
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ SKUPINA IAML
HUDOBNÉ CENTRUM

PRAMENE SLOVENSKEJ HUDBY IX

SLOVENSKÁ HUDBA A ARCHITEKTÚRA V RÔZNYCH PERSPEKTÍVACH

Zborník z 9. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a dokumentaristov
27. – 28. 11. 2019, Prešov

Zostavili: Lucia Jakubisová, Anna Žilková
Bratislava 2020



Pramene slovenskej hudby IX

Slovenská hudba a architektúra v rôznych perspektívach

Zborník z 9. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a dokumentaristov

27. – 28. 11. 2019, Prešov

Zostavili: Mgr. Lucia Jakubisová, PhDr. Anna Žilková, CSc.

Recenzenti: Mgr. Peter Ruščin, PhD., PhDr. Jana Lengová, CSc.

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Lucia Jakubisová

Jazyková redakcia: Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.

© Slovenská národná skupina IAML a Hudobné centrum, 2019

Vydavatelia:

Slovenská  národná  skupina  Medzinárodného  združenia  hudobných  knižníc,  archívov

a dokumentačných centier

ISBN 978-80972230-5-2

a

Hudobné centrum

ISBN 978-80-89427-48-2

Elektronická publikácia



OBSAH

Úvod...........................................................................................................................................4

Karol Medňanský: Vplyvy architektúry na hudobnú tvorbu v kontexte vývoja hudobných dejín 

....................................................................................................................................................5

Irena Medňanská:  Václav Trojan:  Zrúcaná katedrála – prelúdium pre akordeón,  hudobná

reflexia vojnovej tragédie.........................................................................................................18

Michaela Haviarová – Tomáš Haviar: Fenomén architektúry zvoníc......................................26

Juraj Gembický: Zvonolejári, zvonári a zvonenie vo zvoniciach na Spiši...............................45

Bernadeta  Kiczková:  Letohrádok  Dardanely  v  Markušovciach  a  expozícia  klávesových

hudobných nástrojov................................................................................................................61

Eva Veselovská:  Stredoveké notované fragmenty Knižnice evanjelickej cirkvi augsburského

vyznania v Kežmarku................................................................................................................91

Marcel Jánošík: Pašionál z Prešova.......................................................................................110

Dominika  Machutová:  Zvozový  hudobný materiál  z  lokality  Prešov  uložený  v  Literárnom

archíve Slovenskej národnej knižnice.....................................................................................121

Zlatica Kendrová: Michal Vilec (1902 – 1979) v zbierkovom fonde SNM – Hudobného múzea

v Bratislave.............................................................................................................................149

Renáta Kočišová: Vzťah hudby a architektúry v prešovskom období Michala Vileca...........163

Jana Pražienková: Stav hudobných pracovísk vo verejných knižniciach na Slovensku..........173

Menný register......................................................................................................................180



Úvod

Slovenská  národná  skupina  IAML  (Medzinárodné  združenie  hudobných  knižníc,  archívov
a dokumentačných centier)  v spolupráci  s Hudobným centrom  pripravili  v roku 2019 ďalší  ročník
konferencie z cyklu  Pramene slovenskej hudby, ktorého výstupom sú vedecké zborníky, zostavené
z príspevkov  prednášajúcich. Podujatie  rozvíjalo  tému  interdisciplinárneho  skúmania  hudobného
umenia a  nadviazalo na predchádzajúci ročník, v popredí ktorého dominoval prienik medzi hudbou
a literatúrou. Príspevky v aktuálnom vydaní zborníka sa sústreďujú na vzťah hudby a architektúry
v rôznych  perspektívach.  Záver  zborníka  je  tradične  venovaný informáciám  z  oblasti  hudobného
knihovníctva na Slovensku. Deviaty ročník odbornej konferencie sa uskutočnil v priestoroch Knižnice
Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove v dňoch 27. a 28. novembra 2019 a špecificky zvolenou
témou  dal  priestor  poukázať  na  rôznorodé  aspekty  hudobných  prameňov  týkajúce  sa  hudobných
knižníc, archívov a dokumentačných pracovísk so zreteľom na oblasť architektúry.

Vstupný príspevok Vplyvy architektúry na hudobnú tvorbu v kontexte vývoja hudobných dejín
doc. Mgr. art. Karola Medňanského, PhD. prináša komplexný  vhľad  do témy. Autor z historického
hľadiska poukazuje na súvislosti medzi hudbou a  architektúrou, zameriava sa na akustické aspekty
hudobných  nástrojov  i  koncertných  priestorov  a  vzájomné  vplyvy  hudby  a  architektúry  ilustruje
príkladmi z kompozičného odkazu viacerých skladateľov.  Hĺbkový pohľad  na posledný  spomenutý
rozmer v konkrétnom hudobnom diele prináša analytický príspevok prof. Mgr. art. Ireny Medňanskej,
PhD.  s  názvom  Václav  Trojan:  Zrúcaná  katedrála  –  prelúdium  pre  akordeón,  hudobná  reflexia
vojnovej  tragédie integrujúci  mimohudobné  myšlienky  architektonickej  povahy.  Štruktúrované
príspevky Fenomén architektúry zvoníc od Mgr. art. Tomáša Haviara a Mgr. Michaely Haviarovovej,
PhD. a  Zvonolejári,  zvonári a zvonenie vo zvoniciach na Spiši  z pera Mgr. Juraja  Gembického sa
sústreďujú  na  historický  a  architektonický  kontext  stavby  zvoníc  na  území  Spiša,  približujú
kampanologický výskum a tradíciu ručného zvonenia. Iný pohľad so zameraním na architektonický
objekt  sa vyskytuje v príspevku  Letohrádok Dardanely  v  Markušovciach a  expozícia klávesových
hudobných  nástrojov  od  PhDr.  Bernadety  Kiczkovej.  Spišskej  proveniencii  sa  venuje  aj  štúdia
Stredoveké notované fragmenty Knižnice evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku PhDr.
Evy  Veselovskej,  PhD.,  ktorá  heuristicky  analyzuje  a  vyhodnocuje  36  stredovekých  hudobných
rukopisov. Pramennému výskumu z lokality Prešov, z miesta konania konferencie, sa venuje príspevok
Mgr.  Marcela  Jánošíka  Pašionál  z  Prešova,  ktorý  nadväzuje  na  starší  výskum  františkánskych
pašionálov  realizovaný  Celestínom  Alojzom  Lepáčkom  a  Vševladom  Jozefom  Gajdošom.  Na
regionálny pramenný výskum a problematiku zvozových materiálov  upozorňuje príspevok  Zvozový
hudobný materiál z lokality Prešov uložený v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice od Mgr.
Dominiky Machutovej, PhD. Konferencia, ktorá mapuje pramene slovenskej hudby, si pripomenula aj
40. výročie smrti slovenského skladateľa Michala Vileca. Osobnosť, ktorého život a tvorivá práca sa
spája s mestom Prešov, podnietila k úvahám dve štúdie:  Michal Vilec (1902 – 1979) v zbierkovom
fonde  SNM  –  Hudobného  múzea  v  Bratislave  od  PhDr.  Zlatici  Kendrovej,  PhD.  a  Vzťah  hudby
a architektúry v prešovskom období Michala Vileca od Mgr. Renáty Kočišovej, PhD.

Zborník  uzatvára  krátky  blok  venovaný aktuálnej  problematike  hudobného knihovníctva na
Slovensku s príspevkom Stav hudobných pracovísk vo verejných knižniciach na Slovensku. Autorka
Bc. Jana Pražienková v ňom vyhodnocuje prieskum realizovaný Hudobným kabinetom Univerzitnej
knižnice v Bratislave v októbri 2019.

Zostavovateľky



Vplyvy architektúry na hudobnú tvorbu v kontexte vývoja hudobných dejín

doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD.

Katedra hudby, Inštitút hudobného a výtvarného umenia,
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Abstrakt
Vplyv  architektúry  na  hudbu  sa  prelína  celými  hudobnými  dejinami.  Výrazným prvkom
spájajúcim hudbu a architektúru sú pomery čísel. V hudbe vyjadrujú predovšetkým pomer
dvoch frekvenčných výšok – interval. V architektúre podobne zohráva výraznú úlohu pomer
jednotlivých  architektonických  línií.  V  niektorých  architektonických  traktátoch  napríklad
u Leona Battistu Albertiho z 15. storočia sa dokonca stretávame s využívaním intervalových
pomerov priamo v architektúre.  Číslo ako súčasť pomerov intervalov či  architektonických
artefaktov zohráva v oboch oblastiach výraznú úlohu, pričom je dôležitá téza, že Boh stvoril
svet na základe mier, čísel a váh. Nie je  nezaujímavé, že mnohé architektonické objekty sú
naviazané  priamo  na  konkrétne  hudobné  diela  a  opačne.  Výrazným  prvkom  je  vplyv
architektúry na stavbu hudobných nástrojov či  architektúra ako inšpiračný zdroj pre vznik
hudobného diela. Prirovnanie hudobného diela k architektonickému objektu sa využíva často
aj v prenesenom zmysle slova.

Abstract
The impact of the architecture on music has been registered across the whole music history.
The significant element that synthesizes music and architecture is the number ratio. In music,
numbers  express  mainly  the  ratio  between  two  frequency  heights,  so-called  interval.
Similarly,  the  ratio  between  individual  architectural  lines  plays  an  important  role  in
architecture. In some architectural treatises – such as Leon Battista Alberti’s from the 15th

century – we even encounter the use of interval ratios directly in the architecture. A number as
the part of interval ratios or architectural artefacts plays a significant role in both fields –
considering the theory that God created the world based on measures, numbers and weights.
A particularly interesting fact is that many architectural objects are linked directly to specific
musical works and vice versa. A significant element is the impact of the architecture on the
construction of musical instruments, or the architecture being an inspirational source for the
creation of musical work. The comparison of musical works and architectural objects is often
used in a figurative sense.
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Úvod
Hudba  vo  svojej  mnohorakosti  súvisí  s  mnohými  vedami.  Pozoruhodné  je  prepojenie
astronómie  a  hudby,  ktoré  si  všímal  v  16.  a  17.  storočí  Johannes  Kepler  (1571  –  1630)
a potom si ho ďalej v hudbe 20. storočia všímal aj francúzsky skladateľ Olivier Messiaen
(1908 – 1992). Niektoré vedy – medicína, psychológia – sú prepojené skôr na interpretačnú
oblasť  hudobného  umenia.  Výrazné  je  však  prepojenie  hudby  na  filozofiu  či  teológiu.
V nemeckom  baroku  dochádza  dokonca  k  jednote  teológie  a  hudby.  Zaujímavé  je  však
prepojenie na slovesné umenie, veď už v gregoriánskom chorále dochádza k jednote slova
a hudby. Obdobne je  to  aj  vo väzbe hudby na výtvarné umenie.  Toto spočiatku stvárňuje
mnohé  hudobné  artefakty  a  tie sa  neskôr  navzájom  ovplyvňujú  v  preberaní  výrazových
prostriedkov predovšetkým v impresionizme a v expresionizme. Výrazne to vidíme v tvorbe
Vasilija Kandinského (1866 – 1944), ktorého výtvarné výrazové prostriedky ovplyvnilo dielo
Arnolda Schönberga (1874 – 1951) Päť orchestrálnych kusov op. 16 z roku 1909.

Nie menej  zaujímavé je  prepojenie na architektúru,  keď mnohé gotické,  renesančné
a barokové hudobné diela vychádzajú vo svojej výstavbe z architektúry konkrétneho objektu
– väčšinou chrámu. Zaujímavosťou vývoja vzťahu architektúry a hudby je v 20. a 21. storočí
predovšetkým osobnosť  gréckeho  matematika,  architekta  a  hudobného  skladateľa  Iannisa
Xenakisa (1922 – 2001).

Voľba témy nášho príspevku nie  je náhodná.  Už dlhšie obdobie sa venujeme štúdiu
vzťahu architektúry  a  hudby,  čo vychádza zo  záujmu o problematiku  historicky poučenej
interpretácie  barokovej  hudby.  Je  len  prirodzené,  že  sme  paralelne  študovali  aj  vzťah
matematiky a hudby a postavenie čísla v hudbe. Podobne sme si všímali aj vzťahy týchto
dvoch  fenoménov  –  architektúry  a  hudby  –  v  hudbe  20.  a  21.  storočia  vzhľadom  na
skutočnosť, že sme na katedre hudby vyučovali predmet hudba 20. a 21. storočia. 

Cieľom  našej  štúdie  je  dokázať  súvislosť  medzi  hudbou  a  architektúrou,  hudbou
a matematikou,  hudbou a  číslom a  ukázať  evidentný  vplyv  architektúry  na  hudbu,  ale  aj
opačne – vplyv hudby na architektúru.

V našej práci sa opierame hlavne o závery nemeckých špecialistov a odborníkov, ako sú
Ulrike  Steinhauser,  Rolf  Dammann,  Paul  von  Naredi-Rainer  či  Eva  Hirtler,  a českých
a slovenských teoretikov – Antonín Špelda, Belo Riečan, Miroslav Bázlik či Marek Žabka.

Vymedzenie vzťahu architektúry a hudby
Vzťah  medzi  architektúrou  a  hudbou je  badateľný od antiky  až  po  súčasné  21.  storočie.
O mimoriadnom význame vzťahu hudby a architektúry najvýstižnejšie hovoria niektoré citáty.
Von Schelling hovorí, že  „krásna budova nie je nič inšie ako očami pozorovaná hudba, nie
v čase, ale v priestore prebiehajúci koncert harmónie a harmonických vzťahov“1.  P.  Naredi-
Rainer2 zdôrazňuje význam harmónie pre architektúru, čím sa veľmi blíži k zdôrazňovaniu

1 STEINHAUSER, Ulrike: Musik und Architektur. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine
Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Zweite, neubeabeitete Ausgabe herausgegeben von
Ludwig Finscher. Sachteil 6. Kassel – Basel – London – New York – Prag : Bärenreiter, 1997, s. 729.

2 NAREDI-RAINER,  Paul  von:  Architektur  und  Harmonie.  2.,  überarbeitete  Auflage.  Köln  :  DuMont
Buchverlag, 1984, s. 8.
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harmónie pre hudbu. Vynikajúci taliansky klavirista,  skladateľ a teoretik Ferruccio Busoni
(1866 – 1924) prirovnáva svoju Fantasia contrapunctica ku katedrále3 – v tomto prípade ide
o veľmi  subjektívne  hodnotenie  a  porovnanie,  predovšetkým v  prenesenom zmysle  slova
a v symbolike. V čom možno nachádzať spoločné črty medzi hudbou a architektúrou, ktoré
viedli  k  rôznym  spoločným  vzájomným  prirovnaniam?  Predovšetkým  ide  o  spoločný
matematický základ, ktorý na základe čísel a proporcií vedie k určitému výrazu a precíteniu
oboch druhov umení. Základy matematiky v hudbe badáme už v pytagorejských meraniach4,
ktoré vedú k vedeckému vyjadreniu frekvenčných vzdialeností tónov opierajúcich sa výlučne
o  matematické  pomery  vyjadrené  zlomkami.  Základným  zlomkom  je  pomer  1/2,  ktorý
predstavuje vzdialenosť ôsmych tónov – oktávu; podobne môžeme vyjadriť aj interval čistej
kvinty  3/2  a  takto  môžeme postupovať  pri  každom ďalšom intervale.5 Vzťah matematiky
a hudby je taký výrazný, že ešte v 30. rokoch 18. storočia sa hudba charakterizuje ako hraná
a spievaná matematika,  čo  podporuje  aj  výrok Andreasa  Werckmeistra  (1645 – 1706),  že
„hudba je matematická veda“6. Téza o význame prepojenia hudby a čísla pochádza nesporne
z myšlienky,  vychádzajúcej  z  princípu  stredovekého  quadrivia,  že  „Boh  stvoril  svet  na
základe mier, čísel a váh“7.

Architektúra  vplýva  na  hudbu  aj  v  oblastí  výstavby  hudobných  diel.  O  hudobnej
architektúre  sa  hovorilo  hlavne  v  období  renesancie  a  baroka.  Je  zaujímavé,  že  mnohé
hudobné  diela  renesancie  a  baroka  vychádzajú  vo  svojej  výstavbe  z  konkrétnych
architektonických  objektov,  hlavne  sakrálneho  charakteru.  V  neskoršom  období  –  od
hudobného klasicizmu – sa v 2. polovici 18. storočia presadil pojem hudobná forma8, ktorý sa
pre charakterizovanie výstavby hudobných diel  používa do súčasnosti. V hudbe 20. storočia
však skladatelia opäť prirovnávajú výstavbu svojich diel k architektúre a v tomto zmysle ich
diela analyzujú aj hudobní teoretici.

Výrazné prepojenie architektúry a hudby badáme tiež v priamych súvislostiach medzi
konkrétnym architektonickým  objektom a  konkrétnou  hudobnou  kompozíciou,  vo  vplyve
architektúry  na  stavbu  hudobných  nástrojov  či  vo  vplyve  architektúry  na  vývoj  hudby.
Architektúra však stojí aj plne v službách hudobného umenia v podobe akustickej architektúry
reprezentovanej  koncertnými  a  divadelnými  sálami  a  exteriérovými  akustickými
architektonickými priestormi. Architektúra  bola v mnohých prípadoch inšpiračným zdrojom
pre vznik mnohých hudobných diel v minulosti a je ním aj v 20. a 21. storočí.

3 STEINHAUSER, 1997, s. 730.
4 Pytagora (570 p. n. l. – 496 p. n. l.) považujeme pre jeho akustické merania na monochorde za zakladateľa

modernej akustiky. Na základe svojich meraní odvodil nový druh stupnice – heptatoniku,  sedemstupňovú
stupnicu, pričom ôsmy tón je opakovaním základného tónu. Tým sa stal aj zakladateľom modernej európskej
hudobnej teórie. 

5 Matematicky  vyjadrené  intervalové  pomery  majú zásadný vplyv na  stavbu hudobných nástrojov.  Priam
názorne to vidíme napríklad pri rozdielnych dĺžkach organových píšťal.
ŠPELDA, Antonín: Hudební akustika. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978, s. 48 – 49.

6 DAMMANN, Rolf:  Der Musikbegriff  im deutschen Barock.  2.,  unveränderte Auflage.  Laaber  :  Laaber-
Verlag, 1984, s. 14.

