo
bné múzeum, Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzeum mesta Bratislavy, Východoslovenské múzeum v Košiciach).
The scarcity of medieval liturgical codices found in Slovakia is a result of several historical factors. The oldest written sources from the 11th – 13th centuries were
probably destroyed in the times of medieval war conflicts, fires, and an unstable
church-political situation (the advent of Reformation and subsequent re-Catholization). A large part of out-of-use manuscripts (14th – 15th century codices) were
reused, especially in the 15th – 17th centuries, as suitable material for strengthening bindings and covers of official municipal books, or manuscripts from newer
periods. Many valuable manuscripts were, unfortunately, exported outside the
territory of Slovakia. In the 19th century, some of the most valuable medieval materials from Slovakia were moved to Hungarian museums and libraries (Budapest,
Sopron, etc.), or to Romania (Alba Iulia). Furthermore, part of the codices were
also lost after the establishment of the first Czechoslovak Republic in 1918, when
many medieval manuscripts ended up in foreign private collections.
The largest number of medieval manuscripts and fragments have been retained in the Bratislava institutions (Slovenský národný archív, Štátny archív v Bratislave, Archív Slovenského národného múzea, Univerzitná knižnica, Ústredná knižnica SAV, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Múzeum mesta Bratislavy,
Slovenská pedagogická knižnica). Today, there are 8 complete notated manuscripts
(5 Bratislava antiphonaries, 2 missals, 1 gradual) and several tens of fragments
(c. 250 items) located in Bratislava.
The scriptorium in Bratislava belonged to the most notable chapter-adjunct
scriptoria of medieval Hungary. While we do not know exactly when it came into existence, the chapter itself is mentioned in royal decrees from the reign of
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Koloman (1095-1116) .598 The oldest manuscripts from the Bratislava chapter
were probably destroyed during the invasion of Přemysl Otakar II (1271-1273), because there are almost no codices left from the 12th and 13th centuries. Among the
rare exceptions are the Pray Codex (Országos Széchényi Könyvtár Budapest, Mny 1),
part of a Bible from the late 13th century, Bratislava missal I (EC Lad. 3), and several fragments, deposited in Štátny archív v Bratislave, as well as fragments from
the capitular library deposited in Országos Széchényi Könyvtár in Budapest. A set
of codices from the first half of the 14th century Clmae 209, 220 and 225 (Országos
Széchényi Könyvtár Budapest) also originate from the scriptorium and miniatorium of the Bratislava chapter. The Romanian city of Alba Iulia holds the Missal R
II. 134 from 1377 made by Henrik, called Stephanus of Westfalia, a parish priest
from Veľké Tŕnie, who wrote, bound and illuminated the codex599. The cultural
activities of the chapter reached their peak during the times of provost Georgius
of Schönberg, canon Johannes Han, and the first university, Academia Istropolitana.600 City priest and canon Johannes Han, along with other Bratislava donators (the burgher Pottenberger, the widows List and Rosenthal), initiated extensive scriptorium activities in the 70‘s and 80‘s of the 15th century. Under the
influence of the Austrian book illumination art, a group of codices were made in
Bratislava in the second half of the 15th century. Today, these constitute a representative component of the music materials from medieval Hungary (Bratislava Antiphonaries IIa and IIb, EC Lad. 4, SNA 4). In the case of Bratislava, it is especially noteworthy that, with the exception of the oldest manuscripts from the
Bratislava chapter (Esztergom notation – Pray Codex, Bratislava Missal I), the development of the music-paleographic aspect of notated manuscripts from the
domestic Bratislava scriptorium went in a specific direction since the mid-1300s.
