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Abstract

In Slovak archival holdings there are currently a  great many medieval liturgical 
fragments with notation, dating from the late 11th to the early 16th century. The majority 
of them served as reinforcing material (top cover, alternatively front or back boards) 
in administrative books, later manuscripts, or prints. These precious medieval musical 
sources are found in this secondary function to this day, often without their own deposit 
signatures. Among the old musical sources deposited in Slovak archival, museal and 
library holdings, there are fragments of codices with Neume notation. These were 
imported to our territory from German, Austrian and Bohemian-Moravian Benedictine 
scriptoria. Among the unique examples of these very old musical monuments is the 
bifolio fragment of the Gradual sine sign. from the State Archives in Bratislava with 
German adiastematic Neume notation. 
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Nemecká bezlinajková neumová notácia

Najstaršie hudobné pramene, uložené v slovenských archívnych, muzeálnych a kniž-
ničných fondoch, sú reprezentované pomerne nízkym počtom zlomkov s bezlinajko-
vou neumovou notáciou. Väčšina týchto rukopisov z 11. – 13. storočia bola na naše 
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územie importovaná z nemeckého, rakúskeho, českého, moravského alebo poľského 
prostredia. Nevylučujeme však ani možnosť, že boli odpísané v niektorej z domácich, 
teda uhorských benediktínskych skriptorských dielní. Bezlinajková neumová notácia, 
zachovaná na všetkých najstarších pamiatkach z územia Slovenska, reprezentuje tzv. 
nemeckú, resp. ako bližšie určenú, juhonemeckú skriptorskú tradíciu. Juhonemec-
ká notácia sa do nášho geografického priestoru dostala spolu so šírením kresťanstva 
a v súčinnosti s misijnou činnosťou Pasovského a Salzburského biskupstva. Je najstar-
ším notačným systémom, ktorý je na našom území doložený. Kvôli nedostatku pri-
márnych prameňov predpokladáme produkciu notovaných liturgických kníh v 9. – 11. 
storočí len v najväčších benediktínskych kláštoroch stredovekého Uhorska a v biskup-
ských sídlach. Väčšinu fragmentov s  juhonemeckou bezlinajkovou neumovou notá-
ciou, ktoré sa zachovali na väzbách mladších kníh rôznej proveniencie, pokladáme 
skôr za rukopisy rakúskeho alebo nemeckého pôvodu. Každopádne najstaršia vrstva 
notovaných rukopisov pochádza určite z benediktínskych skriptórií, ktoré položili zá-
klady vzdelanosti v celom stredoeurópskom priestore. 

Nemecká bezlinajková neumová notácia bola jedinou používanou notáciou li-
turgických rukopisov z  11. –  12. storočia, ktoré sa zachovali v  knižniciach, archí-
voch a múzeách dnešného Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Česka, Poľska, Maďarska, 
Chorvátska, Slovinska i Slovenska. V staršej muzikologickej literatúre bola označova-
ná aj ako sanktgallenská notácia (Solange Corbine) podľa strediskového opátstva v St. 
Gallen.1 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 bezli-
najková notácia okolo roku 1000 v kláštoroch St. Gallen, Einsiedeln a Reichenau. Jed-
notlivé verzie nemeckej neumovej notácie sa od seba však odlišovali. Na základe ana-
lýzy notácie jednotlivých rukopisov je možné sledovať viacero variantov (s rôznymi 
presahmi – tzv. kontaktné neumové systémy). Pre našu geografickú oblasť považujeme 
za najdôležitejšie skriptorské školy juhonemeckých a  rakúskych neumových notácií 
z okolia Pasova, Regensburgu alebo Salzburgu, ktoré ale patria do veľkej rodiny ne-
meckých neumových systémov. 

Všetky najstaršie bezlinajkové neumy sa používali v dvoch verziách: v tzv. adias-
tematickej a v tzv. diastematickej podobe. Adiastematický systém ešte nerešpektoval 
bližšiu intervalovú polohu jednotlivých neumových znakov. Diastematický systém 
už používal rozdielne výškové umiestnenia jednotlivých neum. Bol pokrokovejší 
a progresívnejší. Najstaršie neumové notácie boli reprezentované obrovským poč-
tom rôznych znakov, ktoré bližšie určovali a  špecifikovali hudobný priebeh jed-
notlivých spevov. Viaceré muzikologické práce sa snažili určiť základnú typológiu 
a klasifikáciu týchto mnohopočetných znakov. Dodnes sa však niektoré paleogra-
fické hodnotenia jednotlivých štruktúr bezlinajkovej neumovej notácie od seba 
značne odlišujú.2 Medzi základné znaky klasického neumového systému však bý-

1 CORBIN, Solange: Neumatic notations. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. 
Ed. Stanley SADIE. Volume 13. London etc. : Oxford University Press, 1980, s. 128-154.

2 WAGNER, Peter: Einführung in die Gregorianischen Melodien III. Neumenkunde. Leipzig : Breit- 
kopf & Härtel, 1912. HUGLO, Michel: Les livres de chant liturgique. Typologie des sources du 
Moyen âge occidental. Fasc. 52. Brepols, 1988. HUGLO, Michel: Les noms des neumes. In: Étu-
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vajú väčšinou zaraďované znaky, ktoré neskôr plynule prechádzajú do linajkových 
systémov v rôznych, často gotizovaných podobách. Základnými znakmi, z ktorých 
sa budujú i  viactónové tvary, sú jednotónové neumy punktum a  virga. Z  týchto 
štruktúr sa ďalej vytvárajú rôzne kombinácie dvoj-, troj- a  viactónových stúpajú-
cich a  klesajúcich neumových znakov –  pes (dva stúpajúce tóny), clivis (dva kle-
sajúce tóny), porrectus (tri tóny: vyšší, nižší, vyšší), tractulus (tri tóny: nižší, vyšší, 
nižší), scandicus (tri stúpajúce tóny), climacus (tri a viac klesajúcich tónov).3 Celá 
skupina základných jedno-, dvoj- a  trojtónových znakov môže byť modifikovaná 
ďalšími melodicko-metricko-rytmickými variantmi4 a tzv. likvescentnými neumami 
(sú to neumové znaky, ktoré pri speve upravovali lepšiu výslovnosť slabík; bývali 
najmä v  závere znakov). Pri likvescentných zakončeniach základných neumových 
znakov sa objavujú pomenovania epiphonus (likvescentný pes), cephalicus (likves-
centný clivis), ancus (likvescentný climacus),5 pinnosa (likvescentný torculus), tranea 
(likvescentná virga). Punktuálne doplnky k jednotlivým základným znakom bývajú 
označované s predponou prae- alebo sub- (praepunctis, subpunctis). Špeciálnu sku-
pinu neum predstavujú apostrofické neumy6 ako bistropha alebo tristropha, ktoré 
stoja buď samostatne (viaceré, za sebou nasledujúce), alebo sa uvádzajú na rovnakej 
výške ako prechádzajúce neumy (v tomto prípade sa ťažko určuje, či ide o punktuál-
ne7 alebo virgové skupiny8). Špeciálnu skupinu neum tvoria ozdobné neumy (strati). 
Patrí sem napríklad oriscus (v rôznych oblastiach máva rozličné formové podoby), 
ktorého funkciu často určuje jeho postavenie (niekedy sa uvádza samostatne, ino-
kedy v rámci iných neumových znakov – napríklad ako virga strata9 alebo ako pes 
quassus10). Z rukopisov sa oriscus vytratil v priebehu 11. a 12. storočia. Do skupiny 

des grégoriennes 1, 1954, s. 53-57. CARDINE, Eugène: Semiologia gregoriana. Roma : Pontificio 
Istituto di Musica Sacra, 1968. CORBIN, Solange: Die Neumen. In: Palaeographie der Musik, Bd 
I. Fasc. 3. Köln : Arno Volk Verlag, 1977. SZENDREI, Janka: Középkori hangjegyírások Magyar- 
országon. Budapest : MTA Zenetudományi Intézet, 1983. SZENDREI, Janka: Die Geschichte der 
Graner Choralnotation. In: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 30. Buda-
pest 1988, s. 5-234. ENGELS, Stefan: Mittelalterliche Notationen und ihre Bedeutung für eine 
musikalische Interpretation in einstimmigen Gesängen. In: De musica disserenda, roč. 5, 2009, 
č. 1, s. 19-32.