7 Tamže, s. 14.
8 Tento pojem do hudobnej  praxe definitívne presadil  vo svojom teoretickom diele Quido Adler  (1855 –

1941).
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Hudba a architektúra od antiky po 15. storočie
Pytagorejci verili, že celý kozmos je organizovaný na základe harmónie, ktorá je usporiadaná
na základe čísel. V hudbe sa to prejavuje manifestáciou harmónie čísel9 v podobe číselných
pomerov konsonantných intervalov rezonujúcej  struny,  tu  má korene  definícia  hudby ako
matematickej vedy – platí až do začiatku 18. storočia. Vzťahy medzi hudbou a architektúrou
nachádzali pytagorejci hlavne v matematickom vyjadrení intervalových vzdialeností. Malo to
v ich očiach aj vplyv na estetiku: iba umenie, ktoré sa zaoberá číslom, mierou a proporciami
môže priniesť skutočnú krásu.  Určite zaujme skutočnosť, že architektúru vyzdvihovali nad
maliarstvo  a  sochárstvo.  Vzťah  architektúry  a  hudby  v  ich  očiach  spočíva  v  tom,  že
v architektúre  sa  explicitne  prejavujú  hudobné  proporcie,  ktoré  zodpovedajú  vlneniu
konsonantných  intervalov,  čím  sa  stáva  architektúra rovnocennou  s  hudbou.  Aplikáciu
hudobných  propozícií  na  architektúru  zdôrazňujú  aj  spisy  sv.  Augustína  (354  –  430)
a Aniciusa  Manliusa  Severinusa Boethia  (475/480  –  524/526).  Prejavuje  sa  to  neskôr  pri
stavbe gotických kostolov, pričom tento jav je ešte rozšírený o cirkevné číselné symboly či
princíp zlatého rezu a Fibonacciho čísla, ktoré sa premietajú do geometrických konštrukčných
metód.  Najviac  to  možno  badať vo  Florentskom  dóme10.  Pri dôkladnej  analýze  moteta
Guillaumea Dufaya (1397 – 1474)11 Nuper Rosarum Flores (1436), ktoré bolo skomponované
pri príležitosti vysvätenia tohto dómu, sa zistilo, že  existujú jasné číselné súvislosti  medzi
rozmermi dómu a touto kompozíciou. G. Dufay, jeden z najdôležitejších hudobníkov svojej
doby, pri výstavbe svojho diela niekoľkokrát spomínal architektúru. David Fallows vysvetľuje
konštrukciu moteta tak, že proporcie 4-hlasnej kompozície sú v pomere 6:4:2:3 a počet tónov
v  jednotlivých  hlasoch  vyjadruje  číselné  proporcie  lode  dómu,  klenby,  apsidy  a  výšky
kupoly.12 Jasne  to  dokazuje,  že  Dufayova  skladba  je  hudobným  vyjadrením  architektúry
dómu.

Hudba a architektúra v období 15. – 21. storočia
V  renesancii  sa  estetika  hudobných  čísel  popri  architektúre  dostáva  aj  do  výtvarného
a sochárskeho umenia. Na báze pytagorejského pomeru celého konsonantného tónu vytvoril
L. B. Alberti (1404 – 1472) v polovici 15. storočia vo svojom traktáte o architektúre De re
aedificatoria13 proporcie pre malé (1:1, 2:3, 3:4), stredne veľké (1:2, 4:9, 9:16) a veľké sály
(2:6, 3:8, 2:8) – posledné dve miestnosti odvodil od spoločného pomeru dvoch čistých kvínt:

9 V hudbe určujú pomery čísel v harmónii, predovšetkým v jej akordických štruktúrach, aj ich ľubozvučnosť –
konsonanciu alebo neľubozvučnosť – disonanciu.

10 Florentský dóm Santa Maria del Flore začali stavať v roku 1296 a kupolu dokončili v roku 1434. Ide o štvrtý
najväčší kostol na svete, má dĺžku 153 m, šírku 38 m a v priečnej lodi 90 m, výšku 40 m a rozpätie kupoly je
41,97 m. Pojme 25 000 ľudí. Dostupné z internetu: <https://sk.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_del_Fiore>.
[cit. 10. 3. 2020].

11 Bol jedným z najuznávanejších skladateľov svojej doby. Významné je jeho pôsobenie v pápežskej kapele
v rokoch  1428  –  1433  a  v  rokoch  1435  –  1437.  Z  jeho  tvorby  sa  zachovalo  okolo  200  kompozícií,
predovšetkým omší, ale aj francúzske chansony a balatty.
SEEGER, Horst: Musiklexikon Personen A-Z. Leipzig : Deutscher Verlag für Musik, 1981, s. 203.

12 BÖHME, Frank: Architektur und Musik – Harmonie und Proportion [online]. Dostupné z internetu: <http://
www.omu-music.de/OmU_music/Lesesaal/Eintrage/2011/6/25>. [cit. 20. 2. 2020].

13 Ide o prvú renesančnú rozpravu o architektúre.
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4:6:9, 9:16 a dvoch kvárt 9:12:16. V hudbe však tieto pomery vytvárajú disonantné intervaly –
nona 4:9, resp. septima 9:16. L. B. Alberti podobne využíval intervalové pomery aj vo vzťahu
plochy  objektu  k  jeho  výške.  V  mnohých  fasádach  svojich  domov  však  vychádzal
z intervalov, kde dôležitú úlohu zohráva číslo 5. Tam už nemajú nič spoločné s pytagorskými
pomermi intervalových výšok.14 Matematické pomery intervalových výšok majú významné
miesto v hudobnej teórii a vyvrcholili v diele Gioseffa Zarlina (1517 – 1590)15 Le institutioni
harmoniche (1558), ktoré sa stalo základom pre vznik duálneho durovo-molového tonálneho
systému spočiatku na princípe didymickej tónovej sústavy16. Ním osvetlený  duálny durovo-
molový  systém sa používa do súčasnej doby,  dnes prirodzene už aj v temperovanej tónovej
sústave17.

Nemecký barok sa opiera o tézu, že Boh stvoril svet na základe mier, čísel a váh – Boh
je najdokonalejší  architekt a  vzhľadom na to,  že hudba je najkrajším Božím darom, je  aj
hudba úzko spätá s architektúrou.18 Nemecký evanjelický hudobný barok sa v značnej miere
opiera  o  čísla  a  v  tomto  smere  dosahuje  historický  vrchol.  Architektonická  výstavba
barokových  skladieb  vychádza  z  antickej  proporcionality  definovanej  v  Aristotelovej
rétorike19 –  dispositio:  exordium  –  narratio  –  propositio  –  confutatio  –  conformatio  –
peroratio20, prípadne z čísla 3 reprezentujúceho  Svätú Trojicu. Význam čísel a matematiky
a ich prepojenie na hudbu od polovice 18. storočia postupne slabne, až napokon koncom 18.
a začiatkom 19. storočia upadá takmer do zabudnutia.

V  19.  storočí  sa  dostáva  vzťah  hudby  a  architektúry  do  úplne  nových  dimenzií
a dochádza k ich vzájomnej integrácii, ktorú badáme predovšetkým v opernej tvorbe Richarda
Wagnera  (1813  –  1883)  v  podobe  Gesamtkunstwerk.  Ide  o  syntetickú  podobu  hudobno-
dramatického  diela,  v  ktorom  nadobúdajú rovnocennú  úlohu  textová  stránka  –  libreto

14 STEINHAUSER, 1997, s. 731.
15 G. Zarlino bol významný teoretik a skladateľ, žiak Adriana Willaerta (1490 – 1562) v Benátkach, pričom od

roku 1565 bol kapelníkom v Dóme sv. Marka (SEEGER, 1981, s. 850).
16 Didymická tónová sústava našla svoje uplatnenie predovšetkým v hudbe obdobia baroka – od konca 16. do

polovice 18. storočia, pričom sa čiastočne využívala ešte aj koncom 18. storočia. Označuje sa aj pojmami
prirodzená tónová sústava, prípadne harmonická tónová sústava. Jej charakteristickým znakom bolo, že ten
istý tón mal v rôznych tóninách odlišnú frekvenciu, z čoho vyplývalo, že predovšetkým klávesové nástroje
sa museli ladiť do tóniny, v ktorej bola napísaná daná skladba. Poznala pojem veľký a malý celý tón a veľký
a malý poltón, pričom nebola možná enharmonická zámena, napríklad tón  gis nebol totožný s tónom  as
(ŠPELDA, 1978, s. 75 – 82). V hudobnej praxi sa však využíva aj v súčasnej dobe, hlavne v komornej hudbe
v  podaní  sláčikových  kvartet,  v zborovej  hudbe  bez  sprievodu  klavíra,  prípadne  iných  nástrojov,  teda
v podobe a cappella.
HIRTLER, Eva: Die Musik als scientia mathematica von der Spätantike bis zum Barock. Frankfurt am Main
– Berlin – Bern – New York – Paris – Wien : Peter Lang, 1995, s. 163 – 182.

17 A. Werckmeister (1645 – 1706), nemecký organista a hudobný teoretik presadil v Nemecku koncom 17.
storočia  rovnomernú  temperovanú  sústavu.  Opieral  sa  o  Pytagorove  akustické  závery  a  jednoducho
rovnomerným  spôsobom  rozdelil  rozdielnosti  vo  frekvenciách  z  pytagorejskej  tónovej  sústavy  medzi
všetkých  12  tónov  chromatickej  stupnice.  Rovnomerná  temperovaná  tónová  sústava  sa  používa  až  do
súčasnosti.

18 DAMMANN, 1984, s. 31.
19 Aristoteles  člení  rétorickú  výstavbu  reči  na  5  stupňov:  inventio,  dispositio,  elocutio  alebo  elaboratio,

decoratio, actio. Z nich sa štyri používajú aj v hudobnej praxi: inventio, dispositio, elocutio (elaboratio),
actio. MEDŇANSKÝ, Karol: Poetika hudby 17. – 18. storočia. Prešov : Prešovská univerzita, 2010 s. 82.

20 MATTHESON, Johann.  Der vollkommene Capelmeister. 6. vyd. Kassel  –  Basel  –  London  –  New York :
Bärenreiter-Verlag, 1995. 484 s.
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a hudobná stránka, pričom architektúra  sa stáva významnou tak, že dráme dodáva dokonalé
predpoklady na jej plné estetické pochopenie a precítenie. V konečnom dôsledku podporí túto
Wagnerovu  tendenciu  opernej  hudobnej  drámy  výstavba  festivalového  operného  divadla
v Bayreuthe21 v rokoch 1872 – 1876, v ktorom je divák úplne vtiahnutý do javiskového deja
vďaka  vnútornej  architektúre.  Týmto  spôsobom  sa  architektúra  stáva  svojím  spôsobom
služobnicou umenia – tak koncertného, ako aj divadelného.22 Tieto tendencie potom v plnej
miere vrcholia v 20. storočí23, keď začíname hovoriť o akustickej architektúre.

V 20. storočí badáme návrat k pytagorejskej tradícii, napríklad Le Corbusier (1887 –
1965)24 tiež  označuje  architektúru  a  hudbu  za ozajstné  sestry.  Vytvára  si  vlastný  systém
proporcií, v ktorom je ľudská proporcia tela závislá od zlatého rezu – pomer X/A je 1,618034
na 1024 desatinných miest,  percentuálne 61,8 % – 38,2 %. Zlatý rez definoval  ako prvý
Euklides (325 p. n. l. – 260 p. n. l.) približne v roku 300 p. n. l., potom sa naň na dlhú dobu
takmer  zabudlo.  V roku  1509 napísal  Luca  Pacioli (1447  –  1517) svoje  dielo  Divina
Proportione, ktoré hovorí o zlatom reze. Predpokladá sa, že niektorí skladatelia – Gesualdo da
Venosa (1566 – 1613), 2 árie u Johanna Sebastiana Bacha (1685 – 1750), klavírne sonáty
Wolfganga Amadea Mozarta (1756 – 1791) – využívali v minulosti princíp zlatého rezu, čo sa
však nepodarilo celkom dokázať. Dokázateľne ho však vo svojej tvorbe využíval v 20. storočí
Béla Bartók (1881 – 1945) počínajúc dielom Sonáta pre dva klavíre a bicie nástroje25 z roku
1937, v ktorom číselný pomer počtu taktov medzi obomi časťami vychádza zo zlatého rezu –
0,61826.  Vplyvy  zlatého  rezu  však  nachádzame  už  od  antických  čias  aj  v  architektúre.
S ohľadom naň sú stavané Cheopsova pyramída (2470 p. n. l.)27, Parthenón v Aténach (438 p.
n. l.), gotická fasáda v Notre-Dame v Reims, západná fasáda Dómu v Orviete, ako aj kaplnka
Notre-Dame od Le Corbusiera.28 Zaujme aj skutočnosť, že na princípe zlatého rezu vznikli
tiež významné  výtvarné  diela,  z  ktorých  uvedieme  aspoň  dva  najznámejšie  príklady:
Leonardo da Vinci (1452 – 1519) Mona Lisa z roku 1503 a Sixtínska Madona z roku 1514 od
Raffaela Santiho (1483 – 1520).29

Vedúcou skladateľskou osobnosťou hudby 20. storočia, u ktorej sa vo výraznej miere
premietajú  vzájomné vplyvy hudby a  architektúry,  je  komponujúci  architekt  a  matematik

21 Až do súčasnej doby sa v tomto divadle koná každoročne operný festival pozostávajúci výlučne z opier
R. Wagnera.

22 Musíme  však  priznať,  že  architektúra  slúžila  umeniu,  hlavne  hudobnému,  už  v  dávnej  minulosti,  veď
sakrálne priestory boli významnými centrami šírenia hudobného umenia.

23 STEINHAUSER, 1997, s. 737.
24 Vlastným  menom  Charles-Édouard,  jeden  z  najvýznamnejších  svetových  architektov  1. polovice

20. storočia. Jeho architektonické návrhy boli realizované po celom svete.
25 Znaky  využitia  princípu  zlatého  rezu  nesie  aj  Bartókova  Hudba  sláčikové  nástroje,  bicie  a  čelestu

(STEINHAUSER, 1997, s. 731).
26 HOLZAPFEL,  Michael:  Goldener  Schnitt  in  Architektur  und  Kunst. [online].  Dostupné  z  internetu:

<http://www.michael-holzapfel.de/themen/goldenerschnitt/gs-arch-kunst/gs-arch-kunst.htm>.
[cit. 8. 3. 2020].

27 Charakteristický pomer pre zlatý rez 0,618 vytvára pomer strán základného pôdorysu 230,4 m a pôvodnej
výšky 146,6 m (HOLZAPFEL, [s. a.]). Táto skutočnosť však nasvedčuje tomu, že zlatý rez bol v praktickom
živote známy už pred Euklidom.

28 Tamže.
29 Tamže.
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I. Xenakis  (1922  –  2001)30.  Od  roku  1947  pôsobil  ako  architekt  v  ateliéri  Le  Corbusier
v Paríži31. Výraznou mierou sa podieľal na projektovaní pavilónu firmy Philips pre svetovú
výstavu v Bruseli v roku 195832. Architektúra pavilónu Philips vychádza zo vzoru grafického
zápisu  Xenakisovej  skladby  Metastaseis (1953/54),  hudbu  v  pavilóne  vytvoril  americký
skladateľ  francúzskeho pôvodu Edgar  Varèse  (1883 –  1965)33.  V hudobnej  kompozícii  si
I. Xenakis všímal rôzne architektonické útvary, ktoré vytvárajú hudobné vlny, a to pretavoval
do svojich architektonických diel. Vo výraznej miere tiež vychádzal z matematického princípu
pravdepodobností a princípu zlatého rezu, v histórii známeho aj pod názvom Božské číslo34.
Xenakisova  „hudba  už  viacej  nevzniká  pomocou  hromadenia,  prekrývania  či  spájania
jednotlivých  zvukových  udalostí,  ale  pohybuje  sa  v  celom  rozpätí  medzi  extrémnou,
miestnosť  napĺňajúcou  zvukovou masou a  maximálnym vyhnutím sa  zvuku,  čiže  tichom.
V dôsledku toho je kompozičné ,modelovanie‘ podobné modelovaniu plastických výtvarných
foriem“35.

Na Slovensku sa v oblasti vzťahov architektúry a hudby a matematiky a hudby presadil
hlavne matematik a skladateľ M. Bázlik (*1931)36. Hudobný skladateľ a teoretik Vladimír
Godár veľmi výstižne charakterizuje tvorbu M. Bázlika: „Práca v algebrickej topológii  ho
inšpirovala k jej aplikácii v hudobnom materiáli a priama inšpirácia Xenakisovou tvorbou ho
priviedla ku kompozícii s pohybujúcimi sa zvukovými masami (oratórium Dvanásť). Odtiaľ
bol už len krok k práci s elektroakustickým médiom, ktoré sa stalo dominantným predmetom
jeho záujmu od začiatku sedemdesiatych rokov (Triptych; šesťčasťový cyklus Spektrá, nesúci
podtitul  Metamorfózy a komentáre k 1. dielu Temperovaného klavíra J. S. Bacha). V týchto
skladbách  siaha  k  elektroakustickej  transformácii  historickej  hudby  (Bach),  tvoriac  tak
rozpornú  syntézu  historických  skladobných  ideálov  a  novodobého  komentára.  Syntézu
všetkých prostriedkov predstavuje jeho vokálno-symfonická skladba  Canticum 43, v ktorej

30 I. Xenakis študoval spočiatku architektúru v Aténach a potom v Paríži kompozíciu u Arthura Honeggera
(1892 – 1955), Daria Milhauda (1892 – 1874) a Oliviera Messiaena (1908 – 1992) (SEEGER, 1981, s. 848). 

31 Popri tom, že I. Xenakis pôsobil v architektonickom ateliéri Le Corbusier, pôsobil aj ako samostatne tvoriaci
architekt (SEEGER, 1981, s. 848).

32 SEEGER, Horst: Musiklexikon Personen A-Z. Leipzig : Deutscher Verlag für Musik, 1981, s. 848.
33 E. Varèse spočiatku študoval matematiku vo svojom rodnom meste – v Paríži. Na Schola Cantorum študoval

hudbu u Alberta Roussela (1869 – 1937) a Vincenta d'Indyho (1851 – 1931). Spočiatku vystupoval ako
dirigent, od roku 1929 začal experimentovať s elektronickou hudbou. V oblasti elektronickej hudby patrí
medzi najvýznamnejších skladateľov 1. polovice 20. storočia (SEEGER, 1981, s. 807). 
Ďalej pozri: FRISIUS, Rudolf: Musik und Architektur. [online]. Dostupné z internetu: <http://www.frisius.de/
rudolf/texte/tx1104.htm>. [cit. 10. 2. 2020].