Notated manuscripts from the 14th and 15th centuries used, for almost 200 years,
mostly the Messine-German notation, or the Bohemian notation. Bratislava Missal „H“ from the mid-1300s (OSzK Clmae 94), Bratislava Travel Missal from the
mid-1300s (OSzK Clmae 435), Bratislava Missal VI (MMB A/2),
Bratislava Antiphonaries I (EC Lad. 3), II (EC Lad. 4, SNA 4), IV (SNA 2) and Bratislava Missal „G“ from 1488 (OSzK 219) use Messine-German notation. Bratislava
Missal „D“ (OSzK Clmae 216, okolo roku 1430), The Psalter of Canon Blasius from
before 1419 (OSzK Clmae 128), Trnava Manuscript (OSzK Clmae 243), and Bratislava Antiphonary V from the turn of the 15th century (SNA 17) use the Bohemian
598
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ŠEDIVÝ, Skriptórium Bratislavskej kapituly, p. 10-13.
The codex uses German Gothic choral notation.
ŠEDIVÝ, Skriptórium Bratislavskej kapituly. p. 12.
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notation system. Notated Missal 387 in Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
(turn of the 13th century, quadratic notation) originates in the Swedish city of Lund.
Gradual OFM MUS I-78 (Hudobné múzeum Slovenského národného múzea, second
half of the 15th century) originates in the Moravian city of Olomouc. Two manuscripts of Spiš provenience are kept to this day in their original location – Spišská
kapitula (The Spiš Gradual of Georgius from Kežmarok from 1426 and the Spiš Antiphonary from the first half of the 15th century). From the medieval library of the
Spiš chapter, only a fraction of materials are left. The chapter was known as a relevant location already in the 13th century. Information about its book collection is
found in the testament of prevost Mutimir (1273), in which he leaves all his books
to the St Martin church. Furthermore, two complete notated codices are deposited
in Slovenská národná knižnica v Martine (Carthusian Gradual J 538 with quadratic
notation and early-modern-period Lamentations of Jeremiah the Prophet AXXX
V 1-52 from 1564 with German Gothic choral notation601. The Psaltar – Gradual is
of monastic, Carthusian origin, from the turn of the 15th century, and travelled to
Martin from Seminárna knižnica v Spišskej Kapitule. A note on the back endsheet,
dating from the late 15th or early 16th century, „Sion Lapis Refugii omnis tempore“,
makes it clear that the manuscript was in the Carthusian convent near Letanov
ce (Lapis Refugii – The Rock of Refuge, today Kláštorisko in Slovenský raj). Two
medieval manuscripts are deposited in Štátna vedecká knižnica v Prešove (Psalter
sine sign. from the second half of the 14th century and Krakow Notated Breviary
sine sign.). The breviary was made in 1375 for St Margaret‘s church in the Polish
village of Dębno in the Lesser Poland Voivodeship. Both manuscripts use the
Messine-German notation.
Along with manuscripts from Bratislava and Spiš, medieval written sources
from Košice are also of high significance for the history of written culture in medieval Slovakia. A large portion of medieval manuscripts from church libraries in
Košice was transferred to institutions abroad. In spite of this, interesting materials
can be found in the archival, librarian, and museal institutions of this eastern-Slovak city today. The oldest centres of education and culture in medieval Košice
were the church institutions, which since their beginnings belonged to the Eger
diocese. The Bishop of Eger appointed the city priest, who administered the parish church of St Elisabeth. A partial picture of the library‘s contents is offered by
the Eger chapter inventory from 1604, written on the occasion of the transfer of
St Elisabeth‘s and its properties from the Protestants. At the beginning of the 17th
601

We have not included this manuscript in the section describing individual codices, because it is of German provenience and originates already from the early modern period.