3 V rámci popisov základných znakov sa Huglo odvoláva najmä na neskorostredoveké neumové 
tabuľky (dlhšie a  kratšie), tzv. „Tabula prolixor“ a  „Tabula brevis“. Vo viacerých vysvetleniach 
(počtoch) znakov sa odlišujú a pomenovania neum sú rozdielne (napr. namiesto virga sa používa 
pomenovanie virgula, namiesto pes sa používa podatus). Najpoužívanejšie terminologické tvary 
v súčasnosti sú uvedené v encyklopédii New Grove. HILEY, David – SZENDREI, Janka: Notation, 
§III. 1. History of Western notation. (ii): Plainchant: Principal characteristics. In: The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians. Volume 18. Ed. Stanley SADIE. London etc. : Oxford Univer-
sity Press, 2001, s. 84-119.

4 Do skupiny rytmických modifikácií býva zaraďovaný napr. tractulus (krátka podlhovastá čiara). 
Wagner tento znak nazýva virga jacens. V novšej literatúre sa tomuto pomenovaniu muzikológo-
via skôr vyhýbajú.

5 Označovaný aj ako sinuosa.
6 Nazývajú sa i strophici alebo repercussio.
7 Bipunktum, tripunktum.
8 Bivirga, trivirga.
9 Virga a oriscus.
10 Oriscus a virga. V úvode s oriscom sa uvádza aj salicus.



242 Eva Veselovská – Rastislav Luz

ozdobných neum sa niekedy zaraďuje aj tzv. quilisma. Ide o zložený neumový znak, 
ktorý je vytvorený radom punktov (medzi ktorými býva často práve ozdobný oris-
cus) a  záverečnou virgou. V  záveroch je často používanou neumou pressus, ktorý 
je taktiež vytvorený s pomocou orisca. Pressus býva uvádzaný vo veľkej forme, tzv. 
pressus major (virga, oriscus a punktum) a v malej forme tzv. pressus minor (oriscus 
a punktum). Z mladších rukopisov s linajkovou osnovou sa úplne vytratila špecifická 
stredoveká neuma, tzv. trigon, ktorá bola vytvorená z trojice punktov v trojuholníko-
vom postavení (význam znaku sa odlišoval od skriptória k skriptóriu, vo Francúzsku 
sa napríklad v rámci trigonu používal i apostrof). 

Najstaršie fragmenty juhonemeckej bezlinajkovej notácie boli na Slovensko ex-
portované z  nemeckého alebo rakúskeho prostredia, prípadne vznikli v  niektorom 
z benediktínskych kláštorov (Zobor, Hronský Beňadik, Pannonhalma). Typ juhone-
meckej neumy nemôžeme považovať za domáci, teda uhorský notačný systém, aj keď 
sa v Uhorsku v časovom priestore od konca 11. do začiatku 13. storočia vyskytoval 
dominantne.11 Najstaršie kompletné pramene nemeckého bezlinajkového neumového 
písma, pochádzajúce priamo zo stredovekého Uhorska, sú z poslednej tretiny 11. sto-
ročia.12 Za vlády kráľa Ladislava (1077 – 1095) a kráľa Kolomana (1095 – 1116) nastala 
stabilizácia krajiny, ktorú sprevádzal mohutný rozvoj vzdelanosti. Dôležitú úlohu pri-
tom zohral rozvoj knižnej kultúry. Dokazuje to napríklad Hartvikova agenda (Agenda 
Pontificalis, rituál, vyhotovený pre rábskeho biskupa Hartvika, koniec 11. storočia),13 
ktorá reprezentuje rozvoj pisárskej i notátorskej praxe.14 Juhonemecká adiastematická 
notácia je použitá i v ďalších záhrebských kódexoch: v Sakramentári sv. Margity (po-
sledná štvrtina 11. storočia, určený pre benediktínske opátstvo Hahót vo Vesprémskej 
diecéze),15 v Ostrihomskom benediktionáli (benediktionál a pontifikál, koniec 11. sto-
ročia)16 a v rukopise používanom v Bratislave – v Prayovom kódexe (Maďarská národ-
ná knižnica v Budapešti, Mny 1).17 Celonotovaným príkladom nemeckého bezlinajko-

11 Podľa Szendrei sa dá predpokladať používanie nemeckého bezlinajkového systému v  skriptó- 
riách (biskupské kostoly, kláštory – cirkevné centrá krajiny) od 11. storočia v rámci novoorga-
nizovaných cirkevných inštitúcií ranostredovekého Uhorska. SZENDREI, Janka: Die Geschichte 
der Graner Choralnotation. In: Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 30. Bu-
dapest, 1988, s. 16-17. BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Frammenti gregoriani in Slovacchia. Fragmenty 
rekopisów gregoriańskich na Slowacji. Lublin : Norbertinum, 2009.

12 Ide o kódexy Záhrebskej katedrály, ktoré dostalo biskupstvo v Záhrebe v rámci osamostatnenia 
cirkevnej provincie v roku 1092, keď sa Záhreb stal samostatnou arcidiecézou.

13 Agenda Pontificalis biskupa Hartwicka, 11./12. storočie, nemecká diastematická notácia. Záhreb 
MR 165. KNIEWALD, Károly: Hartwich györi püspök Agenda pontificalis. In: Magyar Könyv- 
szemle 65, Budapest, 1941, s. 103.

14 SZENDREI, Janka: A magyar középkor hangjegyes forrásai. Budapest : MTA Zenetudományi In-
tézet, 1981, C 64.

15 Univerzitná knižnica, Metropolitná knižnica Záhreb, MR 126. KNIEWALD, Károly: Hahóti kó-
dex. In: Magyar Könyvszemle 62, Budapest, 1938, s. 97-112. KNIEWALD, Dragutin: Zagrebački 
liturgijski kodeksi XI-XV. st. In: Croatia sacra. Zagreb, 1940.

16 Univerzitná knižnica – Metropolitná knižnica Záhreb, MR 89. KNIEWALD, Károly: Esztergomi 
benedictionale. In: Magyar Könyvszemle 65, Budapest, 1941, s. 213-231.

17 Országos Széchényi Könyvtár, Budapešť (ďalej OSzK), sign. Mny 1. SOPKO, Július: Stredoveké 
latinské kódexy slovenskej proveniencie v Maďarsku a Rumunsku. Martin : Matica slovenská, 1982.
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vého systému je Codex Albensis z prvej tretiny 12. storočia, ktorý dokladá kurzívnejšiu 
podobu tohto notačného typu.18 

Juhonemecký bezlinajkový neumový systém z  územia Slovenska dokumentuje 
23 fragmentov19 (z miest Bardejov, Bratislava, Kremnica, Košice, Levoča, Martin a Pe-
zinok)20 a  dva rukopisy –  spomínaný Prayov kódex a  Nitriansky kódex.21 Z  juhone-
meckej bezlinajkovej notácie sa v záveroch evanjelií Nitrianského kódexu 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 rukopisy z benediktínskeho skriptória 
juhonemeckého okruhu. Keďže typ určitej notácie preberali i dcérske kláštory, práve 
juhonemecká adiastematická notácia typu bavorských (pasovských) a  salzburských 
rukopisov sa mohla udomácniť aj v benediktínskych skriptóriách na Slovensku. 