34 HRČKOVÁ, Naďa: Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (1). Bratislava : IKAR, 2005, s. 366 – 368.
35 Tamže, s. 368.
36 M.  Bázlik  vyštudoval  hru  na  klavíri  v rokoch  1946  –  1951  u Anny  Kafendovej  (1895  –  1977)  na

Konzervatóriu  v Bratislave.  V  rokoch  1951  –  1956  študoval  matematickú  analýzu  na  Matematicko-
fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Po návrate do Bratislavy študoval v rokoch 1956 – 1962
kompozíciu na VŠMU v Bratislave u Jána Cikkera (1911 – 1989). Súčasne prednášal matematiku na vysokej
škole.  Jeho pedagogická činnosť oscilovala medzi  VŠMU – 1970 – 1972 hudobná teória,  1990 – 1993
kompozícia, a Matematicko-fyzikálnou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Viaceré jeho skladby
získali medzinárodné ocenenie, napr.  Canticum 43 získal I. cenu v súťaži kráľovnej Marie-José v Ženeve
v roku 1974. M. Bázlik bol aj vynikajúci klavirista, ktorý sa vo výraznej miere presadil ako interpret tvorby
J. S. Bacha (1685 – 1750), keď v rokoch 1969 – 1970 nahral pre rozhlas oba diely Dobre temperovaného
klavíra (GODÁR, 1998, s. 31). V digitalizovanej podobe vyšli na CD-nosičoch v rokoch 2003 – 2004.
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spojil svet historického kontrapunktu (renesancia, barok) s princípom série a ideou riadeného
pohybu zvukových más, zhudobňujúc text 43. žalmu.“37

Je  nespornou  skutočnosťou,  že  vzájomné  prelínanie  architektúry  a  hudby  nachádza
uplatnenie aj u mnohých skladateľov najmladšej generácie, vychádza to z jej záľuby hľadať
stále  nové  výrazové  prvky  hudby.  A  architektúra  a  matematika  to  poskytujú  priam
v nevyčerpateľnej miere.

Architektúra a jej vplyv na vývoj hudby
Architektonické objekty v značnej miere ovplyvnili aj samotný vývoj hudobných dejín. Medzi
takéto  architektonické,  v  tomto  zmysle  reprezentatívne  objekty  patrí  Dóm  sv.  Marka
v Benátkach38.  Jeho pôdorys  vychádza z  gréckeho kríža,  čo má spolu s  piatimi  kupolami
výrazný vplyv na jeho akustiku.  Akustické danosti Dómu viedli Giovanni Gabrielliho (cca
1555 – 1612) k tomu, že predovšetkým v kompozícii  Concerti rozvinul polychorický štýl.
Využíval tri štvorhlasné skupiny rozlíšené výškou – vysoká, stredná, nízka a pravdepodobne
zložením  –  sóla,  tutti,  inštrumentálnou  podporou  alebo  nahrádzaním  ľudských  hlasov
nástrojmi a umiestnením v sakrálnom priestore.39 Tento polychorický štýl sa vďaka žiakovi
G. Gabrielliho Heinrichovi Schützovi (1585 – 1672) veľmi rýchlo rozšíril aj do Nemecka.40

Polychorická hudba sa šírila po celej Európe a začiatkom 17. storočia pôsobí už aj na území
terajšieho Slovenska celý rad skladateľov venujúcich sa tomuto štýlu, ktorých vzorom bol
popri G.  Gabriellim aj  H.  Schütz.  Na  ich  čele  stoja  Ján  Šimrák  (†1657)  a Zachariáš
Zarewutius  (okolo  1605  –  1667).41 Techniku  polychórie  prevzali  mnohí  skladatelia
v nasledujúcich epochách dejín hudby a veľmi radi ju využívajú aj skladatelia hudby 20. a 21.
storočia. Týmto spôsobom architektúra veľmi výrazne zasiahla do vývoja hudobných dejín.

Architektúra a jej vplyv na stavbu hudobných nástrojov
Vplyvy architektúry na stavbu hudobných nástrojoch sú badateľné v dvoch rovinách:

a) v prevzatí architektonického prvku do stavby nástroja;
b) v umiestnení nástroja na stanovené miesto v architektonickom priestore.

Ad a. Nástrojom, ktorý v značnej miere vo svojej stavbe prevzal architektonický prvok, je
viola da gamba42, nástroj, ktorý sa v hudobnej praxi objavil už koncom 15. storočia a využíval

37 GODÁR,  Vladimír:  Bázlik,  Miro.  [heslo]. In:  100  slovenských  skladateľov.  Eds.  M.  Jurík  –  P.  Zagar.
Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 31 – 34.

38 Bol  postavený  v  rokoch  1063  –  1071  za  vlády  dóžu  D.  Contariniho.  Vysvätený  bol  v  roku  1094.  Je
symbiózou byzantského,  gotického a renesančného stavebného slohu.  Ide o trojloďovú stavbu s piatimi
kupolami.  Má  impozantné  rozmery:  dĺžku 77  m,  šírku 63  m  a  výšku kompanily  98,6  m.  Dostupné
z internetu:  <https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Marka_(Ben%C3%A1tky)>.
[cit. 10. 3. 2020].

39 ABRAHAM, Gerald: Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum, 2003, s. 219.
40 SEEGER, 1981, s. 732 – 734.
41 KAČIC, Ladislav:  Barok. In:  Dejiny slovenskej hudby. Ed. O. Elschek. Bratislava : Ústav hudobnej vedy

Slovenskej akadémie vied – ASCO & Science, 1996, s. 86 – 91.
Výskumu polychórie na našom území sa dlhodobo venuje PhDr. Janka Petőczová, CSc. (*1962), pôsobiaca
v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

42 Viola da gamba sa stavala do rodiny, to znamená podľa polôh ľudského hlasu (MEDŇANSKÝ, Karol: Viola
da gamba – minulosť a súčasnosť. Prešov : Prešovská univerzita, 2014, s. 19.). Bola to sopránová alebo aj

12

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilika_sv%C3%A4t%C3%A9ho_Marka_(Ben%C3%A1tky)


sa až do začiatku 19. storočia. Stavba korpusu je v hornej časti pri krku ukončená typickým
gotickým oblúkom (Obrázok 1). Práve tento stavebný prvok spolu s ďalšími konštrukčnými
prvkami,  ako sú viazané pražce na hmatníku, používanie črevových strún, spôsob držania
nástroja43, ladenie nástroja44, vplývajú na charakteristický zvuk nástroja, ktorý bol považovaný
za nástroj najviac sa podobajúci ľudskému hlasu45.

Obrázok 1. Viola da gamba zo súkromnej zbierky Karola Medňanského
Zhora tenor-basová viola da gamba, altová a diskantová viola da gamba.

Foto: Antonín Žižka46

diskantová, altová, tenor-basová a basová viola da gamba – toto rozdelenie používal už Michael Praetorius
(1571 – 1621) vo svojom traktáte  Syntagma musicum II. (1618, MEDŇANSKÝ, 2014,  s. 14). Zväčšením
basovej violy da gamba vznikol terajší kontrabas, ktorý si však z akustických dôvodov zachoval tvar violy
da gamba.

43 Viola  da  gamba  dostala  svoj  názov  podľa  spôsobu  jej  držania  –  medzi  kolenami.  Drží  sa  podobným
spôsobom ako violončelo, ale bez opory bodca, ktorú má violončelo.

44 Už začiatkom 17. storočia sa stabilizovalo terciovo-kvartové ladenie: sopránová viola da gamba – d g c1 e1

a1 d2, altová viola da gamba – G.  c f a d1g1, tenor-basová viola da gamba – D G c e a d1,  basová viola da
gamba – A1 D G B e a (MEDŇANSKÝ, 2014, s. 14).

45 MEDŇANSKÝ, 2014, 163 s.
46 Fotografia je uverejnená so súhlasom jej autora Antonína Žižku.
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Ad b. Vari najvýznamnejším príkladom je umiestnenie organu v akustickom architektonickom
priestore cirkevného alebo svetského charakteru.47 Organ nadobúda od polovice 19. storočia
a predovšetkým  v  20.  a  21.  storočí  aj  významné  postavenie nástroja  svetskej  hudby.
V poslednom storočí niet významnejšej koncertnej sály, v ktorej by nebol postavený aj organ,
pričom dôležitá je tiež jeho dekoračná funkcia. V cirkevnej, ako aj v svetskej hudbe je zväčša
najväčšou „hádankou“, kam tento nástroj v architektonicko-akustickom priestore umiestniť.
V kostoloch je to spravidla na hlavnom chóre oproti oltáru, čo podporuje šírenie zvukovej
energie vydávanej organom rovnomerne po celom priestore chrámu. Býva však zvykom, že
na postrannom chóre je umiestnený menší organ – pozitív, ktorý slúžil na sprevádzanie kňaza
pri speve. Zaujímavé sú však umiestnenia organu v niektorých kostoloch. V tomto zmysle
stojí za zmienku Dóm v Salzburgu48, ktorý má celkom 7 organov: hlavný organ na chóre, 4
organy sú na prvých stĺpoch počítajúc od oltára – vždy 2 a 2 oproti sebe, potom je to pozitív
a organ na sprevádzanie bassa continuo v barokových skladbách. Ide však o nové organy,
ktoré boli postavené v 90. rokoch 20. storočia, pričom hlavný organ bol vysvätený v roku
198849.

V  koncertných  sálach  je  organ  spravidla  umiestnený  na  pódiu  na  zadnej  stene  za
orchestrom. Pre organy v koncertných sálach je typické, že majú dva hracie pulty – jeden,
pevný, je pri píšťalách a druhý, pohyblivý, spravidla po pravej ruke dirigenta. Hrací pult pri
píšťalách slúži na sólové hranie – organista je spravidla otočený chrbtom k publiku. Bočný
organ sa využíva v prípade orchestrálnych skladieb s organom alebo v sólových koncertoch
s orchestrom, organista je otočený tvárou k dirigentovi, aby s ním udržiaval očný kontakt.

Architektúra v službách hudby 
Výrazným poslaním architektúry je jej služba umeniu v podobe divadelných a koncertných
priestorov. Ide o oblasť architektúry označovanú aj ako akustická architektúra. Je zaujímavé,
že  veľké  operné  budovy  sa  stavali  už  v  17.  storočí  spočiatku  v  rámci  šľachtických
a cirkevných sídel a od polovice 17. storočia už na náklady miest ako verejné operné divadlá.
Prvé verejné divadlá sa otvárali nielen v Taliansku – v roku 1656 Teatro della Pergola vo
Florencii, v Mníchove v roku 1657, v Drážďanoch v roku 166750 a v roku 1678 aj v bohatom
hanzovom meste Hamburg.

Podobný vývoj ako pri operných divadlách zaznamenávame aj pri koncertných sálach.
Prvé koncertné produkcie sa konali v šľachtických a cirkevných sídlach a slúžili hlavne na
zábavu spoločnosti, pričom nebolo výnimkou, že sa pri nich bežne stolovalo. Prvé významné

47 Organ, ktorý bol dlhé obdobie nástrojom výlučne cirkevnej hudby, si od 18. storočia postupne hľadá svoje
miesto  aj  vo  svetskej  hudbe.  Ako  príklad  môžu  slúžiť  organové  koncerty  so  sprievodom  barokového
orchestra  od  Georga  Friedricha  Händla  (1685  –  1759).  Od  19.  storočia  sa  začína  organ  stavať  už  aj
v novodobých koncertných sálach.

48 Bol vysvätený v októbri 1682. Dĺžka 101 m, šírka hlavnej lode 45 m, dĺžka priečnej lode 68 m, výška
hlavnej lode 32 m, výška kupoly 79 m, výška veže 81 m, má 11 oltárov, 900 miest na sedenie a 10 000 miest
na státie.
Dostupné z internetu: <https://de.wikipedia.org/wiki/Orgeln_des_Salzburger_Domes>. [cit. 10. 3. 2020].

49 Dostupné z internetu: <https://de.wikipedia.org/wiki/Orgeln_des_Salzburger_Domes>. [cit. 10. 3. 2020].
50 Treba však konštatovať, že divadlá v Mníchove a v Drážďanoch neboli verejnými, ale dvorskými divadlami

(ABRAHAM, 2003, s. 320).
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koncertné  sály  pre  verejné  koncertné  produkcie  vznikali  v  Anglicku  už  koncom  17.
a začiatkom  18.  storočia.  V Nemecku  vznikla  koncertná  sála  v  Hamburgu v  roku  1761,
v Lipsku v roku 1781 ako sídlo novozaloženého Gewandhausu. V 19. storočí boli postavené
okrem iných dve významné koncertné sály s  optimálnym dozvukom51 1,5 – 2 sekundy –
Musikverein Viedeň v roku 1870, Concertgebouw Amsterdam v roku 1888. Obe sály slúžia
doteraz  a  pravidelne  v  nich  koncertujú  popredné  svetových  filharmonické  orchestre  –
Viedenská  filharmónia52 a  Kráľovský  orchester  Concertgebouw.  V  20.  a  21.  storočí
prichádzajú k slovu pri  budovaní koncertných sál,  ale aj  operných a činoherných divadiel
najmodernejšie  technológie  vrátane  IT,  ktoré  sa  podieľajú  na  dotváraní  exteriérových,
interiérových a predovšetkým akustických priestorov. Je dôležité konštatovať,  že v oblasti
akustickej architektúry stoja na čele celosvetových trendov Japonci. Z tých najmodernejších
koncertných sál menujme novú budovu Gewandhausu v Lipsku (1981), budovu Berlínskej
filharmónie (1963) či budovu Elbphilharmonie v Hamburgu (2016).

Pri počúvaní hudby alebo operného predstavenia v kvalitnej koncertnej sále či opernej
budove  s  vynikajúcou  akustikou  dospejeme  skutočne  k  záveru,  že  akustika  slúži  hudbe
a dochádza tu k dokonalej symbióze architektúry a hudby.

Architektúra ako inšpiračný zdroj hudby
Vzťah hudby a architektúry je zaujímavý aj tým, že mnohé architektonické objekty sa stali
inšpiráciou na vznik hudobného diela. Na prvom mieste môžeme menovať klavírnu skladbu53

Modesta Petroviča Musorgského (1839 – 1881) Obrázky z výstavy, ktorá vznikla v roku 1873
po smrti jeho priateľa architekta Viktora Hartmanna (1834 – 1873). Napriek tomu, že názov
asociuje, že ide o výstavu obrazov, minimálne posledné tri obrazy – 8. Katakomby, 9. Baba
Jaga alebo Dom na stračej nôžke a 10. Veľká brána Kyjevská sú architektonickými skicami.
Veľmi  pôsobivé  sú  aj  diela  dvoch  impresionistických  skladateľov  –  Ottorina  Respighiho
(1879 – 1936)  Rímske fontány54 hudobne stvárňujúce krásu rímskych fontán v mimoriadne
farebnom zvuku symfonického orchestra a klavírne prelúdium Potopená katedrála55 Claudea
Debussyho  (1862  –  1918).  Nie  menej  pozoruhodná  je  aj  symfonická  skladba  Američan
v Paríži od  Georgea  Gershwina  (1898  –  1937),  vyjadrujúca  obdiv  Američana  nad
pozoruhodnosťami Paríža.

51 Doba  dozvuku,  pri  ktorej  je  reprodukcia  hudby  alebo  reči  v  sále  najdokonalejšia  –  t.  j.  aby  zneli
s dostatočnou  intenzitou  a  aby  zvuková  farba  nebola  skreslená,  –  sa  nazýva  optimálna  doba  dozvuku
(ŠPELDA, 1978, s. 265). Za zmienku stojí, že optimálny dozvuk je závislý od objemu akustického priestoru
a od žiariča akustickej energie.

52 V Musikvereine sa konajú každoročné novoročné koncerty Viedenskej filharmónie.
53 Skladbu inštrumentoval pre orchester francúzsky impresionistický skladateľ Maurice Ravel.
54 Dielo vzniklo v rokoch 1914 – 1916 a skladateľ v ňom vyjadril svoj vzťah k najvýznamnejším atrakciám

Ríma, k jeho asi 1 000 fontánam. Spolu s ďalšími dvomi symfonickými básňami –  Rímske pínie (1923 –
1924) a Rímske slávnosti (1929) – vytvára triptych ospevujúci krásy a pozoruhodnosti Ríma.

55 Prelúdium vzniklo v rokoch 1909 a 1910 v rámci 12 prelúdií pre sólový klavír.
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Záver
Hudba a architektúra tvoria nerozlučnú dvojicu už od antických čias. Hudba sa v prevažnej
miere odohráva v architektonických akustických priestoroch a spätne architektúra napomáha
naplno  vyniknúť  kráse  reči  a  hudby.  Stačí  si  len  spomenúť  na  akustickú  dokonalosť
architektonických  priestorov  antických  starogréckych  amfiteátrov.  Veď  ich  dokonalú
a dômyselnú architektúru v modifikovanej podobe využívajú aj súčasní akustickí architekti.
Architektúra a hudba majú k sebe blízko predovšetkým vďaka spoločným prvkom – číslo,
matematické pomery a vzťahy. Číslo a matematické pomery dodávajú pocit dokonalosti tak
hudobnému,  ako  aj  architektonickému dielu.  Napriek  tomuto  vysoko racionálnemu prvku
vyvoláva  hudba  aj  architektúra  u  diváka  a  poslucháča  vysoko  emocionálny  sluchový
a zrakový vnem zaručujúci hlboký estetický zážitok.
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Abstrakt

Konferencia IAML 2019 venovala pozornosť vzťahom hudby a architektúry.  Autorka štúdie
absolvovala hru na akordeóne na Konzervatóriu v Žiline, neskôr aj na Vysokej škole Franza
Liszta vo Weimare.  V jej prednesovom repertoári patrilo významné miesto skladbe Václava
Trojana  Zrúcaná  katedrála, ktorá  vhodne  korešponduje  s  témou  konferencie. Skladateľ
Václav Trojan (1907  –  1983) otrasený pohľadom na zbombardované Drážďany, zvlášť na
zrúcaniny jedného z chrámov, vyjadril hudobnými prostriedkami túto apokalypsu v skladbe
Zrúcaná katedrála  – prelúdium pre akordeón.  Obsahom štúdie je genéza vzniku diela a jej
formovo-harmonická a zvukovo-farebná analýza.

Abstract

One of the topics of IAML 2019 Conference was based on the integration of  Music and
Architecture. The author of this study studied accordion interpretation at Žilina Conservatory,
later at  the University of Music FRANZ LISZT in Weimar.  Václav Trojan’s  The Broken-
Down Cathedral was the important part of her repertoire which corresponded nicely to the
topic of the conference. The author Václav Trojan (1907 – 1983) was devastated seeing the
city of Dresden bombarded, particularly the ruins of one of the temples, and described this
apocalyptic view in his music piece  The Broken-Down Cathedral  – Prelude for Accordion.
The study includes the genesis of the formation of this music piece and its shape-harmonious
and sound-colour analysis.