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century, the library consisted of a total of 160 manuscripts, incunabula, and old
prints. Liturgical books mentioned in the inventory include 20 missals, 10 graduals, 8 psalters, 2 lectionaries, 1 breviary and an antiphonary. Today, the medieval
manuscripts from the former parish library are deposited in the Episcopal library,
in Východoslovenské múzeum, some of the fragments are used as bindings for official books in Archív mesta Košice, or as bindings for newer books in Štátna vedecká
knižnica. More materials are deposited abroad in Országos Széchényi Könyvtár Budapest (notated manuscripts include the Košice Gradual OSzK CLmae 172a-b602
and Missal OSzK Clmae 395). The Psalter from the turn of the 15th century is deposited in Východoslovenské múzeum v Košiciach (art history section). The psalter
uses Messine-German and Bohemian notations, later additions of Krakow origin
use the Messine-German mixed system. Its content displays inclinations to several liturgical traditions (Polish, Bohemian, and Hungarian elements). The Missal (inv. Nr. Col. 87) in Východoslovenské múzeum v Košiciach from 1379 contains,
besides Bohemian and Polish elements (calendar, sequences), several later additions from the Esztergom liturgical tradition (St Stephen king), indicating its use
in medieval Hungary (possibly directly in Slovakia). Messine-German notation
is only used for prefaces. In addition to the Košice parish, the Dominican monastery was another important centre of scholarship in Košice. However, no complete
notated manuscripts are left from the Dominican monastic library.
The most significant sources of medieval music culture in Nitra are two complete liturgical manuscripts, representing two breaking points in the history of Latin liturgical chant in the territory of Slovakia. The treasure of Cathedral Basilica
of St Emmeram in Nitra includes our oldest notated manuscript – the so-called
Nitra Codex from the beginning of the 12th century (Benedictine lectionary). The
manuscript contains ekphonetic symbols and basic structures of south-German
adiastematic neumes. The passions have litterae significativae – lecture signs indicating rhythm or melody of the Gospel‘s interpretation. These are present in
several parts of the manuscript: in Ramis Palmarum (ff. 18r-20r); Mt 26, 1-63; 27,
1-65; feria iii (ff. 21r-24r) Mk 14, 1-72; 15-1-46; feria iv (ff. 24r-27r) Lk 22, 1-71; 23, 1-53;
feria vi – Parasceve (ff. 27v-29v) Jn 18, 1-40; 19, 1-42. Two basic signs from the German lineless notation are used in the Gospel endings: virga (a single-tone neume,
602

According to J. Sopko, the codex was restored in 1782. At the same time, Franciscan Father Vincent Blaho from Košice provided it with an index. Later, along with other books from the parish library, the first
volume of the gradual ended up in Archív mesta Košice, from where it was removed to the former Rákoczi
museum (now Východoslovenské múzeum). The Hungarian national museum recorded it in their collection
in 1941 under the number 4428. The second volume was gifted by Archív mesta Košice to the Hungarian
national museum already in 1823.
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signifying emphasis or a raised tone), and pes (a two-tone neume, signifying ascent: a lower and a higher tone). Based on the notation type used, this source can
be placed with certainty among the materials from a Benedictine scriptorium of
the south-German region.
Early-modern-period codex – Gradual sign. 67 from Slovenský národný archív
v Bratislave from the beginning of the 16th century documents the medieval Mass
repertoire of Nitra. Its content follows the Esztergom liturgical tradition. This
is substantiated, for example, by the system and ordering of alleluia verses in
ordinary time. The gradual uses the Esztergom notation system, influenced by
the Messine-German notation. The codex originates in the early 16th century. It
had been used at least since 1588 in St James‘s church in Nitra (Graduale civitatis
Nittriensis pertinens ad s. Jacobum 1588).
In addition to wholly-preserved manuscripts, several hundreds of medieval
notated fragments can be found in Slovakia. The largest numbers of notated
fragments are deposited in state archives in Modra (70 items), Banská Štiavnica
(75), Banská Bystrica (53), Kremnica (46), Levoča (25), Bardejov (20), Poprad (19),
Trenčín (18). Librarian institutions holding the largest numbers of fragments with
notation include Knižnica evanjelického a.v. cirkevného zboru v Levoči (60), the collection of the former Lyceum library in Bratislava – today Ústredná knižnica SAV
(52), Slovenská národná knižnica v Martine (41), Lyceálna knižnica a.v. v Kežmarku (31) and the church libraries in Nitra (Episcopal diocese archive: 7, Diocese library: 3, Piarist library: 5). Štátny archív v Bratislave records 89 and Archív mesta
Košice 27 fragments.