Proveniencia jednotlivých fragmentov je však otázna a kvôli torzovitému zacho-
vaniu sa nedá presne určiť (územie dnešného Rakúska, Nemecka, Čiech, Moravy). 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. Od polovice 12. storočia už zažíval nemecký neumový systém obdobie 
úpadku. Počas prechodu na linajkový systém používali uhorské skriptóriá od 13. sto-
ročia hlavne métske neumy a novovykryštalizovaný ostrihomský notačný systém, kto-
rý bol však pod silným vplyvom nemeckej pisárskej techniky (disciplinovaný pohyb 
ruky notátora, rozvoj kaligrafického písma, obľuba polkruhových a kruhových prvkov 
nemeckého neumového písma). Pramene nemeckej neumovej notácie z 12. storočia 
existovali paralelne s  diastematickými neumami,22 v  13. storočí dokonca v  Uhorsku 
pravdepodobne súčasne s ostrihomskou notáciou. 

Nálezové okolnosti Graduálu sine sign. zo Štátneho archívu v Bratislave

V  súvislosti s  prechodom Archívu mesta Bratislavy zo zriaďovateľskej kompetencie 
Ministerstva vnútra SR pod zriaďovateľskú kompetenciu mesta Bratislavy v roku 2016 
došlo k delimitácii časti jeho fondov do Štátneho archívu v Bratislave. Medzi ne bola 
zaradená aj Zbierka cirkevných písomností. Spoluautor tohto príspevku Rastislav Luz 
bol ako (bývalý) pracovník Archívu mesta Bratislavy (ďalej AMB) poverený prípravou 

18 Codex Albensis. FALVY, Zoltán – MEZEY, Lászlo (eds.): Monumenta Hungariae Musica I. Buda-
pest : Akadémiai Kiadó; Graz : Akademische Druck- und Verlaganstalt, 1963. CORBIN, Solange: 
Die Neumen. In: Palaeographie der Musik, Bd I. Fasc. 3. Köln : Arno Volk Verlag, 1977, 3.73.

19 Niektoré zlomky radíme medzi príklady adiastematickej a niektoré medzi fragmenty diastema-
tickej juhonemeckej neumovej notácie.

20 Všetky fragmenty s nemeckým bezlinajkovým systémom komplexne spracovala vo svojej dizer-
tačnej práci Janka Bednáriková. BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Frammenti gregoriani in Slovacchia. 
Fragmenty rekopisów gregoriańskich na Slowacji. Lublin : Norbertinum, 2009. 

21 VESELOVSKÁ, Eva – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Stredoveké pramene cir-
kevnej hudby na Slovensku. Bratislava : Slovenská muzikologická spoločnosť;  Ústav hudobnej 
vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave, 2017, s. 137-139.

22 Tieto pramene pokladá Szendrei za predchodcov ostrihomskej notácie. Technika písma je v tom-
to čase ešte veľmi príbuzná s nemeckou bezlinajkovou notáciou.
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tejto zbierky na sťahovanie, pričom v rámci tohto procesu sa našiel obal s dovtedy ne-
zaevidovanými prírastkami k uvedenej zbierke. Medzi zlomkami bol identifikovaný aj 
notovaný fragment, ktorý môžeme po analýze označiť ako dvadsiaty štvrtý fragment 
s juhonemeckou bezlinajkovou notáciou z územia Slovenska.23 

Zachované bifólio bolo po rozobratí pôvodného kódexu, ktorého bolo súčasťou, 
druhotne použité na väzbu knihy. Svedčí o tom nielen jeho fyzický stav (poznateľné 
zahnutie kopírujúce chrbát knihy) ale aj druhotne dopísaný názov tejto knihy v podo-
be Gessellen Buch. Zlomok bol teda pôvodne použitý ako vrchná väzba knihy z cecho-
vého prostredia, ktorú dnes už nedokážeme identifikovať.24 Skutočnosť, že sa v Archíve 
mesta Bratislavy nachádzala (a zrejme aj nachádza) aj táto kniha a  nie len zlomok 
samotný, dosvedčuje staršia čiernobiela fotografia, ktorá je pripojená k  spomenutej 
zbierke a na ktorej je ešte fragment zachytený ako súčasť väzby knihy.

Fragment je dnes uložený v Zbierke cirkevných písomností bez inventárneho čísla 
(sine sign.). Po sňatí z väzby knihy bol napevno vložený do kartónovej pasparty, ktorá 
ho dovoľuje skúmať z oboch strán, no nedovoľuje zmerať jeho celkové rozmery. Roz-
mery dostupnej časti zlomku sú 42,3 x 30,3 cm (bifólio). Na fóliu nie je viditeľná foliá- 
cia, ktorú ale pôvodný kódex určite obsahoval. Pri incipitoch niektorých spevov sú 
totiž uvedené odkazy na čísla fólií, na ktorých sa nachádzali ich celé znenia. Celý text 
fragmentu je napísaný jednou rukou s použitím ranogotickej minuskuly. Text je písaný 
v jednom stĺpci s rozmerom textového zrkadla 23 x 15,5 cm a s dvadsiatimi riadkami 
textu na strane. Výzdobu tvoria dve iniciály (1r: De ventre; 2r: Nunc scio) a štyri lom-
bardy (1r: Multae tribulationes; 1v: Dicit dominus; 2v: Scio cui credidi, Judicant sancti). 
Rubrikované sú názvy sviatkov a  označenia žánrových druhov jednotlivých spevov 
(introitus, graduale, alelujový verš a pod.). 

Obsah fragmentu tvoria omšové spevy siedmich sviatkov: vigílie sviatku sv. Jána 
Krstiteľa25 (koniec notovaného alelujového verša, dva incipity), samotného sviatku 
Narodenia Jána Krstiteľa,26 sviatku sv. Jána a Pavla,27 vigílie sviatku sv. Petra a Pavla,28 
sviatku sv. Petra a Pavla,29 sv. Pavla30 a nakoniec začiatok omšových spevov zo sviatku 
sv. Procesia a Martiniána.31 

23 Ak by sme do uvedeného počtu zakomponovali aj bezlinajkové fragmenty slovenskej provenien-
cie deponované v rumunskej Albe Julii, išlo by o 26. adiastematickú pamiatku z nášho územia. 
VESELOVSKÁ, ADAMKO, BEDNÁRIKOVÁ, Ref. 21, s. 191.

24 Vo fondoch cechov Archívu mesta Bratislavy sa podľa inventára Bratislavské cechy a  cechy 
bratislavského podhradia z roku 1963 nachádzala len jediná jednotlivina s obalom tvoreným 
notovaným fragmentom. Išlo o  „Zoznam desiatich článkov cechových artikúl, týkajúcich sa 
mladíkov, ktorí sa hodlajú učiť murárskemu a kamenárskemu remeslu“ (Archív mesta Bratisla-
vy, Cech murárov a kamenárov, sign. 35 Ce 5). Dokument má ale menší rozsah. Ide iba o 8 fólií 
a preto nemôže ísť o knihu, z ktorej pochádza skúmaný fragment. Tá mala chrbát hrubý približne 
2 – 2,5 cm. 