Když jsem viděl Drážďany v troskách, zamyslel jsem se a bylo mi do pláče 

Václav Trojan, utorok 13. februára 1945
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História drážďanskej apokalypsy 

Pred viac ako 70 rokmi začali západní spojenci jeden z najdiskutovanejších útokov 2. svetovej
vojny  – nálet  na  Drážďany.  Z centra  saskej  „Florencie  na  Labe“,  ako sa mestu  pre  jeho
architektúru hovorilo, zostali  iba trosky. V ruinách a plameňoch zomrelo viac než 25  000
civilistov. Situácia na bojisku bola pre Berlín vo februári 1945 kritická a na východe musel
Wehrmacht  takisto  ustupovať  pod  tlakom  Červenej  armády.  Aby  urýchlili  koniec  vojny,
vypracovali  Američania  a  Briti  plán  plošných  náletov  na  strategicky  dôležité  mestá.  Ich
cieľom bolo znemožniť presun nemeckých jednotiek na východ a uľahčiť tak postup Červenej
armáde, ktorá si nálet na saskú metropolu vyžiadala. Táto skutočnosť sa podľa historika Jiřího
Rajlicha1 zamlčiavala  dlhý čas.  Nálet  na Drážďany a na ďalšie  saské mestá  bol  skutočne
vyžiadaný sovietskym velením.

Prvá dávka zápalných a  trieštivých  bômb,  zhodená ťažkými bombardérmi  britského
kráľovského letectva, začala na Drážďany dopadať 13. februára 1945 krátko po desiatej večer.
Druhá vlna náletu na vtedy siedme najväčšie nemecké mesto prišla asi o tri hodiny neskôr.
Centrum  Drážďan,  tvorené  úzkymi  uličkami  a  historickými  budovami  s  drevenou
konštrukciou,  bolo  ideálnym  prostredím  na šírenie  ohňa.  Požiar  viditeľný  aj  zo
stokilometrovej vzdialenosti nadobudol takú intenzitu, že na uliciach vrel asfalt a tavilo sa
sklo. Obyvateľov často nedokázali ochrániť ani pivnice domov, do ktorých sa uchýlili.

Nasledujúci deň (14. 2. 1945) sa nad mestom objavili bombardéry americkej 8. leteckej
armády,  ktorých  cieľom  bola  zriaďovacia  stanica.  Pre zlú  viditeľnosť,  ktorá  znemožnila
presné  vizuálne  zameranie,  postihlo  bombardovanie  pomerne  veľkú  plochu  mesta.  Časť
posádok navyše stratila počas preletu nad západnou Európou orientáciu a svoj smrtonosný
náklad zhodila na Prahu, kde explózie poltonových bômb zabili viac než sedemsto ľudí.

O počte obetí sa dlho viedli spory – a vedú sa v podstate dodnes. V meste zaplavenom
utečencami z východu bolo ťažké počítať mŕtvych, Nemci v marci 1945 potvrdili  20  000
mŕtvych a predpokladali, že celkovo zahynulo asi  25  000 ľudí. Do obehu sa potom dostala
sfalšovaná verzia tejto správy, ktorá hovorila o štvrť milióne mŕtvych. Nacisti označili nálet
za teroristický útok, okrem ich propagandy neskôr zneužila útok na Drážďany aj propaganda
Sovietov, ktorí pôvodne nálet sami žiadali.

V správe zverejnenej v roku 2010 dospela komisia nemeckých historikov k číslu 18 000
preukázateľných obetí,  pričom celkový počet  mŕtvych nepresiahol  podľa expertov 25  000
osôb. Pôvodný odhad sa tak ukázal ako pomerne presný. O tom,  do akej miery bol nálet
vojensky opodstatnený, sa však vedú spory dodnes. Témy sa s obľubou chytajú napríklad
neonacisti, ktorí používajú termín bombový holokaust a hovoria až o pol milióne obetí. Na
siedme najväčšie nemecké mesto, ktoré v roku 1939 malo 642 000 obyvateľov, dopadlo počas
vojny asi sedemtisíc ton bômb, ďalšie nemecké veľkomestá boli postihnuté oveľa viac.2

1 PhDr.  Jiří  Rajlich,  Ph.D.,  je riaditeľom Vojenského historického ústavu v Prahe a vo svojej  publikačnej
činnosti sa venuje vojnovým dejinám.

2 Na Berlín spadlo 67 000 ton, na Hamburg 40 000 ton, na Kolín nad Rýnom 45 000 ton.
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Februárové nálety na Drážďany boli však mimoriadne z pohľadu koncentrovanej hrôzy
ohnivej smršte v meste, v ktorom bolo aj množstvo utečencov pred Červenou armádou.3

Táto  strašná  dejinná  udalosť  viedla k  reflexii  maliarov,  skladateľov,  básnikov
a spisovateľov,  ktorí  svojou  špecifickou  umeleckou  metódou  zachytili  opísanú skazu
2. svetovej vojny. Jedným z nich bola aj skladateľ Václav Trojan.

Václav Trojan (1907 – 1983)
V. Trojan4 sa  zapísal  do  hudobnej  histórie  ako  všestranný  umelec,  skladateľ  širokého
hudobného záberu od tanečnej piesne, filmovej a scénickej hudby  až po opernú a komornú
hudbu. Absolvoval štúdium hry na organe u Bedřicha Antonína Wiedermanna, dirigovanie
u Otakara Ostrčila, skladbu u Jaroslava Křičku a potom u Vítězslava Nováka na Majstrovskej
škole.  V.  Trojan  bol  vynikajúcim praktickým hudobníkom,  inštrumentoval  skladby  iných,
komponoval džezovú, scénickú a filmovú hudbu, množstvo tanečných piesní, ale aj hudbu
opernú a koncertnú.

Najväčšiu slávu získal za svoju hudobnú tvorbu pre film. Doviedol ho k nej skvelý
český  animátor  Jiří  Trnka,  keď  bol  V.  Trojan  v  jeho  štúdiu  hudobným  dramaturgom
a skladateľom. Pre rozhlasové vysielanie komponoval kantáty a pásma ľudových piesní, ktoré
boli veľkým prínosom pre český národ v časoch okupácie.

V.  Trojan vynikal ako skladateľ hudby k divadelným hrám  Strakonický dudák  Josefa
Kajetána Tyla a Zlý jeleň Václava Klimenta Klicperu pre Národné divadlo v Prahe, ale napísal
aj hudbu k Shakespearovej hre Sen noci svätojánskej.  Z jeho tvorby je veľmi známa detská
opera Kolotoč, ktorá je vyjadrením detskej túžby po zážitkoch z cestovania po svetadieloch.

Vo filmovej oblasti je meno V. Trojana spojené najmä s animovanými filmami J. Trnku,
kde je Trojanova hudba pravdivým odrazom detskej duše.  Išlo o kreslené filmy s názvom
Zasadil dedko repku, Vodníkov mlyn a bábkový film  Román s basou. Vrcholom spolupráce
V. Trojana a  J.  Trnku je nepochybne celovečerný bábkový film  Špalíček a Cisárov slávik,
ďalej známa rozprávka Bajaja, o princovi, ktorý v súboji s drakom zachráni tri princezné.
Mytologické podfarbenie národných tradícií zaznieva v Starých povestiach českých.

V.  Trojan dokázal  vytvoriť  sviežu hudbu so zmyslom pre vtip  a  humor,  dopĺňajúcu
Trnkove animované, kreslené a trikové filmy. Spomedzi množstva filmovej hudby s rôznymi
námetmi je treba spomenúť Trojanovu hudbu k výbornému bábkovému filmu Osudy dobrého
vojaka Švejka5, „… kde novou inštrumentáciou a  kombináciou s využitím metódy koláže

3 O epizóde: Proč nás Spojenci bombardovali? In: Historie.cs. [online]. Dostupné z internetu: 
<https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/212452801400008/>. [cit. 20. 2. 2020].

4 Trojanova všestrannosť sa prejavila v zvládaní niekoľkých študijných odborov paralelne.
5 V. Trojan cit. „Hudba k Švejkovi mi šla strašně rychle a tak vždycky anekdoticky povídám, že takhle sem si

nejrychleji vydělal peníze. Já jsem si řekl: Co pak mohu Švejka komponovat? Vždyť bych to zkazil! A šel
jsem na to jiným způsobem… A tak jsem sbíral ve své paměti písničky, bylo ich asi jedenačtyřicet. Bylo tam
všechno možné, také Radecky pochod, aby se charakterizovalo, ale i německá písnička Die wacht am Rhein.
Kmochův kvapík, Na motoru a Lehárův Maxim, všechno možné i s tou sentimentalitou, vojenským drilem
i komikou. A teď jsem si to všechno dal před sebe na stůl a pak jsem vybíral.“  VIČAR, Jan: Václav Trojan.
Praha : Panton, 1989, s. 134.
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vyjadril  nielen  atmosféru  dožívajúcej  moci,  ale  významne  doplnil  a  prehĺbil  obrazový
a vypovedaný dej. Dosiahol pri tom mimoriadne komický účinok“6.

Trojanov  umelecký  nekompromizmus  až  maximalizmus  vytvoril  unikátne  diela
(Kolotoč,  folklórna Zlatá  brána,  viac  ako  20  titulov  hudby  k  filmu).  Rovnako  vznikli
i koncertné útvary – skladby pre sólové nástroje a komorné zoskupenia.

Charakterizovať štýl  hudby V. Trojana znamená vnímať jeho hudobné dielo vrátane
množstva  mimohudobných  významov,  ktoré  sú  vyjadrené  zvukomaľbou,  žánrovými
a štýlovými charakteristikami v súlade s Trojanovou záľubou napodobňovania skutočnosti.
Trojanov  životopisec  Jan  Vičar  (*1949) diferencuje  jeho štýl  hudby  ako konštantný
a variantný.  Trojanovými  konštantnými  hudobnými  zložkami  sú  farebnosť (rôznorodosť
zvuku nástrojov a  ľudských hlasov),  inštrumentácia (rôznorodosť vo využití  nástrojových
a hlasových  výrazových  špecifík)  a  mélickosť (prezentácia  mélosu).  Konštantnými
mimohudobnými  zložkami  sú  najmä  českosť,  ľudovosť,  prirodzenosť,  hravosť,  idylickosť,
detskosť, lyrickosť, tanečnosť a elegancia.

Medzi variabilné hudobné zložky sa dá počítať  harmonickosť v zmysle klasicistickej
vyváženosti, ľúbeznosť, pohoda a energickosť a orientálnosť. Tieto variabilné hudobné zložky
spoluvytvárajú obsah daného diela.

Trojanova  hudobná  výpoveď  vo  všetkých  druhoch  a  žánroch  predstavuje  štýlovú
autenticitu napriek jeho mimoriadnej schopnosti využívať rôzne hudobné štýly a žánre. Jeho
štýlová  autenticita  je  daná  súhrnom  konštánt  a  tie  zas  integráciou  štyroch  základných
štýlových tendencií: modernizmu, neoklasicizmu, folklorizmu a neoromantizmu.7

Genéza vzniku skladby Zrúcaná katedrála – prelúdium pre akordeón Václava Trojana
Priateľstvo V. Trojana s akordeonistom Milanom Bláhom8 (1927 – 2015) vyústilo do tvorby
originálnych skladieb pre akordeón, ktorá znamenala novú – koncertnú pozíciu akordeónu.

„Skladateľov  záujem  o  akordeón  bol  pravdepodobne  podmienený  zvukovou
a technickou  príbuznosťou  akordeónu  s  harmóniom,  na  ktorom  často  hrával  v  kaviarni
a neskôr v detskom divadle Míly Mellanovej. Prvá Trojanova sólová skladba pre akordeón
Zrúcaná  katedrála z  roku 1957  bola  inšpirovaná  skladateľovou  návštevou  Drážďan,  ešte
plných  trosiek  z  bombardovania  na  konci  2.  svetovej  vojny.  Skladateľom  otriasli  zvlášť
zrúcaniny jedného z chrámov,  z  ktorého vyrastala  tráva a  malé brezy.  Skladba je  vážnou
meditáciou v aiolskom mode s bohatou polyfóniou, chromatizáciou hlasov a akordov, ktorá
pôsobí veľmi dramaticky. Je určená akordeónu s barytónovými basmi a venovaná Milanovi
Bláhovi. Hráva sa však aj na organe.“9

6 Tamže, s. 134.
7 VIČAR, 1989.
8 M.  Bláha  vynikajúci  český  akordeónista,  zakladateľ  tradície  koncertného  akordeónu  v  Československu

i v zahraničí, inšpiroval nielen V. Trojana, ale aj ďalších autorov ako Emila Františka Buriana a Jindřicha
Felda k tvorbe originálnych skladieb pre akordeón.

9 VIČAR, 1989, s. 167.
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Komorné a sólové skladby Václava Trojana s akordeónom/pre akordeón
• Cadenza quasi una fantasia, 1971 (Kadencia pre Fantáziu pre sklenenú harmoniku

a orchester od Antonína Rejchy ako súčasť Rejchovej Fantázie);
• Cirkusová  suita, 1980  –  suita  z  hudby  k  filmu  Veselý  cirkus pre  akordeón

a elektrofonický  akordeón  (interpreti:  Viera  Ublová  –  akordeón,  M.  Bláha  –
elektronický akordeón);

• Cisarův  slavík, 1982  –  suita  z  hudby  k  filmu  Cisarův  slavík  pre  akordeón
a elektrofonický  akordeón  (interpreti:  V.  Ublová  –  akordeón,  M.  Bláha  –
elektrofonický akordeón);

• Lidové písně a koledy pre akordeon, 1973 – úpravy 43 piesní a kolied;
• Národní písničky, 1977 – pre akordeón a elektrofonický akordeón;
• Princ Bajaja, 1980 – suita z hudby k filmu  Bajaja pre  akordeón a elektrofonický

akordeón;
• Tarantella  pre  akordeón, 1964  –  z  hudby  k  rozhlasovej  hre  Paganini (interpreti:

M. Bláha, Ladislav Kníže – akordeón);
• Pohádky pro akordeon s orchestr10, 1959 (interpreti: M. Bláha – akordeón);
• Tarantella pre 2 akordeóny, 1963 – z hudby k rozhlasovej hre Paganini. 

Formovo-obsahová analýza prelúdia pre akordeón: Zrúcaná katedrála
Trojanova  hudba  vychádza  z  neskorého  romantizmu,  „prešiel  zo  svojho  medzivojnového
modernizmu cez neoklasicizmus a folklorizmus … až na prah neoromantizmu. Tento štýlový
vývoj  sa  však  uskutočnil  v  rámci  základnej  skladateľovej  esteticko-tvorivej  orientácie,
vykryštalizovanej  koncom  tridsiatych  rokov  do  podoby  dvojjediného  programu
neoklasicizmus a neofolklorizmus.“11

Zrúcaná katedrála  pre akordeón je sólové dielo s programovým obsahom, v ktorom
skladateľ  hudobnými  prostriedkami  a  farbami  registrov  v  oboch  manuáloch  vyjadril
drážďanskú apokalypsu na konci 2. svetovej vojny.

Celkový rozsah skladby je 135 taktov, trvanie 6 minút, je tonálna s využitím chromatických
postupov.12

10 Pohádky pre akordeón a orchestr, (klavír) koncertná suita z roku 1959, patrí medzi najvýznamnejšie diela
nielen československej,  ale i  svetovej akordeónovej literatúry, je reprezentatívnym dielom pre koncertnú
prezentáciu  aj  v  dramaturgii  orchestrálnych  telies.  Suita  má  sedem  častí  (pohádek)  s  programovými
rozprávkovými názvami: 1. Odtančíme do pohádky, 2. Ospalá princezná, 3. Kouzelná skřínka, 4. O zakleté
princezně, statečném rytíři a zlém draku, 5. Rozpustilý kolotoč, 6. O námořrníkovi a čarovné harmonice,
7. Akrobatická pohádka.

11 VIČAR, 1989, s. 329.
12 „… archaické cirkevné intonácie sa vryli hlboko do pamäti v období křižovnického kláštorného pobytu 12-

ročného  Václava  Trojana,  aby  sa  v  neskoršom  období  objavili  v  podobe  mixolydizmov,  lydizmov
a polyfónneho vedenia hlasov, ktoré sa stali jednými z charakteristických znakov Trojanovej hudobnej reči,
využitej v Bajajovi, Starých povestiach českých, ale aj v Zrúcanej katedrále.“ (VIČAR, 1989, s. 21).
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Formová, harmonická a farebná (registre) štruktúra celej skladby:
• Introdukcia 35 taktov;
• A (a 16 taktov + b 17 taktov) + medziveta;
• B 40 taktov (c 18 taktov + d 15 taktov);
• A (a 14 taktov + kóda 14 taktov reminiscencia na introdukciu).

Introdukcia Tranquillo, takt C ala breve
a mol basová línia v husľovom kľúči (interpretácia v melodických basoch), kontrapunktická
sadzba.

Introdukcia (35 taktov): a diel (20 taktov) + a¹ diel (15 taktov)

• farebná diferencovanosť dielov v registroch v diskante;
• basová línia notovaná v husľovom kľúči (na akordeóne interpretácia v melodických

basoch);
• ligatúrované jednočiarkované a1 (interpretácia v melodických basoch);
• a¹ diel oproti a dielu je rytmicky diferencovanejší v štvrťových hodnotách;
• dynamika od pp – f-ff;
• záver Introdukcie  G dur akord  (dominanta  durovej paralely)  s  fermátou  a  ostrým

akcentom.

A diel: a diel 16 taktov (A dur) + b diel 17 taktov (As dur)

C  takt, Piu  mosso –  zo  16  taktov a  dielu  11  taktov  označených
interpretovať  o  oktávu  vyššie  v  dvojčiarkovanej  oktáve,  zachované
kontrapunktické 3- až 4-hlasné vedenie v p sempre legato.

Poco piu Animato,  b diel  17 taktov z toho 9 taktov celé v  p,  f  mol
melodická nadol, 2-hlasná faktúra, záverečný akord Es dur s fermátou
a cezúrou, (dominanta durovej paralely k f mol).

Adagio (meno rubato) 8 taktov, modulačná spojka,  C takt je na dvoch
miestach  striedaný  5/4  taktom,  sled  dur  a  mol  trojzvukov,
v synchrónnom rytmickom slede najskôr (3 takty) v malej a v zápätí
v dvojčiarkovanej oktáve s farebnou diferenciáciou v registroch.
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B diel: 6 taktová medziveta gis mol, c diel 18 taktov, d diel 15 taktov, oba diely v a mol

6-taktov medziveta  v  gis  mol, C-takt,  quassi  legato,  v  ľavom diskante
veľké trioly, stúpajúce v malých a veľkých sekundách, v diskante od  p
v postupnom crescende do  f  trojhlasné akordy v pravidelných polových
a štvrťových hodnotách.