Many questions of origin, provenience, and use of the medieval notated manuscripts and fragments remain unanswered today. Fragmentary condition of some
sources prevented precise research conclusions. The bindings of newer books or
official city documents, accounts, memoranda, and protocols, often used only
small parts of medieval notated codices (a folio, half a page, or even only a fine
strip to support the spine, etc.). Especially in the case of large-format codices, it
was not always possible to exactly identify the liturgical content of the fragment.
Some manuscripts in the Late Middle Ages reached huge dimensions (sometimes
up to 800 x 600 mm). As anonymity of the notator was very common in the Middle
Ages, the notator’s name was not recorded even in completely preserved sources. The most frequently-preserved records concern the dating of the manuscript.
The so-caled colophon at the end or beginning of the source mostly contains information about the date the codex was written, for example the day, month, and
year – the church feast day. Rarely, the manuscript mentions the order submitter
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(financially strong donators were usually pictured on the first illuminated initial,
or had their coat-of-arms pictured in the manuscript), the scribe, or the illuminator. Some illuminators recorded their names in the illuminations they authored,
or at least dated these illuminations. Bratislava Antiphonary IIa (Múzeum mesta
Bratislavy, A/5), for example, contains a dated illumination with the text „Loquebantur variis linguis app/ostoli/ 1487“. Only exceptionally do medieval manuscripts
contain records concerning notators’ activities. A rare record in the visitations of
the Augustinian monastery in Klosterneuburg mentions paying wages to the notator for the notation of an antiphonary. During the making of a huge 4-volume
antiphonary, the manufacture of codices in the 1420’s in Klosterneuburg was subject to a sophisticated division of labour. A team of scriptors, illuminators, and
notators participated in the making of the manuscript.
The accurate determination of unknown facts about a manuscript’s dating,
provenience, and location of use, therefore requires a complex interdisciplinary
evaluation.
Especially problematic in music paleography is the fact that inner aspects of
the writing culture were sometimes not differentiated enough. The maker or the
date of a manuscripts is sometimes impossible to determine, because a particular
notation system could have been used in the same structural form in a particular
geographical space for 500 or more years (for example, quadratic notation has
been used since the Middle Ages to the present in an unchanged form). In spite
of this, the complex analysis of notation structures (neume structures used, their
construction, codicological-paleographic measurable indicators) is an important indicator of the notator’s origin (provenience). Besides basic identification,
comparation, and evaluation of manuscripts (complete and fragmentary), detailed criticism of internal and external evidence of the investigated documents
was inevitable.
Internal criticism of the source was performed on the basis of liturgical tradition
comparation. In many cases, the institution or liturgical tradition of the codex’s
user could be established based on the analysis of the liturgical order of particular chants. Specific characteristics of Mass or Office liturgy were firmly set within
a liturgical or musical practice of a given city, monastery, or another church institution. The strict norms and rules of the model Roman liturgy were binding only
for a part of the repertoire of temporal-and sanctoral-cycle Mass and Office texts.
In spite of this, every liturgical codex contains a number of scpecific content units,
documenting and representing a particular location, region, economic strength of
the order submitter, etc. Significant factors for establishing provenience include
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e.g. chants for saints’ feast days (patron saint of a church, monastery, city, parish,
altar, etc.; in the Late Middle Ages, these are often notated in non-black ink, the
most important feast days especially in golden, red, or blue colour), rhymed Offices, Office for the dead, and some chants from the Mass repertoire, such as certain alleluia verses, sequences, Mass ordinaries, and troped chants (exceeding the
basic repertoire). In the Office chants, of special importance were the orderings
of advent antiphones, and of the antiphones in ordinary time.
The detailed analysis of manuscripts was based on the criticism of internal and
external manuscript evidence. External evidence criticism analyzed and determined scriptor traditions, patterns, and influences of particular notation systems.