25 http://cantus.sk/feast/1673.
26 http://cantus.sk/feast/262.
27 http://cantus.sk/feast/1063.
28 http://cantus.sk/feast/1688.
29 http://cantus.sk/feast/1345.
30 http://cantus.sk/feast/119.
31 http://cantus.sk/feast/1377.
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Notácia a obsahová analýza fragmentu Graduálu sine sign. zo Štátneho 
archívu v Bratislave

Základný notačný systém adiastematickej juhonemeckej bezlinajkovej neumovej notá-
cie Graduálu sine sign. charakterizuje punktum v tvare romboidnej bodky (guľatý tvar). 
Tractulus, ktorý označuje dlhšie trvanie, je mierne predĺžený. Vertikálna virga v  tvare 
dlhšej alebo kratšej čiary je naklonená mierne doprava. Písaná bola pravdepodobne 
smerom zdola, lebo horné zakončenie je jemnejšie a bez hlavice. Pes je písaný v úvode so 
zatvoreným okrúhlym háčikom plynule naviazaným na doprava smerujúcu virgu. No-
tácia používa aj pes stratus. Clivis je nemecký, okrúhly, s doprava smerujúcim a špicatým 
vrchným tónom. Podobne vystavaný je i torculus, ktorý má však v úvode okrúhlu, opäť 
zatvorenú esovitú formu. Scandicus a climacus dokumentujú podobnú výstavbu (rozdiel 
je v smere melódie, pričom ide o dva alebo viac stúpajúcich, prípadne klesajúcich punk-
tov v závere s virgou). Z likvescentných a ornamentálnych neum sa objavuje pes stratus, 
pressus, quilisma a cephalicus. Často sa používa i bipunktum a tripunktum (strophici).

Notácia fragmentu sa približuje notačným systémom z 13. storočia. Systém neu- 
mových znakov (najmä tvar virgy) smeruje k  rakúskym a  juhonemeckým rukopi-
som z konca 12., a najmä z 13. storočia (napr. fragment graduálu z rukopisu Sammel-
handschrift Hs. 33, Diözesanarchiv St. Pölten,32 Pasovský breviár Cod. 1768 z Rakúskej 
národnej knižnice vo Viedni,33 Misál A-VOR 332 z Knižnice augustiniánskeho kláštora 
vo Vorau, okolo roku 1270,34 fragment pasovského breviára z  väzby rukopisy Cod. 
2191 z Rakúskej národnej knižnice vo Viedni35). Z fragmentov z územia Slovenska sa 
notácia graduálu približuje najmä fragmentu Antifonára J 555 zo Slovenskej národnej 
knižnice v Martine36 a zlomku Graduálu EC Lad. 1/3a zo Štátneho archívu v Bratisla-
ve.37 Na základe použitých notačných štruktúr je možné notáciu datovať do druhej 

32 http://v2.manuscriptorium.com/apps/main/en/index.php?request=request_document&docI-
d=set20100208_76_17

33 Úvodné fólio 1ra je notované odlišným typom juhonemeckej neumovej notácie ako celý ostatný 
korpus. Práve toto fólio vykazuje mimoriadnu príbuznosť s  bratislavským  graduálom. http://
www.cantusplanus.at/de-at/beschreibungen/01768.pdf. http://www.cantusplanus.at/de-at/pro-
jektphp/signatur.php

34 PRAβL, Franz Karl: Gesang an der Peripherie – Die Choralhandschriften in der Bibliothek des 
Augustiner-Chorherrenstiftes Vorau. In: Cantus Planus Study Group of the International Musi-
cological Society Vienna 2011. Ed. Robert Klugseder. Wien : ÖAW Kommission für Musikfor-
schung – Verlag Brüder Hollinek, 2012, Abb. 8, s. 332-343.

35 KLUGSEDER, Robert – RAUSCH, Alexander: Ausgewählte mittelalterliche Musikfragmente der 
Österreichischen Nationalbibliothek Wien. Ed. Codices Manuscripti. Supplementum 5. Wien : Ver-
lag Brüder Hollinek, 2011, Kat. Nr. 14, s. 38-39. Fragment je datovaný do polovice 13. storočia. 
Virga sa ale objavuje aj s odlišným, punktuálnym zakončením.

36 SOPKO, Július: Kódexy a neúplne zachované rukopisy v slovenských knižniciach. Martin : Mati-
ca slovenská, č. 589. BEDNÁRIKOVÁ, Ref. 20, s. 96-101.

37 SOPKO, Július: Kódexy a neúplne zachované rukopisy v slovenských knižniciach. Martin : Matica 
slovenská, č. 435. CZAGÁNY, Zuzana: Dva neumové fragmenty v Archíve mesta Bratislavy. In: 
Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia, zv. 18. Bratislava 1989, s. 37-38. VESELOVSKÁ, Eva: 
Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava. Ed. Mu- 
saeum Musicum: Bratislava : Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 2002, s. 60-61. 
BEDNÁRIKOVÁ, Ref. 20, s. 46-54.

http://www.cantusplanus.at/de-at/beschreibungen/01768.pdf
http://www.cantusplanus.at/de-at/beschreibungen/01768.pdf
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tretiny 13. storočia. Ešte neskoršie štádium podobného typu nemeckej adiastematic-
kej notácie z prelomu 13. a 14. storočia reprezentuje napríklad fragment Graduálu Fr. 
Sam. Kamnik ZAL Kam 105 zo Slovinska (Knižnica františkánskeho kláštora v Kam-
niku)38 a Graduál Fragm. 891 z Rakúskej národnej knižnice vo Viedni.39

Fragment obsahuje 42 spevov, vrátane veršov – napríklad verše k introitom, k spe-
vom graduale a alelujové verše. Päť spevov je uvedených len vo forme rubriky (bez no-
tácie, s odkazom na fólio, kde sa daný spev nachádzal notovaný). Zvyšných 37 spevov 
je celonotovaných. Úvodná časť fragmentu obsahuje časť alelujového verša na vigílnu 
svätú omšu zo sviatku Jána Krstiteľa (AlV. Ipse praeibit ante illum, 23. 6.). Následne sa 
na fragmente nachádzajú kompletné spevy na sviatky Jána Krstiteľa (cez deň, 24. 6.), 
Jána a Pavla (26. 6.),40 na vigíliu a sviatok Petra a Pavla (28. a 29. 6.), na sviatok Com-
memoracio s. Pauli (spevy zo sviatku sv. Pavla sa vyskytujú i na sviatok Obrátenia sv. 
Pavla /Conversio s. Pauli/ 25. 1. alebo sú z Commune Apostolorum) a dva úvodné spevy 
svätej omše na sviatok sv. Procesia a  Martiniana41 (spevy introitus +  verš, graduale 
+ verš, 2. 7.). Spevy pochádzajú z júnovo/júlovej časti sanktorálu. Okrem notovaných 
a vypísaných sviatkov je na fóliu 2v aj marginálna poznámka o sviatku Navštívenia 
Panny Márie (Visitationis Mariae Virginis, 2. 7.). Táto poznámka bola dopísaná doda-
točne, keďže sviatok Navštívenia Panny Márie bol do Rímskeho kalendára zavedený až 
v roku 1389 pápežom Urbanom VI. (1318 – 1389). V pražskej liturgickej tradícii za-
stáva tento sviatok mimoriadne miesto. Bol spojený s tvorivou činnosťou arcibiskupa 
Jána z Jenštejna (1347 – 1400).42 Od roku 1386 patril medzi najvýznamnejšie sviatky 
pražskej liturgickej tradície a z kalendára českých (pražských i moravských) rukopisov 
vytlačil práve posledný sviatok z bratislavského fragmentu, sviatok sv. Procesia a Mar-
tiniana.43 Koncom 14., a najmä v priebehu začiatku 15. storočia sa v objavuje aj v uhor-
ských rukopisoch z územia Slovenska: kompletné ofícium s lekciami a s notovanými 
hymnami obsahuje Bratislavský antifonár I EC Lad. 3, ff. 77v-87v; notované ofícium 
obsahuje i Spišský antifonár Mss. No2 ff. 67r-73r; omšové spevy: Spišský graduál Mss. 
No1 f. 199v,44 Nitriansky graduál SNA 67 ff. 113r-v.