Animato,  a  mol 27  taktov,  motív  z  introdukcie  v  base  v  sprievode
štvorhlasných akordoch v diskante v synchrónnych rytmických hodnotách,
veľké  trioly  v  diskante  od  12.  taktu  začínajú  evokovať  napätie
(ligaturované veľké trioly sekundovo stúpajúce tercie na držanom tóne).
Od taktu  19  rytmické  zhustenie  v  ostinátných terciách,  v  pravidelných
osminových  hodnotách,  na  akordickej  basovej  línii  postavenej  na
úvodnom motíve, pretrváva ff cez crescendo vrcholiace v ffff.

Záverečný a diel 14 taktov + kóda 14 taktov
Záverečnému a dielu predchádza 6-taktová spojka Maestoso (quasii rubato) poco a poco piu
tranquillo a dimin., monumentálny nástup po predchádzajúcom osminovom pohybe akordov
na ligatúrovanom d mol akorde v base;

a diel  jednohlas v diskante  na držanej  tercii fa v  base,  po 8 taktoch
inverzia hlasov, jednohlas v base,  Coda Tempo I návrat k tónine a mol,
dynamika  ppp,  rytmicky  celé  a  polové  noty,  bas  ligatúrovaný  cez
niekoľko taktov, diskant interpretovaný o oktávu vyššie.

Interpretačné poznámky
• dielo si  pre svoj rozsah decimy v diskante vyžaduje gombíkový akordeón s plnou

registráciou,  interpretácia  na  klávesovom  akordeóne  si  žiada  veľký  rozsah  ruky
(decimu);

• celé a polové ligatúrované akordy si  vyžadujú precíznu výmenu mechu (najmä pri
niekoľko taktových ligatúrach);

• výrazovo náročné vyjadriť hudbou túto apokalypsu v dejinách ľudstva.

Popis nahrávky
• Interpret: Milan Řehák – akordeón, 27. 11. 2014, <http://milanrehak.com>

Václav Trojan: Zřícená katedrála, Hommage a Václav Trojan, Pražská konzervatoř
• Notový materiál: Zřícená katedrála / Die zetrümmerte Kathedrale – preludium: Editio:

Supraphon Praha, editio Sólo
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• Ilustračné snímky: Zdroj: Wikimedia Commons/Bundesarchiv, Zdroj: Wikimedia 
Commons/Deutsche Fotothek

Verzia 1. Zrúcaná katedrála
Načítajte QR kód do svojho mobilu alebo tabletu. 

Video sa spustí v mobile alebo v tablete pripojenom na internet.
Verzia 2. Zrúcaná katedrála

Link: https://drive.google.com/file/d/1ur7Tmiip_1x7Bkanj9m2oPVKu8ykY6jF/view?usp=sharing

Záver
Prelúdium  Zrúcaná  katedrála  V.  Trojana  je  šesťminútová  skladba  pre  sólový  nástroj
akordeón,  ktorá  má  ako  obraz vojnového  šialenstva  na  konci  2.  svetovej  vojny  hlbokú
výpovednú hodnotu. Akordeón registračnými možnosťami v oboch manuáloch predstavuje
široký diapazón zvukových dynamicky exponovaných,  ale  aj  p –  pp nuansí  stvárniť túto
tragédiu.  Podmienkou  je  aj  technicky  a  výrazovo  zdatný  akordeónista,  ktorý  svojou
interpretáciou naplní všetky atribúty estetickej kategórie tragično.
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Fenomén architektúry zvoníc

Mgr. Michaela Haviarová, PhD. – Mgr. art. Tomáš Haviar

Súkromní bádatelia v oblasti pamiatkových výskumov

Abstrakt
Koncom 16. storočia sa na území Spiša začal vyskytovať nový typ architektúry, ktorý sa stal
pre danú lokalitu i  obdobie typickým do polovice 17. storočia.  Boli to samostatne stojace
zvonice. Stavali ich v centrách sídiel a využívali sa v bežnom živote najmä na oznamovanie
nebezpečenstva, ako aj na cirkevné účely. Boli nižšie, preto sa so zvonmi manipulovalo oveľa
jednoduchšie.  Zároveň  boli  pevnejšie  a  viac  odolávali  ohňu  ako  štíhle  kostolné  veže.
Charakteristickým a najvýraznejším detailom zvoníc je tzv. štítková atika a sgrafito. Pôvodná
atika a sgrafito sa však vďaka viacerým prestavbám nezachovali na všetkých zvoniciach. Pri
preberaní  vzorov  pre  atiky  zvoníc  zohralo  veľmi  dôležitú  rolu  úzke  prepojenie  Spiša
s Poľskom. Inšpiráciou pre všetky mladšie stavby bola najstaršia zvonica v Kežmarku (1590 –
1591).

Abstract
Free-standing bell towers as a new type of architecture appeared in the territory of Spiš in the
late 16th century and became typical for the given region and the period until mid-17th century.
They were built in the town centres and were usually used to announce danger or eventually
for religious purposes. They were smaller and the bells could be handled much easier. They
were more durable and more resistant to fire than slender church steeples. A typical and the
most distinctive feature of bell towers is so-called Renaissance attic and sgraffito. The original
attic  and  sgraffito  were  not  preserved  in  all  bell  towers  due  to  several  reconstructions.
Copying of attic models for bell towers was closely related to the connection of the Spiš
region and Poland. All newer constructions were inspired by the already mentioned older bell
tower of Kežmarok (1590 – 1591).

Samostatne stojace budovy zvoníc – kampaníl, stavané v období renesancie na území Spiša,
predstavujú  špecifický  typ  architektúry,  ktorý  sa  už  v  inom  regióne  neobjavil  v  takej
koncentrácii a s takými výrazovými prostriedkami. Východísk pre stavbu týchto veží bolo
viacero a v konečnom dôsledku išlo o súhru viacerých historických okolností. V roku 1412 sa
časť Spiša dostala do zálohu Poľska pre pôžičku uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského
od poľského kráľa Vladislava Jagelovského. Väčšina zvoníc bola postavená práve na území
patriacom Poľsku. Sídla  týmto postavením značne profitovali,  získavali  výsady od kráľov
oboch krajín. V 16. storočí sa krátko po prvom verejnom vystúpení Martina Luthera začala aj
na Spiši  pomerne rýchlo šíriť  reformácia.  Veľkým stúpencom reformácie bol  napríklad aj
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v Strážkach  žijúci  šľachtic  Gregor  Horváth-Stansith,  ktorý  nechal  pri  obnovenom kaštieli
a významnej  humanistickej  škole postaviť  aj  zvonicu.  Od začiatku 17.  storočia  ovplyvnili
dejiny Spiša  aj  rôzne  nepokoje a  povstania  proti  kráľovskej  korune.  V roku 1569 prijalo
Bratstvo dvadsiatich štyroch kráľovských farárov, teda spoločenstvo spišských kňazov, tzv.
Confessio  Scepusiana.  Znamenalo  to  verejné  prijatie  evanjelickej  viery  podľa  podobného
vyznania  združenia  piatich  východoslovenských  miest  –  Pentapolitany,  ktoré  prijalo
Confessio  Pentapolitana  už  v  roku  1549.  Na  území  Spiša  sa  tak  vďaka  kultúrnym
i obchodným stykom stretávali v 16. a 17. storočí rôzne kultúry a národnosti, čo  pomáhalo
šíreniu umeleckých a architektonických vplyvov. Koncom 16. storočia sa začal objavovať aj
nový typ architektúry. Zvonice stavali v centrách sídiel a využívali ich na bežný život, najmä
na oznamovanie nebezpečenstva,  ale  aj  na cirkevné účely.  Z týchto dôvodov ich niekedy
stavala náboženská obec a niekedy boli postavené na náklady mesta. Treba si však uvedomiť,
že  predstavitelia  mesta  boli  zároveň  najvýraznejšími  predstaviteľmi  Cirkvi  –  v  tom čase
väčšinou  evanjelickej.  Zvonice  svojou  typológiou  architektúry  vyriešili  viaceré  problémy.
Boli nižšie, preto bola manipulácia so zvonmi oveľa jednoduchšia. Zároveň boli pevnejšie
a odolnejšie  voči  ohňu ako štíhle kostolné veže napojené na kostol s dreveným krovom. Po
postavení zvoníc do nich často umiestnili aj zvony z kostolných veží.

Najproblematickejším pri zvoniciach je ich datovanie. Vo väčšine literatúry sa uvažuje
o ich stredovekom jadre, avšak väčšina z nich nie je preskúmaná architektonicko-historickým
výskumom,  ktorý  by  hodnoverne  identifikoval  stavebný  vývin.  Najpravdepodobnejším
vysvetlením  je,  že  niektoré  zvonice,  napr.  kežmarská  a  vrbovská,  vznikli  na  základoch
starších stavieb, prípadne sa ich hmota zachovala len v spodnej úrovni a čiastočne ju pohltilo
novšie murivo. Často sa uvažuje o obranných účeloch zvoníc, avšak ich konštrukcia a prvky
nenasvedčujú  tomu,  žeby  plnili  fortifikačnú  funkciu.  Napr.  úzke  štrbinové  otvory  nemali
funkciu strieľní, ale len vetracích otvorov slúžiacich na odvetrávanie priestorov, ktoré často
slúžili  aj na skladovacie účely najmä na prízemí. Za samotnou atikou sa vždy nachádzala
dovnútra klopená strecha a ani voči nej osadená atika a jej veľkosť nijako nenaznačuje, že by
bola konštruovaná na rovnaké účely ako obranné cimburia hradieb.  Zvoniciam chýbajú aj
obranné prvky vstupov.

Najcharakteristickejším prvkom zvoníc je ich koruna – štítková atika vo vrchole, ktorá
bola zrejme pri všetkých zdobená sgrafitom. Pri preberaní vzorov pre atiky zvoníc zohralo
veľmi  dôležitú  rolu  úzke  prepojenie  Spiša  s  Poľskom.  Odtiaľ  sa  najmä zo  Sliezska  šírili
vplyvy, ktoré mali dosah na umeleckú výzdobu architektúry v podobe atiky. Predpokladá sa,
že atika má svoj pôvod v cimburí a šírili ju talianski stavitelia cez Podunajsko predovšetkým
na  západné  Slovensko.1 Vzorom pre  Spiš  bola  vo  veľkej  miere  atika  krakovskej  tržnice
Sukiennica z 50. rokov 16. storočia, zhotovená talianskym staviteľom Santim Guccim. Jedny
z prvých atík na Spiši sa objavili na dnes poľskom hrade Niedzica, hrade Plaveč i Ľubovňa.
Štítkovú atiku dopĺňa slepá arkáda – plastická alebo iluzívna tvorená sgrafitovou výzdobou.

1 MENCLOVÁ,  Dobroslava:  Přehled vývoje renesanční architektury na Slovensku.  Otisk z Časopisu učené
společnosti  Šafaříkovy  Bratislava,  1934,  VIII,  č.  1  –  2,  s.  56  –  57.;  CIULISOVÁ,  Ingrid:  Príspevok
k poznaniu východoslovenskej renesančnej atiky. In: ARS, 1988, roč. 21, č. 1, s. 62 – 63.
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Atika ako bohatý výzdobný prvok sa stala charakteristickou nielen pre Spiš, ale i  pre  Šariš,
kde ju nachádzame na sakrálnych i svetských objektoch.

Šperkom  výzdoby  zvoníc  bolo  sgrafito  vytvorené  preškrabávaním  dvoch  vrstiev
omietky  –  spodnej  tmavej  a  hornej  svetlej.  Najbohatšiu  a  najkrajšiu  výzdobu  nájdeme
v Kežmarku a v Strážkach, kde je dokonca aj figurálna výzdoba. Na viacerých zvoniciach sa
už sgrafito nezachovalo.

Do dnešných čias sa zachovali zvonice koncentrované najmä v údolí rieky Poprad, ktoré
svojou typológiou a výzdobou tvoria jeden architektonický súbor. Priekopníckou z nich bola
zvonica v Kežmarku. Tá sa pravdepodobne stala vzorom pre všetky ostatné. Ďalšie zvonice
stoja  v  Poprade  a  v  jeho  mestských  častiach  Spišská  Sobota  a  Matejovce,  vo  Vrbove,
Strážkach,  Spišskej  Belej  a  v  Podolínci.  Špecifickou  je  zvonica  v  Levoči,  ktorá  prešla
výraznými prestavbami a o podobe jej renesančnej výzdoby sa doklady nezachovali. Vieme
napríklad,  že  zvonica  stála  aj  pri  kostole  v  Starej  Ľubovni  a  jej  základy  boli  odkryté
archeologickým výskumom.

Kežmarok
Táto najpôsobivejšia zvonica mala dnešnú podobu ako prvá spomedzi spišských zvoníc. Stojí
južne  od  gotického  Kostola  sv.  Kríža,  priamo  napojená  na  južnú  vstupnú  bránu  areálu.
V nízkom prízemí sú čitateľné murivá staršej  stavby.  Každé podlažie  drží  tesaná trámová
konštrukcia, ktorú tvoria stojaté stolice držané stĺpikmi s pásikmi, medzi ktorými sú vložené
rebríkové  schodiská.  Horné  podlažie  so  zvonmi  je  otvorené  do  troch  strán  združenými
zvukovými otvormi – na severnej a južnej strane v podobe trifória a na východnej strane
bifória. Existuje viacero archívnych zmienok o stavbe zvonice i požiaroch, avšak až záznamy
z rokov 1590 –  1591 sa týkajú zachovanej stavby, ktorú nechalo vyhotoviť mesto. Dátum
ukončenia prestavby – 18. september 1591 – je zaznamenaný na severnej fasáde zvonice. Za
autorov  sú  považovaní  kežmarský  majster  Ulrich  Materer  a  kamenár  Hans  Steinmetz,
autorom  sgrafita  je  zrejme  monogramista  HB  –  podľa  všetkého  Hans  Brichenzweyg
(Brechenzweig).2 Sgrafito tvorí rastlinná ornamentika, na severnej strane v stĺpiku atiky je erb
mesta Kežmarok a na východnej strane uhorský štátny znak. Na severnej fasáde sa nachádza
latinský nápis: v preklade  18. septembra 1591, doplnený iniciálami H.B. patriacimi zrejme
autorovi sgrafita. Na južnej fasáde nápis v preklade Jasné slnko zakrylo žiarivé hviezdy Váh,
keď autor pracoval na tomto diele. V texte je chronostikon s letopočtom 1586, ktorý označuje
letopočet začiatku výstavby zvonice. Atiku, ktorá ukončuje zvonicu, tvorí v centre stĺpik, po
jeho  stranách  menšie  stĺpiky  a  na  nárožiach  rohové  stĺpiky.  Vo  vrcholoch  ich  ukončujú
štylizované palmety tvorené poloblúčikom, ukončeným trojicou výbežkov vo vrchole a dvomi
po bokoch. Stĺpiky prepájajú volúty.  Tento typ atiky so stĺpikmi prepojenými volútami sa
objavuje aj na zvoniciach v Spišskej Belej, vo Vrbove a Strážkach, na kaštieli v Strážkach, ale
i na dnes poľskom hrade Niedzica a Plaveč, patriacich rodu Horváth. Dominantným prvkom
sgrafita  je  symetrická  rastlinná  ornamentika,  opakujúca  sa  na  všetkých  plochách.

2 URBANOVÁ, Norma: Kežmarok, zvonica. In:  Renesancia.  Ed. I. Rusina.  Bratislava : SNG – SLOVART,
2009, s. 686 – 687.
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Najvýraznejšou  časťou  je  iluzívna  slepá  arkáda  pod  atikou  so  štylizovaným  rastlinným
dekorom. Zvonica mala údajne v minulosti sgrafito aj pozlátené, preto sa zvykla volať zlatá
veža. Je ale možné, že išlo len o zlatistý odtieň omietky.

Vo  zvonici  sa  nachádzajú  2  zvony  z  80.  rokov  20.  storočia (1982,  1983)  a  zvon
Campana Maxima z roku 1525. Je na ňom zobrazený erb mesta Kežmarok a reliéf Panny
Márie s Ježiškom. Zvon s priemerom 175 cm, vážiaci 4 300 kg prešiel v roku 2016 obnovou.

Strážky
Zvonica stojí v pôsobivom areáli pri gotickom kostolíku sv. Anny a renesančnom kaštieli.
Donátorom  zvonice,  ukončenej  v  roku  1629,  bol  syn  významného  G.  Horváth-Stansitha
Baltazár.  Zvonica  má tri  podlažia  a  severozápadnou stranou je  napojená  na  ohradný múr
kostola. Kamenný lomený portál na juhovýchodnej strane prízemia poukazuje na možnosť
staršieho pôvodu zvonice, avšak rovnako tu mohol byť osadený z inej staršej stavby. Fasády
nie sú okrem atiky inak plasticky členené,  čo dáva vyniknúť bohatej  sgrafitovej  výzdobe
v hornej časti a na nárožiach. Na striedajúcich sa menších a väčších stĺpikoch s rímsičkami
sedia zahrotené poloblúčiky s malými trojlístkami, ktoré vo vrchole pripomínajú štylizované
palmety.  Dvojvrstvové sgrafito  tvorí  spodná béžová omietka  a  preškrabávaná  horná  biela
omietka.  Nárožia  majú  kvádrovanie  z  diamantových  štvorcov  a  obdĺžnikov  s  listovým
motívom. Rôzne variované štylizované rastlinné motívy a úponky sú v jednom stĺpiku na
juhozápadnej  strane  zvonice  nahradené  figurálnou  postavou  muža.  Je  možné,  že  ide
o autoportrét  autora  sgrafita  podpísaného  iniciálami  BI  alebo  HB.  Nachádzame  ich
v sgrafitových obdĺžnikoch nad zvukovými otvormi, BI na západnej a HB na južnej strane.
Plochy týchto obdĺžnikov na juhozápadnej, severozápadnej a severovýchodnej strane zdobia
rozvilinové úponky zakrútené do špirál s kvetmi a ovocím. Na južnej fasáde je v nápise SOLI
DEO HB 1629 GLORIA, v preklade Jedine Bohu sláva HB 1629, umiestnený letopočet vzniku
sgrafita. Interpretácia iniciál HB je otázna, je možné, že ide o iniciály B. Horváth-Stansitha.3

Drevená  zvonová  stolica  nesie  zvony,  pri  ktorých  sa  využíva  ručné  zvonenie.
Najhodnotnejším  je  gotický  zvon  z  15.  storočia,  pochádzajúci  zrejme  z  dielne  majstra
Konráda a jeho nasledovníkov (výška 51 cm, priemer 63,5 cm), druhým je zvon z roku 1517
(výška 59 cm, priemer 82 cm) s nápisom:  „O rex gloriæ veni cum pace amen anno domini
1517“.  Obsahuje  aj  iniciály  CW,  ktoré  patria  monogramistovi  pôsobiacemu  na  Spiši.
Umieráčik  je  z  roku  1558  a  pochádza  od  rakúskeho  zvonolejára  Hansa  Dinkelmayera
z Viedne (výška 43 cm, priemer 53 cm). Vo zvonici sa nachádza ešte jeden nefunkčný zvon
z roku  1647  od  zvono-  a  delolejára  Mikuláša  Bezota  z  Lotrinska  (priemer  111  cm).
Skutočnosť,  že vo zvonici sú zvony staršie  ako samotná zvonica datovaná do roku 1629,
môže  znamenať,  že  nie  veľké  zvony  boli pôvodne  umiestnené  v  drevenej  zvonici  nad
západným  štítom  kostola  či  v  sanktusníku,  ktoré  boli  pomerne  bežnou  súčasťou  striech
kostolov bez murovaných veží. Je ale možné, že zvonica má skutočne staršie jadro.