Although the respective notation structures were in long-term use (200-500 years),
they often gained an individual shape, depending on the scriptorium, economic
condition of the order submitter, or historical factors. The music-paleographical
aspect of the manuscript (the particular notation used) could suggest the notator’s
origin (a specific scriptor tradition – a particular scriptorium, notatorium, etc.).
Therefore, the basic criticism of external evidence necessarily included the processing of basic data (codicological description, text analysis, music-paleographical description, melody transcription, manuscript digitalization). The key methodological approach in identifying the paleographic aspect of medieval notated
sources was the evaluation and comparation of the basic notation structures: the
simple neumes (punctum, tractulus, pes, clivis, scandicus, climacus, torculus, porrectus). Also essential was the codicological description of the external notation
parameters (double framing, number of lines per staff, comparison of the type area dimensions, staff height, staff spacing, size of the punctum notation element).
Based on the parameters fit, it was often possible to assign several fragments to
a single original codex (e.g., most of the fragments in the Banská Štiavnica subsidiary of Štátny archív v Banskej Bystrici come from a single manuscript – a gradual).
Recently, the research of medieval music culture worldwide has become a very
progressive process. Online databases of several American, Canadian, and European universities and other research institutions have published extensive sets
of data about complete manuscripts or fragments. Of particular importance to us
is the start of a separate national full-text database of medieval notated manuscripts from the territory of Slovakia Slovak Early Music Database – Cantus Planus
in Slovacia (http://cantus.sk), which since 2012 offers access to 13 complete medieval codices and several hundreds of fragments. Currently, 16,106 medieval
chants are published here.
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Processed medieval sources paint an exclusive picture of the medieval music
culture from the Slovak territory, which, in spite of great material loss, proves to
be rich and unique. We believe that in the near future, we will succeed to identify, through comparative investigation of European and world-wide databases,
identical sets of manuscripts, notator hands, or scriptoria where fragmentary
manuscripts came from. We are very happy about the fact that due to published
papers and databases, interdisciplinary, national and international collaboration
enabled the identification of medieval sources, the original identity of which had
previously been lost.
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Lawrence GUSHEE. Rome 1975, s. 253-135.
Isidorus Hispalensis: Sententiae de musica. In: Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum.
3 vols. Ed. Martin GERBERT. St. Blaise: Typis San-Blasianis, 1784; reprint ed., Hildesheim
1963, 1:20 – 25.
Hucbald: De harmonica institutione. In: Scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum. 3 vols.
Ed. Martin GERBERT. St. Blaise: Typis San-Blasianis, 1784; reprint ed., Hildesheim 1963,
1:103 – 25.

Rukopisy online
Bratislavský antifonár I, Dostupné na internete: http://cantus.sk/source/14828
Bratislavský antifonár II, Dostupné na internete: http://cantus.sk/source/12363; http://cantus.
sk/source/13551; http://cantus.sk/source/3192
Bratislavský antifonár III, Dostupné na internete: http://cantus.sk/source/14018
Bratislavský antifonár IV, Dostupné na internete: http://cantus.sk/source/2284
Bratislavský antifonár V, Dostupné na internete: http://cantus.sk/source/6775
Bratislavský misál I, Dostupné na internete: http://cantus.sk/source/16685
Graduál z Bellelay, Dostupné na internete: http://bellelay.enc.sorbonne.fr/feuillet/11.jpg.
Bibliotheque cantonale jurassienne a Porrentruy (Švajčiarsko) ms. 18.
Graduale Cartusiense, Typis Cartusiae Pletriaci 2008. Dostupné na internete: http://www.
chartreux.org/la/scriptum/liturgia.php
Notovaný misál Rkp. 387, Dostupné na internete: http://oldbooks.savba.sk/digi/Rkp_zv_387/
start.htm
Nitriansky graduál, Dostupné na internete: http://cantus.sk/source/6776
Spišský antifonár, Dostupné na internete: http://cantus.sk/source/6777
Spišský graduál, Dostupné na internete: http://cantus.sk/source/6778
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Skratky (latinsky, slovensky)
A
Agnus Dei
A.
Antiphona / Antiphonae / antifóna
Ab.