38 SNOJ, Jurij: Medieval Music Codices. Ljubjana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akade-
mije znanosti in umetnosti Muzikoški inštitut, 1997, Nr. 6, s. 26-27.

39 Datovanie graduálu pasovskej diecézy posunuli autori katalógu dokonca do prvej štvrtiny 
14.  storočia. Ide o  mimoriadne archaickú podobu nemeckej bezlinajkovej neumovej notácie. 
KLUGSEDER, Robert – RAUSCH, Alexander: Ausgewählte mittelalterliche Musikfragmente der 
Österreichischen Nationalbibliothek Wien. Ed. Codices Manuscripti. Supplementum 5. Wien : Ver-
lag Brüder Hollinek, 2011, Kat. Nr. 15, s. 40-41.

40 Svätí mučeníci Ján a Pavol – rímski mučeníci zo 4. storočia. V roku 1363 sa pozostatky oboch 
svätcov dostali i  do Dómu sv. Štefana vo Viedni. https://www.heiligenlexikon.de/CatholicEn-
cyclopedia/Johannes_von_Rom.html/ 11.2.2019

41 Ranokresťanskí mučeníci z 1. storočia. SAUSER, Ekkart: Processus und Martinianus. In: Biogra-
phisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band 7, Herzberg : Bautz, 1994, Sp. 976.

42 Analecta Hymnica Medii Aevi. Hymnographi Latini. Lateinische Hymnendichter des Mittelalters. 
Vol. 48. Carl Maria DREVES – Clemens BLUME. Leipzig : O. R. Reisland, 1905, s. 423-424.

43 DRAGOUN, Michal: Kalendáře liturgických rukopisů jako datační pomůcka. http://www.vkol.
cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/7--rocnik-odborne-konference/clanek/kalendare-
-liturgickych-rukopisu-jako-datacni-pomucka/11.2.2019. 

44 Len vo forme incipitov.

https://www.heiligenlexikon.de/CatholicEncyclopedia/Johannes_von_Rom.html/
https://www.heiligenlexikon.de/CatholicEncyclopedia/Johannes_von_Rom.html/
https://de.wikipedia.org/wiki/Ekkart_Sauser
https://de.wikipedia.org/wiki/Biographisch-Bibliographisches_Kirchenlexikon
https://de.wikipedia.org/wiki/Biographisch-Bibliographisches_Kirchenlexikon
http://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/7--rocnik-odborne-konference/clanek/kalendare-liturgickych-rukopisu-jako-datacni-pomucka/11.2.2019
http://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/7--rocnik-odborne-konference/clanek/kalendare-liturgickych-rukopisu-jako-datacni-pomucka/11.2.2019
http://www.vkol.cz/cs/aktivity/konference-a-odborna-setkani/7--rocnik-odborne-konference/clanek/kalendare-liturgickych-rukopisu-jako-datacni-pomucka/11.2.2019
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Aj z obsahového hľadiska je možné konštatovať, že ide o fragment graduálu, kto-
rý pochádza z  juhonemecko-rakúskeho prostredia. Zaujímavý je hneď úvodný, ne-
kompletný spev fragmentu, alelujový verš Ipse praeibit, ktorý sa nachádza aj v jednom 
z najstarších notovaných rukopisov zo St. Gallen – v Cantatoriu Cod. Sang. 359 (922 
– 925).45 Tento verš je vo švajčiarskom rukopise použitý priamo na sviatok Narodenia 
sv. Jána Krstiteľa (in sancto die). Alelujový verš na tento sviatok obvykle nebol udávaný, 
prípadne len s poznámkou, že sa spieva vtedy, ak pripadne vigília sviatku na nedeľu. 
Alelujový verš z bratislavského graduálu je v online databázach zatiaľ evidovaný len 
v spomínanom švajčiarskom rukopise. Ostatné spevy fragmentu dokumentujú ustále-
né omšové formuláre, ktoré sa vo všeobecnosti od seba takmer vôbec neodlišovali (Ta-
buľka č. 1a a 1b). Jediné variabilné časti predstavujú alelujové spevy. Výber alelujových 
veršov graduálu sa však spomedzi porovnávaných rukopisov a tradícií (libri ordinarii) 
nezhoduje ani v jednom prípade. Špecifický výber veršov je dokumentovaný na vigíliu 
sviatku sv. Jána Krstiteľa (vyššie spomínaný notovaný AlV. Ipse praeibit) a na sviatok 
sv. Jána a  Pavla (AlV. Corpora sanctorum). Vo výbere ostatných alelujových veršov 
ale i ostatných spevov sa obsah zlomku približuje pasovskej alebo salzburskej tradícii. 
Nevykazuje ale presnú zhodu.

Zhrnutie 

Bifólio fragmentu Graduálu sine sign. zo Štátneho archívu v Bratislave s nemeckou adias-
tematickou neumovou notáciou patrí k najstarším hudobným rukopisom z územia Slo-
venska. Fragment obsahuje spolu 42 spevov, z toho 5 spevov je uvedených len vo forme 
rubriky bez notácie. Spevy pochádzajú z  júnovo/júlovej časti sanktorálu. Úvodná časť 
fragmentu obsahuje časť alelujového verša na vigílnu svätú omšu zo sviatku Jána Krstite-
ľa (AlV. Ipse praeibit ante illum, 23. 6.). Následne sa na fragmente nachádzajú kompletné 
spevy na sviatky Jána Krstiteľa (cez deň, 24. 6.), Jána a Pavla (26. 6.), na vigíliu a sviatok 
Petra a Pavla (28. a 29. 6.), na sviatok Commemoracio s. Pauli (spevy zo sviatku sv. Pavla 
sa vyskytujú i na sviatok Obrátenia sv. Pavla /Conversio s. Pauli/ 25. 1., alebo sú z Com-
mune Apostolorum) a dva úvodné spevy svätej omše na sviatky sv. Procesia a Martiniana 
(spevy introitus + verš, graduale + verš, 2. 7.). Na fóliu 2v sa nachádza i marginálna po-
známka o sviatku Navštívenia Panny Márie (Visitationis Mariae Virginis, 2. 7.).

Notácia fragmentu sa približuje notačným systémom z 13. storočia. Systém neu-
mových znakov nemeckej adiastematickej neumovej notácie smeruje k rakúskym a ju-
honemeckým rukopisom. Podľa komparatívneho vyhodnotenia tvarov neumových 
štruktúr je možné zlomok graduálu datovať do druhej tretiny 13. storočia.

Štúdia vznikla v rámci grantového projektu VEGA č. 2/0034/17 Obraz zbožnosti v stredovekej hu-
dobnej kultúre na Slovensku (2017 – 2020).