3 ČOVANOVÁ  JANOŠÍKOVÁ, Zuzana:  Renesančná nástenná maľba a sgrafito na území Spiša a Šariša.
Dizertačná práca. [Rkp.] Nepublikované. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta,
Katedra dějiny umění – Levoča, 2018, s. 211.
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Vrbov
Zvonica  stojaca  pri  dvojloďovom Kostole  sv.  Serváca  z  13.  storočia  je  napojená  na  jeho
murovanú ohradu.  Trojpodlažná zvonica  je  ukončená atikou a  posadená na  terénnej  vlne,
vďaka čomu je prvé podlažie polozahĺbené. Má dva samostatné vstupy na prvom a druhom
podlaží. Lomený kamenný gotický portál, rovnaký ako na zvonici v Strážkach, sa nachádza
na západnej strane prvého polozahĺbeného podlažia. Nad ním je kamenná pieskovcová tabuľa
s latinským nápisom, ktorý oznamuje,  že zvonica bola  dokončená 19. septembra 1644 za
správcu – pastora kostola Štefana Tamariho, richtára Antona Emerikusa, prísažných Gašpara
Berka, Juraja Paška, Valentína Langa a Jakuba Kleina. V roku 1644 sa však uskutočnila len
prestavba zvonice do súčasnej podoby. Na prízemí je gotický kamenný portál, ktorý posúval
čas vzniku zvonice na prelom 14. a 15. storočia a jej prestavbu do súčasnej podoby na koniec
16.  alebo  do  1. polovice  17.  storočia.  Najnovší  reštaurátorský  výskum  však  túto  teóriu
nepotvrdil. Aj keď chýbajú priame archívne dokumenty, môžeme zvonicu rámcovo datovať
na prelom 16. a 17. storočia s ďalšími menšími stavebnými úpravami. Fasády sú zdobené
rastlinnou  a  geometrickou  sgrafitovou  výzdobou.  Na atike  boli  pri  reštaurovaní  objavené
neidentifikovateľné znaky v podobe čiarok, ktoré pripomínajú tabule desatora.

Vo zvonici sa na drevenej zvonovej stolici nachádzajú 4 zvony. Tzv. Plačúci zvon je
stredoveký, uliaty po roku 1500 zvonolejárom s iniciálami RS (priemer 123 cm). Obsahuje
nemecký nápis,  v preklade  „Tento zvon je odliaty v mene nášho milovaného Pána Ježiša
Krista v roku 1500, r.s.“. Stredný stredoveký zvon je z konca 14. storočia a bol uliaty v dielni
majstra  Konráda  a  jeho  nasledovníkov  (priemer  90  cm).  Renesančný  zvon  ulial  majster
Matias Ulrich v Prešove v roku 1658 (priemer 74 cm). Malý zvon je z roku 1922, prenesený
z Ľubických kúpeľov po 2. svetovej vojne (výška 26 cm, priemer 35 cm).

Poprad – Spišská Sobota
Trojpodlažná veža, ktorá je ukončená neskorobarokovým štítom, má dva vstupy s kamennými
portálmi  s  rovnými  prekladmi.  Južný  vedie  na  prízemie  a  severný  do  vežičky s  točitým
schodiskom vedúcim do vyšších podlaží. Pôvodný vstup na prízemie bol na severnej strane.
V 2. tretine 19.  storočia ho nahradili  dnešným, ktorý znamená pohodlnejší  prístup priamo
z južnej  strany  námestia.  Na  jeho  mieste  bolo  pôvodne  okno.  Na  poschodia  sa  išlo
schodiskom otočeným smerom ku kostolu. Až v roku 1697 vzniklo úzke točité schodisko na
severnej strane.  Túto prestavbu, konkrétne jej  zaklenutie,  uskutočnil  Pavol  Roxer 12.  júla
1697 za richtára Andreasa Wincklera. Na kamennej tabuli nad dnešným južným vstupom je
nemecký text s letopočtom 1697. Zvonicu postavil v roku 1598 U. Materer. Horná časť nad
zvukovými  oknami  vznikla  až  v  roku  1697.  Bohatá  štuková  výzdoba  bola  vytvorená  po
mohutnom požiari v roku 1775.4 Exteriér zvonice je bohato členený, strohá spodná úroveň je
vyvážená hornou. Tretie podlažie so zvukovými otvormi má po obvode z exteriéru oblúčikový
vlys na kamenných konzolkách.

4 URBANOVÁ,  Norma:  Spišská  Sobota,  zvonica.  In:  Renesancia.  Ed.  I. Rusina.  Bratislava  :  SNG  –
SLOVART, 2009, s. 687 – 689.
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Vo zvonici sa nachádzajú tri elektrifikované zvony a jeden umieráčik. Stredoveký zvon
z roku 1511 ulial Ján Wagner zo Spišskej Novej Vsi (výška 114 cm, priemer 140,5 cm). Nápis
v preklade znie: „Roku Pána 1511 odliaty bol tento zvon na česť Boha Všemohúceho a Panny
Márie,  a  svätého Juraja  Mučeníka.“ Stredoveký zvon z konca 14.  storočia (výška 95 cm,
priemer 117 cm) je z dielne majstra Konráda a jeho nasledovníkov. Obsahuje latinský nápis,
ktorý v preklade znamená  „Ó,  Kráľ slávy, príď s pokojom.“. Malý zvon ulial v roku 1564
majster  Michal  (výška  81  cm,  priemer  93  cm).  Umieráčik  z  18.  storočia (výška  24  cm,
priemer 30,5 cm) bol prestrelený.

Spišská Belá
Jednu z najvyšších zvoníc zvykneme datovať do rokov 1589 – 1590. Údajne tu zvonica stála
už aj predtým, no pri rozsiahlom požiari v roku 1553 zhorelo okrem nej aj samotné mesto.
Stavbu súčasnej zvonice si objednalo mesto. Všetky štyri podlažia s veľkorysými rozmermi
majú rovné trámové stropy a presvetľujú ich len úzke vetracie okienka. Spodné podlažia majú
samostatný vstup portálom, vyššie sú prístupné točitým schodiskom. Kedysi bolo prízemie
dostatočne chránené kovovými pevnými dverami. Vstup na ďalšie dve podlažia vedie točitým
schodiskom z nahrubo otesaných trámov. Zvonová stolica má klasickú trámovú konštrukciu
s ondrejskými krížmi medzi stĺpikmi. Vysoká veža má s ohľadom na svoju hmotu nepomerne
malé  zvukové  otvory.  Zvonica  nemá  nijakú  exteriérovú  výzdobu,  len  úzku  profilovanú
korunnú rímsu a vo vrchole atiku – rovnakú, akú nachádzame aj vo Vrbove. Stĺpiky dvoch
výšok  orámované  plastickou  lištou  a  prepojené  volútami  ukončujú  poloblúčiky  s  tromi
zúbkami naznačujúce palmety. Vo zvonici sú zachované dva zvony z roku 1573 a 1659.

Poprad
Popradská  trojpodlažná  zvonica  si  zachovala  už  len  málo  zo  svojej  pôvodnej  autenticity.
Jediný vstup je na severnej strane od kostola. Schodisko na vyššie podlažia vedie v hrúbke
múra. Všetky tri podlažia mali valené klenby s protistojnými lunetami. Zachované sú už len
na  dvoch  spodných  podlažiach,  ktoré  presvetľujú  dvojice  malých  okien  s  kamennými
osteniami  lemovanými páskami.  Najvyššie  podlažie  je  otvorené bifóriami a  trifóriami,  po
mladšej klenbe ostali už len odtlačky. Kežmarský staviteľ U. Materer postavil, resp. prestaval
popradskú  zvonicu  blízko  farského  kostola  v  roku  1592  spolu  s  tesárom  Bernhardom
Millerom z Podolínca. V roku 1663 ju prestavil Georgius Exoticus. Stavba stála 1 000 zlatých
a trvala tri mesiace. Jednoduchý exteriér s hladkou fasádou dáva vyniknúť slepej arkatúre
a atike. Na nej sa opakujú štíhle stĺpiky ukončené poloblúčikmi a spájané volútami. Zvonica
mala figurálnu sgrafitovú výzdobu, dopĺňal ich chronostikon. Výzdoba bola odstránená pri
obnove zvonice v roku 1924. Latinský text s chronostikonom uvádzal, že na stavbe zvonice sa
pracovalo od júna do augusta 1663 a postavili ju ako novú od základov. V slepej arkáde sa
nachádzali  postavy prorokov,  apoštolov,  evanjelistov,  svätcov a  alegorické ženské postavy
slobodných umení. Na východnej strane bol medzi sv. Petrom a Pavlom zobrazený Kristus.5

5 ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana: Zaniknutá výzdoba zvonice v Poprade. In: Pamiatky a múzeá, 2014,
roč. 58, č. 3, s. 49 – 53.
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Vo zvonici je len jeden zvon z konca 19. storočia, vytvorený po požiari v roku 1844, keď sa
staršie zvony roztavili a zrejme sa aj prepadla klenba nad zvonmi.

Podolínec 
Štvorpodlažnú zvonicu postavili  na náklady mesta  v roku 1659 pri  Kostole  Nanebovzatia
Panny  Márie  z  konca  13.  storočia.  Zvonica  mala  tri  samostatné  vstupy.  Jeden  viedol  do
polozapusteného zaklenutého suterénu, ktorý slúžil ako mestský sklad. Točité schodisko na
zadnej strane viedlo k zvonom a hlavný vstup na západnej strane viedol do dvoch zaklenutých
miestností, pričom horná slúžila strážnikovi. Miestnosť s kovanými dverami bola vybavená aj
prevétom s odpadovou šachtou v hrúbke múra, ktorá ústila pravdepodobne do malej žumpy.
Ešte  krátko  po  postavení  zvonice  vznikla  jej  západná  podpivničená  prístavba  s  valenou
lunetovou klenbou, ktorá chránila hlavný vstup. Vďaka nej sa pôvodný vstup do suterénu
presunul zo západnej na severnú stranu. Druhá dvojpodlažná prístavba s trámovým stropom
z 19. storočia je na južnej strane zvonice. Na atike sa opakujú tradičné štíhle stĺpiky ukončené
trojuholníkmi a spájané štylizovanými volútami. Pod ňou je slepá arkatúra, v ktorej sa našli
pozostatky sgrafita. Z roku 1905 existuje záznam, že sgrafito bolo nedávno zabielené. Nárožia
zdobí po celej výške zvonice maľované kvádrovanie.

Vo zvonici sú štyri zvony, z ktorých najhodnotnejšie sú dva gotické zvony. Jeden je
z prelomu 14. a 15. storočia, druhý väčší je rovnako z prelomu 14. a 15. storočia s latinským
nápisom + O REX + GLORIE + VENI + CVM + PACE, teda Ó, Kráľ slávy, príď s pokojom
(výška 100 cm, priemer 116 cm). Autorom je slávna zvonolejárska dielňa majstra Konráda
a jeho nasledovníkov. Zvon z roku 1883 bol uliaty Ferenczom Walserom z Budapešti (výška
110 cm, priemer 137 cm). Malý umieráčik z roku 1930 ulial Ján Gedeon z Prešova.

Poprad – Matejovce 
Štvorpodlažná  zvonica  napojená  západnou  stranou  na  ohradný  múr  kostola  už  nemá
zachovanú pôvodnú atiku. Jedinou súčasnou exteriérovou výzdobou zvonice je oblúčikový
vlys  na  kamenných  konzolkách  po  obvode  spodnej  časti  tretieho  podlažia.  Datovanie
výstavby zvonice nie je jednoznačné, postavili ju ale najneskôr v polovici 17. storočia. Má
štyri podlažia, pričom spodné má klenbu a vyššie rovné stropy. Jej atika sa už nezachovala,
bola  nahradená  trojuholníkovými  štítmi  zrejme  pri  prestavbe  v  roku 1728,  čo  dokladá  aj
nápisová  tabuľka  na  fasáde.  Vtedy  fasády  aj  dozdobili  štukovou  výzdobou,  dnes
nezachovanou.  Ďalšia  obnova prebehla  v  roku 1885.  Súčasťou barokovej  obnovy bola  aj
oprava  gotického  zvona  z  prelomu  14.  a 15.  storočia z  dielne  majstra  Konráda  a  jeho
nasledovníkov, o čo svedčí aj nápis „Bol opravený Tomášom Schwartzom a Jurajom Bartzom
v roku  1726.“ Na novodobej  oceľovej  stolici  sú  ešte  aj  ďalšie  tri  elektrifikované  zvony.
Gotický  zvon  „Obedňajší“  je  bez  výzdoby (výška  70  cm,  priemer  80  cm),  gotický  zvon
„Bľankáč“ bez výzdoby visí nad obedňajším (výška 60 cm, priemer 72 cm) a zvon z roku
1981 je zasvätený Panne Márii.

32



Levoča
Monumentálna zvonica je prepojená krčkom so slávnou radnicou. Je otázne, či zvonica, ktorá
existovala v 2. polovici 16. storočia, mala renesančnú štítkovú atiku. Jej súčasná podoba je
výsledkom  viacerých  stavebných  etáp.  Archívne  záznamy  hovoria,  že  zvonicu  postavili
(zrejme  len  prestavali)  po  polovici  17.  storočia  a  ukončili  v  roku  1662  výmaľbou
a prepojením krčkom s radnicou. V rokoch 1776 a 1779 zvonicu nadstavali. Súčasnú podobu
získala  zvonica v 19.  storočí  pri  obnovách v roku 1822 a na konci  storočia.  Počas prvej
prestavby pristavali točité schodisko ku zvonom. Na konci 19. storočia získala veža ihlancovú
strechu.6

Vo  zvonici  sú  dva  historické  zvony:  Zvon  Anjel  Pána  z  roku  1691  bol  odliaty
Joachimom Hannibalom Brorsom z Levoče. V strede drieku sa nachádza erb mesta nesený
štítonosičom. Dopĺňajú ho nápisy v latinčine: [S]OLI DEO . GLORIA . ANNO . 1691 ( =
Jedine Bohu sláva. Roku 1691) a SIT . NOMEN . DOMINI . BENEDICTVM . FVDIT . ME .
LEVTSCHOVIAE  .  IOACHIM  .  HANNIBAL  .  BRORS  (  =  Nech  je  meno  Pánovo
pochválené. Odlial ma v Levoči Ján Hannibal Brors.). Druhý zvon – sv. Urban z roku 1749
alebo 1744 ulial Sebastián Lecherer v Prešove na česť sv. Jakuba a Floriána za farára Ignáca
Pergera a richtára Petra a (?) pána Martina Husza, ako uvádza nápis. Má bohatú výzdobu
i textovú časť. Obsahuje reliéfy svätého Jakuba, Floriána a erb mesta Levoča.
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Obrázok 1. Mapa Spiša s vyznačením zvoníc
Foto: T. Haviar
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Obrázok 2. Zvonica v Kežmarku
Foto: T. Haviar

Obrázok 3. Rez zvonicou v Kežmarku
Foto: T. Haviar

Obrázok 2. Zvonica v Kežmarku
Foto: T. Haviar

Obrázok 4. Interiér zvonice v Kežmarku
Foto: T. Haviar
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Obrázok 5. Výzdoba fasády zvonice v Kežmarku
Foto: T. Haviar

Obrázok 6. Kostol sv. Anny so zvonicou v Strážkach
Foto: T. Haviar
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Obrázok 7. Rez zvonicou v Strážkach
Foto: T. Haviar

Obrázok 8. Výzdoba fasády zvonice v Strážkach
Foto: T. Haviar



 

38

Obrázok 9. Interiér zvonice v Strážkach
Foto: T. Haviar

Obrázok 10. Zvonica vo Vrbove s Kostolom sv. Serváca
Foto: T. Haviar
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Obrázok 11. Rez zvonicou vo Vrbove
Foto: T. Haviar

Obrázok 12. Výzdoba fasády zvonice vo Vrbove
Foto: T. Haviar

Obrázok 13. Zvonica vo Vrbove – portál s nápisovou tabuľou z roku 1644
Foto: T. Haviar
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Obrázok 14. Zvonica v Poprade – Spišskej Sobote
Foto: T. Haviar

Obrázok 15. Zvonica v Poprade – Spišskej Sobote
Foto: T. Haviar

Obrázok 16. Zvonica v Poprade – Spišskej Sobote
Foto: T. Haviar

Obrázok 17. Zvonica v Spišskej Belej
Foto: T. Haviar
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Obrázok 18. Rez zvonicou v Spišskej Belej
Foto: T. Haviar

Obrázok 19. Interiér zvonice v Spišskej Belej
Foto: T. Haviar

Obrázok 20. Zvonica v Poprade
Foto: T. Haviar

Obrázok 21. Fotografia zo začiatku 20. storočia so sgrafitom
Archív: M. Haviarová
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Obrázok 22. Interiér zvonice v Poprade
Foto: T. Haviar

Obrázok 23. Zvonica v Podolínci
Foto: T. Haviar

Obrázok 24. Zvonica v Podolínci
Foto: T. Haviar

Obrázok 25. Rez zvonicou v Podolínci s hypotetickou 
rekonštrukciou pôvodnej zvonovej stolice

Foto: T. Haviar
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Obrázok 26. Prevét vo zvonici v Podolínci
Foto: T. Haviar

Obrázok 27. Zvonica v Poprade – Matejovciach
Foto: T. Haviar

Obrázok 28. Nápisová tabuľka na fasáde zvonice v Poprade – Matejovciach
Foto: T. Haviar
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Obrázok 29. Zvonica v Poprade – Matejovciach – zvon z prelomu 14. a 15. storočia, opravený v roku 1726
Foto: T. Haviar

Obrázok 30. Zvonica v Levoči
Foto: T. Haviar



Zvonolejári, zvonári a zvonenie vo zvoniciach na Spiši

Mgr. Juraj Gembický

Krajský pamiatkový úrad, Košice

Abstrakt
V príspevku predstavujeme vzťah architektúry a hudby prezentovaný vo fenoméne hudby
zvonov  vo  zvoniciach  na  Spiši.  Osobitne  je  zhrnutý  význam  najstaršej  stredovekej
zvonolejárskej  dielne  majstra  Konráda  a  nasledovníkov,  ako  aj  funkcia  zvonárov,  zvoníc
a hodnoty  tradičného  ručného  zvonenia  u  nás  ako  bohatého  a  významného  nehmotného
hudobného prameňa v ohrození.