Benedictus Antiphona / antifóna k spevu benediktus
Adv
Tempus Adventus / advent
All.
Alleluia / aleluja
Am.
magnifikat Antiphona /antifóna k spevu magnifikat
AMB
Archív mesta Bratislavy
ap.
apostolus / apoštol
BMV
Beata Maria Virgo
b.
beatus / blahoslavený
Cant.
Cantus / spev
cao
Corpus Antiphonalium Officii
CAO – ECE
Corpus Antiphonalium Officii – Ecclesiarum Centralis Europae
Cm.
Communio / komúnio
Comm.
Commune
Conf.
Confessor
Dom.
Dominica / nedeľa
f., ff.
folium, folia
Fer.
feria
Fk Kre
Farská knižnica Kremnica
G
Gloria
Gr.
Graduale / graduale
GrNi
Nitriansky graduál SNA 67
Hebd.
Hebdomada / týždeň
HM SNM
Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum
Hymn.
Hymnus
In.
Introitus
IA.
Invitatorium Antiphona
Kn
KNAUZ, Nándor: A Pozsonyi káptalannak kéziratai. Esztergom : Horák, 1870
KK – SNA
Kapitulská knižnica – Slovenský národný archív
L
Laudes / ranné chvály
LA SNK
Slovenská národná knižnica – Literárny archív
M
Matutinum
Manus.
Manuscriptum / rukopis
MissPaulGöttwei
Missale Paulinorum Göttweig
MMB
Múzeum hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
MMTN
fond Magistrát Trenčín
MNIst
Missale Notatum, Istanbul
mr.
martyr / mučeník
Mss.
Manuscriptum / rukopis
MTA
Magyar Tudományos Akadémia
n.
numerus / číslo
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N
Of.
OFM
OSzK
ÖNB
p.
Pent.
PS
r
R.
S
s. (lat.)
ss.
saec.
SAV
SchlagKat.
Sq.
sign.
SNA
ŠA
ŠA BA
TP
Tr.
Tp.
UK
ÚK SAV
v
V.
V
VAll.
virg.
W
*

Nocturno
Offertorium / ofertórium
Ordo fratrum minorum / františkáni
Országos Széchenyi Kőnyvtár Budapest
Österreichische Nationalbibliothek
post
Pentecostes
Psalmus / žalm
recto
Responsorium / responzórium
Sanctus
sanctus, sanctis / svätý
sancti / svätí (viacerí)
saeculum
Slovenská akadémia vied
Alleluia-Melodien I, II. Karlheinz SCHLAGER (ed.). Kassel etc. : Bärenreiter,
1968, 1987.
sekvencia
signatúra
Slovenský národný archív
štátny archív
Štátny archív v Bratislave
Tempore Paschalis
Tractus
Tropus
Univerzitná knižnica
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
verso
Versus / verš
Vesperae / večerné chvály / nešpory
Versus Alleluiatici / alelujový verš
Virgo / panna
Vesiculus
in rubro / incipit
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Links:
http://musicologia.unipv.it/baroffio
http://mwi.unibas.ch/mikrofilmarchiv/musikhandschriften-online
http://cantus.sk
http://cantus.edu.pl
http://cantusbohemiae.cz
http://cantusdatabase.org
http://cantusindex.org
http://gradualia.eu
http://manuscripta.at
http://pemdatabase.eu
http://www.cantusplanus.at/de-at
http://www.ksbm.oeaw.ac.at
http://www.vhmml.us/
www.cantus-augusta.de
www.ceec.uni-koeln.de
www.cesg.unifr.ch
www.columbia.edu/acis/ets/Graesse
www.gregofacsimil.net
www.heiligenlexikon.de
www.hist-einband.de
www.lib.latrobe.edu.au
www.liturgy.dk
www.manuscripta-mediaevalia.de
www.manuscripta-mediaevalia.de/gaeste/grotefend
www.publish.uwo
www.uni-Regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_I/Musikwissenschaft/cantus
www.zti.hu
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