45 Stiftsbibliothek St. Gallen, Cod. Sang. 359 (CH-SGs 359 https://www.e-codices.unifr.ch/en/
csg/0359/121/0/Sequence-499. Kým švajčiarsky rukopis obsahuje text Alleluia Ipse praeibit ante 
illum in spiritu et virtute eliae parare domino plebem perfectam, fragment graduálu obsahuje na-
miesto slova eliae spojku et.
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PRÍLOHY

Edícia fragmentu
fol. 1r:
[AlV. Ipse praeibit ante illum in spiritu et virtute Eliae] et parare domino plebem 
perfectam (g02720) Of. Gloria et honore* (g01260) Cm. Magna est* XIII (g01261) In 
sancto die In. De ventre matris meae vocavit me dominus nomine meo et posuit os 
meum ut gladium acutum sub tegumento manus suae protexit me posuit me quasi 
sagittam electam (g00239) InV. Bonum est confiteri domino et psallere nomini tuo 
altissime (g00239b) Gr. Priusquam te formarem in utero novi te [et a]ntequam exi-
res de ventre sanctificavi te (g00240) GrV. Misit dominus manum suam et tetigit os 
meum et dixit mihi (g00240a) Al. Alleluia Justus ut palma* VII (g01362) [Of. Justus 
ut palma* (g01347).]46 Cm. Tu puer propheta Altissimi vocaberis praeibis enim ante 
faciem domini p[arare] vias ejus (g00243) Johannis et Pauli martyrum In. Multae 
tribulationes justorum et de his omnibus liberavit eos dominus dominus custodit 
omnia ossa eorum unum ex his non conteretur (g00227) InV. Benedicam domino 
in omni tempore semper laus ejus in ore meo (g00227a) Gr. Ecce quam bonum [et] 
quam jucundum habitare fratres in unum (g00114) GrV. Sicut unguentum in capite 
quod 

fol. 1v:
descendit in barbam barbam Aaron (g00114a) GrV. Mandavit dominus benedic-
tionem et vitam usque in saeculum (g00114b) Al. Alleluia Corpora sanctorum* 
(g01313) Of. Gloriabuntur in te omnes qui diligunt nomen tuum quoniam tu Do-
mine benedicis justis Domine ut scuto bonae voluntatis tuae coronasti nos (g00244) 
Cm. Et si coram hominibus tormenta passi sunt Deus tentavit eos tamquam aurum 
in fornace probavit eos et sicut47 holocausta accepit eos (g01318) In vigilia Petri et 
Pauli In. Dicit dominus Petro cum esses junior cingebas te et ambulabas ubi volebas 
cum autem senueris extendes manus tuas et alius te cinget et ducet quo tu non vis 
hoc autem dixit significans qua morte clarificaturus esset deum (g00255) InV. Caeli 
enarrant gloriam dei et opera manuum ejus annuntiat firmamentum (g00255a) Gr. 
In omnem terram exivit sonus eorum et in fines orbis terrae verba eorum (g00444) 
GrV. Caeli enarrant gloriam dei et opera manuum ejus annuntiat firmamentum 
(g00444a) Of. Mihi au-

46 Keďže sa na pravom margu nachádza dopísaný incipit pre spev aleluja Justus ut palma, predpo-
kladáme, že skriptor zabudol dopísať rovnaký incipit aj pre spev ofertória, resp. zabudol uviesť 
i skratku spevu Off. V niektorých liturgických tradíciach sa na sviatok Jána Krstiteľa na tomto 
mieste používajú tieto spevy i pre alelujový verš i pre spev ofertória (g01362, g01347). http://can-
tusindex.org/id/g01347; http://cantusindex.org/id/g01362 ako napr. v Graduáli R 418 z Knižnice 
benediktínskeho opátstva v Rajhrade alebo v Notovanom misáli Rkp. 387 z Ústrednej knižnice 
SAV v Bratislave.

47 http://cantusdatabase.org: quasi

http://cantusindex.org/id/g01347
http://cantusindex.org/id/g01347
http://cantusindex.org/id/g01362
http://cantusdatabase.org
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fol. 2r:
tem nimis honorificati48 sunt amici tui deus nimis confortatus est principatus eo-
rum (g00009) Cm. Simon Joannis diligis me plus his domine tu omnia nosti tu scis 
domine quia amo te (g00256) In sancto die In. Nunc scio vere quia misit dominus 
angelum suum et eripuit me de manu Herodis et de omni exspectatione plebis juda-
eorum (g00257) InV. Domine probasti me et cognovisti me tu cognovisti sessionem 
meam* (g00257a) Gr. Constitues eos principes super omnem terram memores erunt 
nominis tui domine (g00006) GrV. Pro patribus tuis nati sunt tibi filii propterea 
populi confitebuntur tibi (g00006a) Al. Alleluia Tu es Petrus et super hanc petram 
aedificabo ecclesiam meam (g00029) AlV. Beatus es Simon Petre quia caro et san-
guis non revelavit tibi sed pater meus qui est in caelis (g00029a) Of. Constitues eos 
principes super omnem terram memores erunt Nominis tui in omni progenie et 
generatione (g00261) 

fol. 2v:
Cm. Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam (g00262) In 
Commemoracio sancti Pauli In. Scio cui credidi et certus sum quia potens est de-
positum meum servare in illum diem (g00045) InV. Caeli enarrant gloriam dei et 
opera manuum ejus annuntiat firmamentum (g00045b) Gr. Qui operatus est Petro 
in apostolatum operatus est et mihi inter gentes et cognoverunt gratiam dei quae 
data est mihi (g00046) GrV. Gratia dei in me vacua non fuit sed gratia ejus semper 
in me manet (g00046a) Of. In omnem terram exivit sonus eorum et in fines orbis 
terrae verba eorum (g00025) Cm. Amen dico vobis quod vos qui reliquistis omnia 
et secuti estis me centuplum accipietis et vitam aeternam possidebitis (g01358)49 
Processi et Martiniani In. Judicant sancti gentes et dominantur populis regnavit 
dominus deus illorum in perpetuum (g00474) InV. Exsultate justi in domino rectos 
decet collaudatio (g00474a) Gr. Exsultabunt sancti in gloria laetabuntur in cubi-
libus suis (g00475) GrV. Cantate domino canticum [novum laus ejus in ecclesia 
sanctorum] (g00475a)

48 http://cantusdatabase.org: honorati
49 Na kraji fólia je vidieť časť textu: [In v]isitacione [Mar]ie virginis [...]co [...][...]fixi

http://cantusdatabase.org
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Tabuľky

Tabuľka 1a: Komparácia obsahu Graduálu sine sign. zo Štátneho archívu v Bratislave s Noto-
vaným misálom z Lundu, Bratislavským misálom I, Ostrihomským graduálom Tomáša Bakóca 
a Spišským graduálom Juraja z Kežmarku:

Sviatok SK-Bra Gr SK-Brl 
Rkp. 387

SK-Bra
EC Lad. 3

GS SG

1 Vig. Joannis Bapt. AlV. Ipse praeibit ante Justus* +50 - -
2 Vig. Joannis Bapt. Of. Gloria et honore* + In virtute* +* +*
3 Vig. Joannis Bapt. Cm. Magna est* + Posuisti* +* +*
4 Joannis Baptistae In. De ventre matris + + + lacuna
5 Joannis Baptistae InV. Bonum est confiteri + +* + lacuna
6 Joannis Baptistae Gr. Priusquam te formarem + + + lacuna
7 Joannis Baptistae GrV. Misit dominus manum + + + lacuna
8 Joannis Baptistae AlV. Justus ut palma /?/*51 Erat 

Joannes52
Inter 

natos53
Tu puer54

Inter natos
Erat 

Joannes
9 Joannis Baptistae Of. Justus ut palma* +* +* +* +*
10 Joannis Baptistae Cm. Tu puer propheta + + + +
11 Joannis, Pauli In. Multae tribulationes +* + +* +*
12 Joannis, Pauli InV. Benedicam domino - + - -
13 Joannis, Pauli Gr. Ecce quam bonum +* + + +*
14 Joannis, Pauli GrV. Sicut unguentum - + + -
15 Joannis, Pauli GrV. Mandavit dominus - + - -
16 Joannis, Pauli AlV. Corpora sanctorum* Isti 

sunt55 
- - Haec est 

vera56 
17 Joannis, Pauli Of. Gloriabuntur in te omnes +* + - +*
18 Joannis, Pauli Cm. Et si coram hominibus +* + - +*
19 Vigilia Petri, Pauli In. Dicit dominus Petro + + + +
20 Vigilia Petri, Pauli InV. Caeli enarrant + +* + +
21 Vigilia Petri, Pauli Gr. In omnem terram +* + + +*
22 Vigilia Petri, Pauli GrV. Caeli enarrant - + + -
23 Vigilia Petri, Pauli Of. Mihi autem nimis +* + + +*
24 Vigilia Petri, Pauli Cm. Simon Joannis diligis + + + +
25 Petri, Pauli In. Nunc scio vere +* + + +
26 Petri, Pauli InV. Domine probasti - +* + +
27 Petri, Pauli Gr. Constitues eos +* + +* +*
28 Petri, Pauli GrV. Pro patribus tuis - + - -