Abstract
The article studies the relations of architecture and music heritage in phenomenon of bells and
bell towers in the Spiš region. Special focus is laid on the importance of the oldest medieval
bell foundry of Master Konrád and his followers, as well as functions of bell ringers, bell
towers and significance of our traditional manual bellringing as an important music source
and intangible heritage in danger.

Vzťah medzi dvoma umeniami – medzi architektonickým priestorom a hudbou, ich vzájomný
vplyv  a  inšpirácie  možno  ideálne  zažívať  a  každodenne  bádať  pri  fenoméne  zvonov,
neodlučiteľne prepojených so zvonicami ako s „priestormi pre ich hudbu“, a to od starobylej
minulosti do modernej súčasnosti. Zvony vo viacerých kultúrach sveta ako hudobné a súčasne
aj kultové nástroje slúžia od archaických čias na zvolávanie ľudí, nadprirodzených bytostí, pri
vykonávaní rôznych náboženských či profánnych obradov a v mnohých ďalších podobných
a pri tom tak rozmanitých činnostiach. Stali sa súčasťou – „zvukovým sprievodcom“ aj nášho
každodenného života. Sú pre nás nenahraditeľným všestranným prameňom poznania – pre
históriu,  epigrafiku,  sfragistiku,  heraldiku,  genealógiu,  pre  dejiny  umenia,  remesla,  dejiny
vedy  a  techniky,  zvykoslovie,  ako  aj  pre  početné  iné  oblasti  –  muzikológiu,  liturgiku,
religionistiku, technológiu, jazykovedu a pre kampanológiu – vedu o zvonoch (lat. campana –
zvon). Od najstarších období našich národných dejín sú významnou súčasťou identity, kultúry
a  historickej  tradície  na  našom  území,  jednoznačne  doloženej  početnými  zmienkami,
dokladmi  a  súvislosťami  v  hmotných  i  písomných  historických  prameňoch,  v  ľudovej  či
v mestskej  kultúre.  Na  Slovensku  je  celkovo  odhadovaných  13  000  zvonov,  z  čoho  je
zdokumentovaná len necelá ich tretina, pričom iba približne 900 historických zvonov je aj
právne štátom chránených ako hnuteľné národné kultúrne pamiatky. Slovensko sa osobitne
cez zvony, zvonárov a zvonolejárov zbližuje so spoločnou históriou celej Európy. Dnes už
približne  500 dokumentovaných mien  zvonolejárskych majstrov  a  dielní,  viažucich  sa  na

45



územie Slovenska, v prepojení ich pôsobenia a pôvodu tiež s Českom, Maďarskom, Moravou,
Nemeckom,  Poľskom,  Rakúskom,  Ukrajinou,  Rumunskom,  ale  aj  s  Ruskom,  USA,
Slovinskom, Švajčiarskom, Talianskom či Belgickom, prepája dejiny zvonolejárstva na našom
území  od  stredoveku  až  po  súčasnosť  do  širokého  medzinárodného  kontextu
a nezastupiteľného významu.1

Našou  najstaršou  a  zároveň  najvýznamnejšou  podľa  mena  známou  stredovekou
mimokláštornou zvonolejárskou dielňou na Slovensku – a aj v rámci Uhorska – je stredoveká
dielňa majstra Konráda a jeho nasledovníkov na Spiši. Pomenovaná je podľa jej zakladateľa –
majstra Konráda (označovaného v literatúre nesprávne ako Gaal) so sídlom v Spišskej Novej
Vsi  a  s  pôsobením  známym  od  roku  1357  z  Visegrádu,  s  pokračovaním  majstra
i nasledovníkov v činnosti dielne kontinuálne až do  1. štvrtiny 16. storočia na Spiši. Ide tu
o viac  ako  40  známych  zachovaných  najvzácnejších  a  najstarších  zvonov,  minimálne  10
identifikovaných  zaniknutých  zvonov  a  približne  20  existujúcich  liatych  bronzových
krstiteľníc z rôznych lokalít z celého Slovenska, v malej časti aj z Maďarska a Poľska, ktoré
patria do okruhu tejto dielne alebo sú v odbornej literatúre a v bádaniach s ňou priamo či
nepriamo  spájané.  Nachádzame  ich  u  nás  osobitne  na  Spiši,  ale  aj  na Šariši, Gemeri,
Zemplíne,  v  Above,  na  Liptove  či  na  Orave.  Majú  charakteristický  typ  litier  a  nápisov
(výnimočne  i  s  priamym  autorským  signovaním),  ako  aj  príznačné  používané  výzdobné
motívy (delidlá,  medailóny a malé reliéfy so symbolmi evanjelistov,  s  motívom Kalvárie,
svätých, rastlinné i ornamentálne pásy), typické členenie plášťa zvona plastickými linkami
a ornamentálnymi  pásmi,  ako aj  identifikačné  technologické  konštrukčné prvky,  kde  patrí
(dielenské) zvonové rebro a koruna zvona. Na základe uvedených spoločných znakov ich
vďaka  výskumom  môžeme  v  prevažnej  väčšine  (popri  blízkej  skupine  podobných
stredovekých  zvonov  bez  výzdoby  a  novoobjavovaných  zvonov  s  príbuznou  výzdobou)
s istotou pripísať produkcii spomínanej významnej zvonolejárskej dielne. Zachované sú do
súčasnosti v používaní (!) priamo v našich zvoniciach či kostolných vežiach. Navyše aj vo
viacerých muzeálnych (kampanologických) expozíciách sa nachádzajú niektoré ďalšie vzácne
spišské  zvonolejárske  artefakty  a  ich  kópie  vrátane  stredovekých  liatych  dvojdielnych
krstiteľníc.  Nájdeme  ich  najmä  v  zbierkach  Východoslovenského  múzea  v  Košiciach,
Západoslovenského  múzea  v  Trnave,  ako  aj  Maďarského  národného  múzea  v  Budapešti
a v Ostrihome  a  tiež  v  niektorých  menších  lokálnych  múzeách  v  Maďarsku  i  v  Poľsku.
Aktuálne  je  v  rámci  dlhoročného  úspešného  mediálneho projektu  Rádia  Lumen  (od roku
2012)  s názvom  Naše  zvony  a  ich  zvonári  s  pravidelným  týždenným  celoslovenským
vysielaním  postupne  vytváraná  a  popularizačne  prezentovaná  aj  profesionálna  zvuková
databáza  zvonení  a  zvonárskych  i  zvonolejárskych  príbehov  vybraných  historických
i mladších zvonov z našich lokalít, tiež žijúcich zvonárov – pamätníkov či všetkých známych
dokumentovaných  majstrov  zvonolejárov  a  lejárskych  dielní  od  raného  stredoveku  do
dnešných  dní.  Ide  o  dôležitý,  záujem  vzbudzujúci  pravidelný  príspevok  do  spoločného
bohatého a interdisciplinárneho poznávania našich slávnych „majstrov bronzovej krásy“.

1 SPIRITZA, Juraj: Pôvodcovia zvonov na Slovensku. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2020 (v tlači).
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Zachované  artefakty  na  území  Slovenska,  Maďarska  a  Poľska  z  tvorivého  okruhu
majstra Konráda a jeho nasledovníkov zo Spišskej Novej Vsi zo 14. – 16. storočia v podobe
historických zvonov a krstiteľníc ako súčastí cirkevného dedičstva predstavujú a celonárodne
reprezentujú  zároveň  významnú  spoločnú  súčasť  stredoeurópskeho  kultúrneho  dedičstva.
Významom a úrovňou ich možno prirovnať k dielam majstra Pavla z Levoče, ktoré sú už
súčasťou svetového kultúrneho dedičstva v zozname UNESCO.2

Na zaradenie do svetového nehmotného kultúrneho dedičstva rovnako ašpiruje aj naše
súvisiace  tradičné  ručné  zvonenie  na  zvony  s  funkciou  zvonárov,  ktorí  sú  priamymi
výkonnými používateľmi artefaktov zvonolejárskej činnosti v najužšom vzájomnom prepojení
práve  s  priestormi  zvoníc,  veží  a  ostatných  zvonových  stanovísk.  Z  najstarších  dejín
používania zvonov v kresťanstve vieme,  že sa započali  už v ranokresťanských kláštoroch
severnej Afriky. Otec mníšstva – sv. Anton Pustovník nám v stanovách pustovníckeho života
zo 4. storočia zanechal o tom svedectvo, kde je medzi početnými pravidlami aj toto: „Len čo
udrú na zvon zvolávajúci k pobožnostiam, nebuď lenivý okamžite ísť do chrámu.“ Postupne
sa zvony začali všeobecne používať ako posvätné liturgické signálne nástroje a najstaršími
európskymi centrami zvonenia i zvonolejárstva  sa stali práve kláštory. Zvony a zvonári tak
oddávna patria k duchovnému a kultúrnemu dedičstvu každého národa a cirkvi. A aj na Spiši
sa už od stredoveku zvonilo na posvätné účely. Najstaršou známou písomnou zmienkou o tom
je  často  citovaný  testament  prepošta  Spišskej  kapituly  a  zároveň  lekára  Mutimíra,  ktorý
v roku  1273  obdaroval  miestneho  zvonára  Jána  so  synom dvomi  kravami,  štyrmi  volmi,
desiatimi  ovcami,  rovnakým  počtom  svíň,  polovicou  prepoštských  včelstiev  aj  desiatimi
jutrami  pôdy.3 Zvony  vďaka  zvonárom  zvolávali  na bohoslužby,  vyzývali  na modlitbu,
oznamovali  čas,  slávnosti,  príchod  vzácnych  hostí  i  nebezpečenstvo,  požiar  či  povodeň,
zvonili na pohreby, na ranné, poludňajšie a večerné modlitby (na Anjel Pána) a používali sa
pri iných mnohopočetných duchovných aj svetských príležitostiach, ktoré sa dotýkali životov
obyvateľov Spiša. Boli tiež mocným ochranným prostriedkom proti ničivým zlým silám či
mocnostiam, a tak sa v prelínaní kresťanských a magických prvkov zvonilo a často aj dodnes
zvoní  (!)  v  mnohých spišských obciach v spojení  s  modlitbou proti  búrkam a prírodným
živlom.  Poznáme  aj  výrazy  ako  prezváňanie,  zazváňanie,  vyzváňanie,  cenganie  či
šturmovanie a početné ďalšie spôsoby a možnosti zvonenia.4

Zvonice a veže kostolov so zvonmi vytvárali od stredoveku istý vizuálne i zvukovo
orientačný  – informačný  a  komunikačný  systém  zvonenia,  vzdialene  prirovnateľný
k funkciám  dnešného  rozhlasu  alebo  telefónu.  Podstatnou  súčasťou  veže  kostola  alebo

2 Zvony, zvonice a zvonenie na Spiši v minulosti. Katalóg k výstave pri príležitosti 500. výročia úmrtia Jána
Wagnera,  poslednej  výraznej  osobnosti  spišskonovoveskej  stredovekej  kovolejárne  založenej  Majstrom
Konrádom (1513 – 2013).  Ed. M. Števík. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2013. 33 s. (Tam aktuálne
zhrnutie  bádania  a poznania  k téme  –  pozri príspevky  autorov:  Gembický,  Števík,  Szőke  –  Buzás  –
Romhányi).

3 ŠTEVÍK, 2013, s. 15.
4 LUNGA, Radek  –  SOLAŘ,  Jaroslav:  Kostelní  věže  a  zvonice.  Kampanologie,  navrhování,  poruchy,

rekonstrukce  a sanace.  Praha  :  Grada  Publishing,  2010,  s.  15  –  16.;  VÁCHA,  Petr:  Vývoj  a  proměny
zvonového inventáře.  In:  Zvony.  Odborný seminář Společnosti  pro technologie ochrany památek 17.  6.
1999. Praha, 1999, s. 5 – 8.; SPIRITZA, Juraj: O používaní zvonov proti búrke. In: Múzeum, 1969, č. 3, s.
173 – 174.
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zvonice je zvon. Je súčasťou spolutvoriacou jej hodnotu, je základným atribútom existencie
zvoníc – veží. V cirkevnom zákonníku (Can.1169 CIC. § 1) nachádzame: „Patrí sa, aby každý
kostol mal zvony, ktorými nech sa zvolávajú veriaci k bohoslužbám a iným náboženským
úkonom.“  Rovnako  z  definície  nehmotného  dedičstva  vyplýva  aj  „… uznanie  praktikám
vrátane  miest  nevyhnutných  na  ich  existenciu.“ S  nehmotným  dedičstvom  tradičného
zvonenia spojené priestory (zvonice – veže so zvonovými stolicami, zvonovými podlažiami)
sa  podľa  toho  pokladajú  za  súčasť  aj  nehmotného  kultúrneho  dedičstva.  V uzatvorených
a malých komunitách je zvonica symbolom spájania ľudí, miestom, kde sa stretávajú a riešia
svoje  každodenné  problémy.  Mnohé  veže  a  zvonice  sú  dnes  už  kultúrnymi  pamiatkami
i samostatným predmetom záujmu a výskumu.5

Povolanie alebo aj  úrad zvonára (po latinsky – campanarius,  pulsator campanae,  po
česky – zvoník) zastávali v najstaršom období pôvodne kňazi, neskôr ostiári (nižšie kňazské
svätenie),  nakoniec  laici.  Funkcia  obecného  zvonára  bola  často  dohodnutá  cirkevným
výborom a predstavenstvom obce so staršími mužmi zo sociálne nižších vrstiev. Cirkevný
výbor určoval rozsah i spôsob zvonenia  na jednotlivé príležitosti,  ako aj ďalšie povinnosti
tejto funkcie (zvonenie proti búrke, pri požiari, pri úmrtiach a pohreboch – podľa požiadaviek
a finančných možností pozostalých). Zvonár dostával tiež jednorazové naturálne odmeny a aj
preto bol z radov miestnej chudoby  značný  záujem o túto funkciu.  Niekedy bola spojená
s funkciou hrobára  alebo iného obecného sluhu.  Zvonári  celý  svoj  aktívny život  zasvätili
službe  zvonom  a  starostlivosťou  o  ne.  V  minulosti  v  horných  podlažiach  veží  najmä
v mestách  bývali  alebo  pôsobili  aj  vežoví  strážnici  a  hlásnici  (vežníci)  či  vežoví  trubači
(bubeníci),  ktorých niektoré povinnosti  sa  sčasti  prekrývali  aj  so službou zvonárov (napr.
oznamovanie  času,  ohňa  a  iného  nebezpečenstva).6 Bohatstvo  našej  zvonárskej  tradície
spoluvytvárajú popri známych a významných zvonoch kostolných veží či zvoníc aj početné
menej nápadné zvony Spiša – hodinové zvony (tzv. cimbaly), zvony v malých vežičkách –
sanktusníkoch,  umieráčiky,  sakristijné  zvonce,  liturgické  omšové  cengáče,  rôzne  signálne
zvony  (školské,  železničné,  požiarne,  cintorínske,  domové,  kaštieľne,  hradné),  ručné
zvončeky aj zvonce, ako i mladšie zvony liatinové či oceľové. Patria  sem aj veľké vežové
drevené  mechanické  rapkáče  s  kľukou  (rapkadlá,  klepadlá),  používané  vo  vežiach
a zvoniciach namiesto zvonov v Pôstnom období (tzv. veľkonočné obradné idiofóny – patria
sem  aj  klapotky,  klapačky,  klepáče,  rapkáče,  rapkačky,  hrkačky,  valchy,  tragary,  tragáče),

5 ŽABIČKOVÁ, Ivana  –  ŠTIKAR,  Jaroslav:  Věž.  In:  Nové  kostely  a kaple z  konce  20.  století  v České
republice. Eds. J. Vaverka a kol. Kostelní Vydří, 2001, s. 205 – 213.; LUNGA, Radek – SOLAŘ, Jaroslav:
Kostelní věže a zvonice. Kampanologie, navrhování, poruchy, rekonstrukce a sanace. Praha, 2010. 176 s.;
SPIRITZA, Juraj:  Zvony na spišských kampanilách.  In:  Zborník SNM LXIII – História 9,  1969, s.  207
a nasl.; ŠALINGOVÁ,  Zuzana:  Konštrukcia  a súpis  drevených  zvoníc  na  Slovensku.  In:  Slovenský
národopis, 1973,  roč.  21,  s.  553  –  571.; SLIVKA,  Michal:  Veže  ako  dominanty  domínií  (Symbolika
a geneticko-typologický vývoj na Slovensku). In: Archeologica Historica Polona, 2002, roč. 12, s. 9 a nasl.;
SISA, Béla:  A Kárpát-medence fatornyai. Múzeumfalu Baráti Köre, 2001. 367 s.; KUČA, Karel:  České,
moravské a slezské zvonice. Praha : Libri, 2001. 302 s.; KUČA, Karel – LANGER, Jiří:  Dřevěné kostely
a zvonice v Evropě. I.-II. vyd. Paseka, 2009. 1032 s.; pre širší kontext a prehľad témy v súvislostiach pozri
kompletný zoznam ďalšej literatúry v závere textu.