50 Spev nie je notovaný, vyznačená je len prázdna linajková notová osnova.
51 Pripísaný incipit na pravom margu.
52 Cantus ID: g02543.
53 Cantus ID: g02228.
54 Cantus ID: g00242.
55 Cantus ID: g02330.
56 Cantus ID: g00189.
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Sviatok SK-Bra Gr SK-Brl 
Rkp. 387

SK-Bra
EC Lad. 3

GS SG

29 Petri, Pauli AlV. Tu es Petrus - + Solve 
jubente57

Solve 
jubente58

30 Petri, Pauli AlV. Beatus es Simon Petre - + - +
31 Petri, Pauli Of. Constitues eos principes +* + + +*
32 Petri, Pauli Cm. Tu es Petrus et super +* + +* +
33 Pauli (Commem.*) In. Scio cui credidi + + + +
34 Pauli InV. Caeli enarrant gloriam + + + +
35 Pauli Gr. Qui operatus est Petro +* + +* +
36 Pauli GrV. Gratia dei in me vacua - + -59 +60

37 Pauli Of. In omnem terram +* + +* +*
38 Pauli Cm. Amen dico vobis + + Vos qui61 +*62

39 Processi, Martiniani In. Judicant sancti gentes +* + + -
40 Processi, Martiniani InV. Exsultate justi - +* + -
41 Processi, Martiniani Gr. Exsultabunt sancti +* + + -
42 Processi, Martiniani GrV. Cantate domino - + + -

Skratky:
SK-Bra Gr – Graduál sine Sign., Štátny archív v Bratislave, 1200 – 1220
SK-Brl Rkp. 387 – Notovaný misál Rkp. 387 z Ústrednej knižnice SAV (Missale Notatum Lundense), 

1275 – 1300, ff. 149r-150r
SK-Bra EC Lad. 3 – Bratislavský misál I, Štátny archív v Bratislave EC Lad. 3, ante 1341, ff. 165r (cc.

xlv.)-172v (cc.lii)
GS – Graduál Tomáša Bakócza MS I. 1a-b / Graduale Strigoniense (saec. XV/XVI). Esztergomi Főszéke-

segyházi Könyvtár. 15./16. storočie. Janka SZENDREI (ed.), (Musicalia Danubiana 12), Budapest 
1992. 

SG – Spišský graduál Juraja z Kežmarku (1426). Spišská Kapitula Mss. No1. Amantius AKIMJAK – 
Rastislav ADAMKO – Janka BEDNÁRIKOVÁ (ed.). Ružomberok 2006.

57 Cantus ID: g00306.
58 Dopísaný alelujový verš na dolnom margu.
59 AlV. Sancte Paule apostole. Cantus ID: g00263.
60 Za spevom graduale je uvedený alelujový verš Tu es vas. Cantus ID: g02542.
61 Cantus ID: g00102. Spev Vos qui secuti estis je z Commune Apostolorum. Pred sviatkom sv. Pro-

cesia a Martiniana je vložený sviatok Navštívenia Panny Márie.
62 Nasleduje sviatok Navštívenia Panny Márie. Sviatok sv. Procesia a Martiniana Spišský graduál 

neobsahuje. 
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Tabuľka 1b: Komparácia obsahu Graduálu sine sign. zo Štátneho archívu v Bratislave s liturgic-
kými tradíciami z Čiech, Švajčiarska, Rakúska a Nemecka:

Sviatok SK-Bra Gr CZ-R 
A 418

CH-P 
18

Regens-
burg63

Passau64 Salz- 
burg65

1 Vig. Joannis Bapt. AlV. Ipse praeibit 
ante

- - -66 Justus 
germinabit27

-

2 Vig. Joannis Bapt. Of. Gloria et 
honore*

+* +* +* +* +*

3 Vig. Joannis Bapt. Cm. Magna est* +* +* +* +* +*
4 Joannis Baptistae In. De ventre 

matris
+68 +69 +*70 +71 +72

5 Joannis Baptistae InV. Bonum est 
confiteri

+ + - + +

6 Joannis Baptistae Gr. Priusquam te 
formarem

+ + +* + +

7 Joannis Baptistae GrV. Misit 
dominus manum

+ + - + +

8 Joannis Baptistae AlV. Justus ut 
palma /?/*

+* Inter 
natos73

+* + -

9 Joannis Baptistae Of. Justus ut 
palma*

+*74 +* +* + +

10 Joannis Baptistae Cm. Tu puer 
propheta

+ + +* + +

11 Joannis, Pauli In. Multae 
tribulationes

+ + +* + +

12 Joannis, Pauli InV. Benedicam 
domino

+ +* - + +

13 Joannis, Pauli Gr. Ecce quam 
bonum

+ +* +* + +

63 Databáza Cantus Network Rakúskej akadémie vied a Univerzity v Grazi (F. K. Praβl – R. Klugse-
der). Spevy sú v ordináriu uvedené vo forme incipitu bez veršov. https://gams.uni-graz.at/o:can-
tus.regensburg/sdef:TEI/get?mode=view:start&locale=de

64 https://gams.uni-graz.at/o:cantus.passau/sdef:TEI/get?mode=view:start&locale=de
65 https://gams.uni-graz.at/o:cantus.salzburg/sdef:TEI/get?mode=view:start&locale=de
66 Ak pripadne vigília na nedeľu, má sa spievať alelujový verš Justus ut palma (g01362).
67 Cantus ID: g01346.
68 V Rajhradskom rukopise je na úvod svätej omše In die sancto na sviatok Narodenia Jána Krstiteľa 

uvedený trópus Angelo prevum ti ante magnus hodie puer.
69 Pred hlavnou omšou (magna missa) na sviatok Narodenia Jána Krstiteľa je v graduáli uvedená 

i tzv. missa prima. In. Justus ut palma (g01355), Gr. In virtute (g01350), AlV. Posuisti (g01302), 
Of. In virtute (g01357), Cm. Posuisti (g01289).

70 Pred hlavnou omšou (ad missam) na sviatok Narodenia Jána Krstiteľa je uvedená i tzv. ad mane 
missam officium.

71 Pred hlavnou omšou na sviatok Narodenia Jána Krstiteľa je uvedená i tzv. ad priorem missam.
72 Pred hlavnou omšou na sviatok Narodenia Jána Krstiteľa je uvedená i tzv. ad priorem missam.
73 Cantus ID: g02228.
74 Na túto slávnosť obsahuje Graduál R 418 taktiež ofertóriové verše Bonum est confiteri (g01347a), 

Ad annuntiandum (g01347c) a Plantabo (g01347b).
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Sviatok SK-Bra Gr CZ-R 
A 418

CH-P 
18

Regens-
burg63

Passau64 Salz- 
burg65

14 Joannis, Pauli GrV. Sicut 
unguentum

+ - - + +

15 Joannis, Pauli GrV. Mandavit 
dominus

+ - - + +

16 Joannis, Pauli AlV. Corpora 
sanctorum*

Judicabunt 
sancti*75

Isti 
sunt76 

Judicabunt 
sancti*77

Justi 
epulentur78

- 

17 Joannis, Pauli Of. Gloriabuntur 
in te omnes

+79 +80 +* + +

18 Joannis, Pauli Cm. Et si coram 
hominibus

+81 + +* + +

19 Vigilia Petri, Pauli In. Dicit dominus 
Petro

+ + +* + +

20 Vigilia Petri, Pauli InV. Caeli 
enarrant

+ +* - + +

21 Vigilia Petri, Pauli Gr. In omnem 
terram

+ + +* + +

22 Vigilia Petri, Pauli GrV. Caeli 
enarrant

+ + - + +

23 Vigilia Petri, Pauli Of. Mihi autem 
nimis

+82 +83 - + +

24 Vigilia Petri, Pauli Cm. Simon 
Joannis diligis

+ + - + +

25 Petri, Pauli In. Nunc scio 
vere

+84 + +* + +

26 Petri, Pauli InV. Domine 
probasti

+ +* - + +

27 Petri, Pauli Gr. Constitues 
eos

+ + +* + +

28 Petri, Pauli GrV. Pro 
patribus tuis

+ + + +

29 Petri, Pauli AlV. Tu es Petrus + + +* + +
30 Petri, Pauli AlV. Beatus es 

Simon Petre
+ + +* + +

75 Cantus ID: g02217.
76 Cantus ID: g02330.
77 AlV. Judicant/ Judicabunt sancti: http://cantusindex.org/id/g02217.1
78 Cantus ID: g01322.
79 Ofertórium je s veršom Quoniam ad te orabo (g00244a).
80 Ofertórium je s veršami Verba mea* (g00769a) a Quoniam ad te (g00244a).
81 Nasledujú spevy na sviatok s. Leonis papae.
82 Ofertórium je s veršami Domine probasti (g00009a), Intellexisti cogitationes (g00009b), Ecce tu 

domine cognovisti (g00009c).
83 Ofertórium je s veršami Domine probasti (g00009a), Intellexisti cogitationes (g00009b), Ecce tu 

domine cognovisti (g00009c).
84 Na úvod svätej omše In die sancto na sviatok sv. Petra a Pavla je uvedený trópus Eductus quidem.
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Sviatok SK-Bra Gr CZ-R 
A 418

CH-P 
18

Regens-
burg63

Passau64 Salz- 
burg65

31 Petri, Pauli Of. Constitues 
eos principes

+85 +86 +* + +

32 Petri, Pauli Cm. Tu es Petrus 
et super

+ +* +* + +

33 Pauli (Comm.*) In. Scio cui 
credidi

+ + +* + +

34 Pauli InV. Caeli 
enarrant gloriam

Domine 
probasti87

Domine 
probasti 

*

- + Domine 
probasti

35 Pauli Gr. Qui operatus 
est Petro

+ + - + +

36 Pauli GrV. Gratia dei 
in me vacua

+ + -88 + +

37 Pauli Of. In omnem 
terram

+ Mihi 
autem*89

- + +

38 Pauli Cm. Amen dico 
vobis

+ + Vos qui90 + +

39 Processi, 
Martiniani

In. Judicant 
sancti gentes

+ + +* + +

40 Processi, 
Martiniani

InV. Exsultate 
justi

+ +* - + +

41 Processi, 
Martiniani

Gr. Exsultabunt 
sancti

+ + +* + +

42 Processi, 
Martiniani

GrV. Cantate 
domino

+ + - - +

Skratky
CZ-R (Rajhrad) A 418 – Graduál R 418 z Knižnice benediktínskeho opátstva v Rajhrade,91 12. sto-

ročie, ff.79r-84r
CH-P 18 – Graduál Ms 18, Porrentruy, Bibliothèque cantonale jurassienne , okolo r. 1160,92 ff. 308-318r

85 Ofertórium je s veršami Eructavit cor meum (g02222b), Lingua mea (g00261a), Propterea benedi-
xit te (g00261b).

86 Ofertórium je s veršami Eructavit cor meum (g02222b), Lingua mea (g00261a), Propterea benedi-
xit te (g00261b).

87 Cantus ID: g00005a.
88 Za spevom graduale je uvedený AlV. Tu es vas. Cantus ID: g02542.
89 Cantus ID: g00195a.
90 Cantus ID: g00102. Spev Vos qui secuti estis je z Commune Apostolorum. Pred sviatkom sv. Pro-

cesia a Martiniana je vložený sviatok Navštívenia Panny Márie.
91 http://cantusbohemiae.cz/source/11622; http://www.manuscriptorium.com/apps/index.php#se-

arch
92 http://bellelay.enc.sorbonne.fr/sommaire18.php

http://cantusbohemiae.cz/source/11622
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Obr. 1: Graduál sine sign. zo Štátneho archívu v Bratislave, f. 1r

OBRAZOVÁ PRÍLOHA
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Obr. 2: Graduál sine sign. zo Štátneho archívu v Bratislave, f. 1v
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Obr. 3: Graduál sine sign. zo Štátneho archívu v Bratislave, f. 2r
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Obr. 4: Graduál sine sign. zo Štátneho archívu v Bratislave, f. 2v
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Cantatiorium Cod. Sang. 359 Stiftsbibliothek St. Gallen, f. 125, detail95

Graduál sine sign. zo Štátneho archívu v Bratislave

Graduál Ms. 18, Porrentruy, Bibliothèque cantonale jurassienne, f. 318, detail93

93 https://www.e-codices.unifr.ch/en/bcj/0018/318/0/Sequence-66 (stav k 20. 9. 2019)
94 https://www.e-codices.unifr.ch/en/sbe/0121/279/0/Sequence-974 (stav k 20. 9. 2019)
95 https://www.e-codices.unifr.ch/en/csg/0359/125/0/Sequence-499 (stav k 20. 9. 2019)

Graduál Cod. 121, Stiftsbibliothek Einsiedeln, f. 279, detail94

Obr. 5: Detail spevu GrV. Cantate domino canticum 

https://www.e-codices.unifr.ch/en/bcj/0018/318/0/Sequence-66
https://www.e-codices.unifr.ch/en/sbe/0121/279/0/Sequence-974
https://www.e-codices.unifr.ch/en/csg/0359/125/0/Sequence-499
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Summary

An Unknown Fragment of the 13th Century Gradual sine sign. from the State 
Archives in Bratislava
The bifolio fragment of the Gradual sine sign. from the State archives in Bratislava, with German 
adiastematic Neume notation, is one of the oldest musical manuscripts from the territory of Slovakia. 
The fragment contains in total 42 chants, 5 of which are presented only in the form of rubrics, without 
notation. The chants come from the June/July part of the Sanctoral. The opening part of the fragment 
contains part of an Alleluia verse for a  Vigil Mass on the Feast of St. John the Baptist (AlV. Ipse 
praeibit ante illum, 23. 6.). Subsequently, the fragment contains complete chants for the Feast of John 
the Baptist (during the day, 24. 6.), John and Paul (26. 6.), the Vigil and Feast of Saints Peter and Paul 
(28. a 29. 6.), the Feast of Commemoracio s. Pauli (chants from the Feast of St. Paul also appear for the 
feast of the Conversion of St. Paul /Conversio s. Pauli/ 25. 1., or they are from Commune Apostolorum) 
and two introductory Mass chants for the Feasts of St. Processus and Martinian (sung Introit + verse, 
graduale + verse, 2. 7.). On folio 2v there is also a marginal note about the Feast of the Visitation of 
the Virgin Mary (Visitationis Mariae Virginis, 2. 7.).

The notation is approaching the system of the 13th century. The system of Neumes, from the 
German adiastematic Neume notation, is tending towards that of the Austrian and South German 
manuscripts. By a comparative assessment of the Neume forms, it is possible to date the fragment of 
the Gradual to the second third of the 12th century. 