6 LIPTÁKOVÁ, Anna: Mestskí vežoví trubači a ich pôsobenie v Košiciach. In:  Historica Carpatica, 1989,
roč. 20, s. 187 a nasl.
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v niektorých  baníckych  lokalitách  navyše  aj  drevené  klopačky  (dosky  na  ručné  bitie
s kladivom, umiestnené v špeciálnych vežiach na tento účel – v klopačkách).7

Tradičnou a najlepšou technikou rozoznievania zvonov je od počiatku do súčasnosti
ručné rozhojdávanie zvona ľudskou silou. Skúsený zvonár ťahom za lano pripevneným na
páke zvona, ktorá je spojená so zvonovou hlavou, rozhojdá zvon, počas zvonenia ho udržuje
v pohybe  v  pravidelnom rytme  a  v  závere  zvonenia  ho  citlivým a  pozvoľným brzdením
uvedie do pokojného stavu. Môže tak citlivo prispôsobovať kyv zvona správnemu rytmu,
dosiahnuť  optimálne  vyznenie  zvuku,  prípadne  včas  rozpoznať  poruchu a  zabrániť  tak
vážnejším škodám. Na rozdiel od elektrifikovaného automatického zvonenia dokáže ľudský
zvonár zladiť viaceré zvony (súbory zvonov) pri zvonení do rytmu, príp. regulovať pri tom
napr.  aj  pohyb  sŕdc  zvonov  (odmlky),  keďže  na to  boli  v  minulosti  súbory  zvonov
koncipované. Jedine ručné zvonenie ako spôsob pohonu umožňuje optimálne a jednoznačné
využitie  zvukových  –  hudobných  vlastností  zvona a  jedine  pri  ňom  je  hudobný  účinok
najlepší. Je jednoznačne najšetrnejšie voči zvonu a pre každý zvon je optimálne. Potvrdzuje to
odborná literatúra, výskumy, dlhodobé praktické skúsenosti odborníkov a pamiatkarská prax.8

Takéto  tradičné  ručné  zvonenie  sa  vďaka  generácii  zaslúžilých  žijúcich  zvonárov
našťastie ešte dodnes viac-menej zachováva v niektorých posledných lokalitách aj so svojimi
miestnymi špecifikami (napr. Poráč, Strážky, Kežmarok), inde sa zas nanovo sčasti obnovuje
v zastúpení nových mladých (príležitostných) zvonárov (napr. Gelnica, Smolník, Smolnícka
Huta).  Tradícia  ručného  zvonenia  sa  vo  svojej  bohatej  pestrosti  a  početnej  regionálnej,
lokálnej,  konfesionálnej  i  príležitostnej  variabilite  dedila  a  uchovávala  cez  generácie
v rodinách kostolníkov – zvonárov,  pričom často ho u nás vykonávali  aj  ženy.  Sú známe
lokality,  kde  celé  storočia  obecné  zvony  bez  problémov  spoločne  používali  viaceré
vierovyznania,  ba  dokonca  na  Spiši  máme  aj  zvony  odlievané  židovskými  zvonolejármi
Friedmannovcami zo Sabinova. No poznáme na druhej strane aj rôzne spory o zvony, zákazy
a obmedzovania zvonenia pre protestantské cirkvi, ale tiež napr. osobitnú, tzv. zvonársku daň
(Glöcknergeldt)  v  17.  storočí  v  Levoči,  ako aj  peňažné zbierky na nové zvony zo strany
spišských rodákov – zahraničných Slovákov v 20.  storočí.  Zvony a zvonenia na nich tak
pomáhajú aj bližšiemu spojeniu ľudí a spoločenstiev. Sú praktizované všetkými národnosťami
a  kresťanskými konfesiami na  celom našom území.  Ide  zároveň o spoločné  celoeurópske
nehmotné  dedičstvo,  ktoré  je  alebo  bolo  praktizované  podobne  tradične  aj  v  okolitých
krajinách  a  ktoré  je  špecificky  odlišné  od  iných  národných  tradícií  zvonenia  –  napr.
anglosaskej, ruskej, španielskej.9

Vieme, že tradičné ručné zvonenie je náročné na ľudskú prácu, na venovaný čas, na
početné schody, ktorými treba často dennodenne vystupovať do veží, či na mzdu, ktorá je

7 KURFÜRST, Pavel: Hudební nástroje. Praha : Togga, 2002, s. 93 – 94, 412 – 416, 396 – 401 (rapkáče) a i.;
VÁCHA, Petr: Velikonoční řehtačky a klapačky. In: Zprávy památkové péče, 2019, roč. 79, č. 1, s. 82 – 84.;
MISTRÍK, Jozef: Klopačky – informačné a dorozumievacie prostriedky na Slovensku. In: Krásy Slovenska,
1975, roč. 52, s. 438 – 443.

8 GEMBICKÝ, Juraj  – LUNGA, Radek:  Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku – metodika.  Košice :
Pamiatkový úrad SR, 2014. (Tam podrobné odkazy aj na ďalšiu literatúru, smernice a metodiky k téme.)

9 ŠTEVÍK, 2013, s. 15 – 17.; Dokumentárny film „Ručné zvonenie na Železnej ceste“ (MUNK, Ladislav,
2014, Spišské osvetové stredisko – Spišská Nová Ves); na porovnanie tradícií pozri videá na youtube.
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dnes pre zvonára buď veľmi symbolická, alebo nie je žiadna. Celé storočia však napriek tomu
všetkému ručne zvonili na Spiši pri svojich tisícich povinnostiach jednoduchí ľudia, ale aj
dedinskí učitelia a notári v jednej osobe. A čo je najdôležitejšie, dokážu to v našich obciach
a mestách naši zvonári aj dnes, ak dostanú podporu a vhodne vytvorené podmienky (napr.
v rámci miništrantskej a kostolníckej služby, príp. prostredníctvom rôznorodých záujmových,
občianskych združení,  spolkov,  grantov,  prostredníctvom aktivačnej –  verejnoprospešnej
činnosti v  obciach  či  prostredníctvom škôl).  Žiaľ,  prirodzené fyzické  ubúdanie  zástupcov
posledných žijúcich generácií zvonárov a poslucháčov zvonenia (so silnými živými väzbami
na zvony) a tiež pragmatický postoj cirkví k službe zvonárov u nás ovplyvňujú do veľkej
miery  jej  životaschopnosť v  konkrétnom praktizovaní.  Princípom tejto životaschopnosti  je
o. i. práve osobný prístup človeka. Veľkým negatívom pre zvony samotné je v skutočnosti
novodobá elektrifikácia zvonov, ktorá sa radikálne presadzovala po 2. svetovej vojne, najmä
však za socializmu a v ostatných rokoch tiež radikálne nahrádza posledných živých zvonárov.
Pri nej sa totiž odstraňuje originálne príslušenstvo zvonov (drevené zvonové hlavy, kované
srdcia  a  i.)  a  z  dlhodobejšieho  hľadiska  pri  nej  dochádza  k  výraznému  poškodzovaniu
a možnému prasknutiu zvonov, k zanikaniu živých osobných ľudských prepojení na hudbu
zvonov a jej bohaté možnosti. Cit ľudského zvonára však nenahradí žiadny elektromotor ani
elektromagnet či  nejaký hypermoderný robot v budúcnosti.  Je preto potrebné jednoznačne
odmietať  akúkoľvek  elektrifikáciu  historických  zvonov,  ich  prelievanie  či  neodborné
zváranie,  ale  aj  pragmatický  a  často  neodborný  alebo  ľahostajný  prístup  k  zvonom
a zvoneniu, pretože pri tom ide o zánik a likvidáciu pôvodných historických originálov, o ich
nenávratné ničenie a o ničenie nehmotného dedičstva. Aj preto je v aktuálnej pamiatkovej
metodike ochrany zvonov na celom Slovensku platná zásada, že „Predmetom pamiatkovej
ochrany je  zvon spolu  so všetkými originálnymi funkčnými súčasťami,  ktoré  podmieňujú
zachovanie jeho autentického zvuku (hlasu). To je aj dôvodom ochrany autentického spôsobu
rozoznievania zvona, t. j. ručného zvonenia.“10 Inými slovami – zvuk zvona je jeho primárnou
vlastnosťou, ktorú je potrebné zachovať (tzv. Klangdenkmale – historické zvony a organy, kde
ich autentický zvuk je princípom pamiatkovej hodnoty).  V súvislosti  s tým je predmetom
ochrany zvona aj autentický systém samotného pohonu zvona, úzko spätý s príslušenstvom
zvona. Týmto autentickým pohonom je tradičné ručné zvonenie zabezpečované zvonárom.
Zachovanie  tejto  formy  pohonu  zvonov  je  zároveň  spôsobom  ochrany  a  zachovania
pôvodného zvonového príslušenstva zvonov vo svojej hmotnej podstate. A tak tradičné ručné
zvonenie na zvony má aj v súčasnej dobe napriek všetkým výdobytkom techniky svoje veľké
opodstatnenie  a  hlavne  –  nesie  v  sebe  skryté  posolstvo  osobnej  služby,  obety,  modlitby
a citlivosti, ktorým nás samo ručné zvonenie učí a ku ktorým nás nabáda. Je vlastne osobitnou
formou účasti veriacich laikov na posvätnej liturgii a na jej príprave. Spoločenstvo a služba
zvonárov  si  zasluhujú uznanie, podporu a znovuoživenie vo svojej tradičnej činnosti aj pre
budúce  generácie.  Ono  má  potenciál  ostať  udržiavané  vo  všetkých  našich  komunitách
a obciach. Veď ako napísala mystička Anna Katarína Emmerichová: „Cítim, že hlahol zvonov

10 GEMBICKÝ, Juraj  – LUNGA, Radek:  Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku – metodika.  Košice :
Pamiatkový úrad SR, 2014, s. 20 – 21.
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omnoho viac posväcuje, povznáša, posilňuje a dojíma než ktorýkoľvek iný zvuk, ktorý mi
naproti  tomu znie ponuro a temne.“ Zvon je  totiž  žijúca pamiatka a  sám osebe je  akoby
žijúcou bytosťou; priamo či nepriamo sa jeho príbehy prepájajú s osudmi našich predchodcov
i s tými našimi. „Zvon je živý hudobný nástroj, a preto si s ním nemôže rozumieť a cítiť nič
iné ako ľudské ruky.“11 Sme možno jedným z posledných, aj keď potápajúcich sa ostrovčekov
ručného  zvonenia  v  srdci  Európy.  Aj  preto  je  v  súčasnom svete  ustavične  vyzváňajúcich
mobilov  či  nevkusných  digitálnych  zvonkohier  potrebné  chrániť  v  našich  zvoniciach
a kostolných vežiach vzácne historické zvony s ich autentickou hudbou ako nenahraditeľný
hudobný duchovný prameň pre budúce generácie.

Tradičné ručné zvonenie a funkcia zvonárov sú oficiálne zapísané od roku 2011 do
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska ako chránený prvok
na území Slovenska v zmysle medzinárodného Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho
dedičstva z roku 2003 z Paríža. Ide o ohrozený kultúrny fenomén a v záujme jeho zachovania
je nanajvýš potrebné vzbudzovať jeho širokú podporu a celospoločenskú pozornosť i nový
záujem oň. V roku 2013 boli zároveň pripravené podklady aj na nomináciu na zápis na úrovni
svetového kultúrneho nehmotného dedičstva UNESCO.12
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Obrázok 1. Stredoveký zvonolejár
Zdroj: internet

Obrázok 2. Výzdobné motívy z dielne majstra Konráda: 
Švedlár, krstiteľnica

Foto: J. Gembický (2007)

Obrázok 3. Stredoveký zvonár
Zdroj: internet

Obrázok 4. Stredoveký vežník – trubač
Zdroj: internet
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Obrázok 5. Strážky, zvonárka v kampanile
Foto: J. Gembický (2012)

Obrázok 6. Kežmarok, zvonár v kampanile
Foto: J. Gembický (2012)

Obrázok 7. Elektrifikovaný historický zvon – Dravce, 1516
Foto: J. Gembický (2010)

Obrázok 8. Veľkonočný vežový rapkáč – Hervartov
Foto: J. Gembický (2013)
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Obrázok 9. Certifikát Ministerstva kultúry SR pre tradičné ručné zvonenie a zvonárov na Slovensku, 2011

Obrázok 10. Výuka mladého adepta ručného zvonenia, Poráč
Foto: J. Gembický (2012)



Letohrádok Dardanely v Markušovciach 
a expozícia klávesových hudobných nástrojov

PhDr. Bernadeta Kiczková

Kaštiel a letohrádok Dardanely v Markušovciach

Abstrakt
Letohrádok  Dardanely  v  Markušovciach  patrí  medzi  významné  pamiatky  rokokovej
architektúry  na  Slovensku.  Od  roku  1983  je  v  objekte  sprístupnená  pre  verejnosť
špecializovaná expozícia klávesových hudobných nástrojov, ktorá je jedinou svojho druhu na
Slovensku.  Autorom expozície  bol  Ivan  Mačák,  nestor  slovenskej  organológie,  pracovník
vtedajšieho  Hudobného  oddelenia  Historického  ústavu  Slovenského  národného  múzea
v Bratislave.  Letohrádok  Dardanely  je  nielen  miestom expozície,  ale  aj  pracoviskom pre
odbor dejiny hudby. V rokoch 2014 – 2016 bol samotný objekt revitalizovaný z Európskych
štrukturálnych fondov Regionálneho operačného programu a momentálne je hlavným cieľom
múzea  návrat  expozície  s  využitím  moderných  prvkov  tak,  aby  vyhovovala  nárokom
súčasných návštevníkov, ale zároveň nestratila dôstojnosť a kvalitu, ktorá jej patrí už viac ako
35 rokov. Letohrádok Dardanely s expozíciou klávesových hudobných nástrojov je pobočným
zariadením Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Abstract
The Dardanely Summer-House in Markušovce is one of the most important monuments of
Rococo architecture in Slovakia. Since 1983, a special exhibition of keyboard instruments has
been open for public, being one of a kind in Slovakia. The author of the exhibition is Dr. Ivan
Mačák, the founder of the Slovak organology and the employee of former Music Department
of the Slovak National Museum – Museum of History in Bratislava. The Dardanely Summer-
House is not only the place of exhibition but also the work facility for Music History program.
Between  2014  and  2016,  the  building  was  revitalised  using  the  financial  support  of  the
European  Structural  and  Investment  Funds  under  Regional  Operational  Programme.
Currently, the main aim of the museum is to reopen the exhibition using modern elements to
both meet the needs of today's visitors and to maintain the quality and prestige held for more
than 35 years. The Dardanely Summer-House with its exhibition of keyboard instruments is
a subject of the Spiš Museum in Spišská Nová Ves.

Letohrádok Dardanely v Markušovciach ako kultúrnohistorická pamiatka
História budovy
Hlavnou  témou  tohtoročnej  konferencie  je  Slovenská  hudba  a  architektúra  v  rôznych
perspektívach.  Máloktorý  objekt  môže tak  dokonale  spájať  dve umenia  –  architektonický
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priestor  a  hudbu  ako  letohrádok  Dardanely  v  Markušovciach  a  expozícia  klávesových
hudobných nástrojov, ktorá je v ňom sprístupnená od roku 1983. Týmto príspevkom chceme
poukázať na 35-ročnú existenciu špecializovanej expozície vo všetkých formách múzejnej
činnosti.

Samotný  letohrádok  Dardanely  je  významnou  pamiatkou  rokokovej  architektúry  na
Slovensku.1 Dal ho postaviť Wolfgang (Farkaš) Máriássy v poslednej tretine 18. storočia pri
príležitosti  ohlásenej  návštevy  cisára  Jozefa  II.  na  Spiš,  ktorá  sa  napokon  neuskutočnila.
Z rozsiahleho stavebného zámeru trojosového pavilónu sa realizovala len stredná časť, bočné
krídla ostali nedostavané.

Aj keď nebol  naplnený stavebný zámer majiteľa,  stredný pavilón letohrádku svojou
honosnou sálou  na  poschodí  naplnil  jeho predstavy o  reprezentačnom priestore  a  sála  sa
využívala  na  koncerty,  plesy,  divadelné  predstavenia  a  zábavy.  Letohrádok  je  do  parku
obrátený fasádou,  členenou pilastrami s  pestro vyplnenými hlavicami a  bohatou štukovou
výzdobou s motívmi hudobných nástrojov, kvetov a košíkov s ovocím. Okná sú polkruhové,
zdobené jemnou štukovou výzdobou s prevahou rokajových a akantových prvkov. Ukončený
je  máriássyovským erbom v  tympanóne.  V 19.  storočí  boli  na  miestach  bočných  krídiel
postavené skleníky s provizórnym dreveným schodiskom. Z rokov 1920 – 1930 sa zachovala
korešpondencia2, v ktorej vtedajší majiteľ Edmund Máriássy žiada finančné prostriedky na
obnovu strechy a fresiek, zničených pri požiari. Po roku 1945 slúžil letohrádok ako skladový
priestor vtedajších štátnych majetkov, čím došlo k jeho devastácii.

Rekonštrukcia v rokoch 1974 – 1983
V rokoch 1974 – 1983 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia letohrádku. V rámci nej bola
časť letohrádku obnovená – stredný rizalit a dostavané boli bočné krídla a schodisko. Zároveň
boli reštaurované fresky v spoločenskej sále na poschodí, ktorá je dominantným priestorom
letohrádku, pod vedením akademickej maliarky Evy Riccotiovej. Výzdoba stropu je členená
do šiestich obrazov, zobrazujúcich scény z gréckej mytológie pod názvami: Galatea a delfín,
Paridov súd, Artemis na love, Poseidón a Amfitrité, Dionýzos a Ariadna, Únos Persefóny.

Bočné  steny  majú  maľbu  iluzívnej  architektúry  s  antickými  postavami,  na  stenách
okenných otvorov sú vázy s kvetmi a hudobné nástroje zviazané stuhou.

Maľby sa viažu na funkčné určenie sály, svedčia o vkuse a životnom štýle šľachty na
sklonku 18. storočia. Sú zároveň výrazom obdivu majiteľa ku kultúre starovekého Grécka
a oblasti Malej Ázie. Predpokladá sa, že inšpiráciou na samotnú realizáciu boli cesty majiteľa
po týchto miestach. Samotný názov Dardanely je reminiscenciou na tie kraje.

Autorstvo  malieb  je  doteraz  nepresné,  pripisuje  sa  domácemu  majstrovi  z  okruhu
Dorfmeistrovej  školy.  Uvažuje  sa  aj  o  talianskych  predlohách  Luca  Giordana  alebo
predlohách francúzskych rytín a pripisujú sa viedenskému maliarovi Sohrovi.

1 Múzeum Spiša 1951 – 2011. Zost. Z. Krempaská. Spišská Nová Ves : Múzeum Spiša, 2011, s. 42 – 45.
2 SNAKOVÁ, Martina: Kaštieľ Markušovce. Archívny výskum pre Múzeum Spiša. Spišská Nová Ves, 2011,

s. 9. 
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Vznik špecializovanej Expozície klávesových hudobných nástrojov v Markušovciach
21. septembra 1983 bola verejnosti sprístupnená expozícia klávesových hudobných nástrojov
domácej  proveniencie,  ktorá  je  jedinou  špecializovanou  expozíciou  tohto  druhu  v  rámci
Slovenska.  Jej  autorom  bol  nestor  slovenskej  organológie  Ivan Mačák,  vtedajší  vedúci
Hudobného  oddelenia  Historického  ústavu  Slovenského  národného  múzea v  Bratislave.
Hlavnou  myšlienkou  bolo  predstaviť  klávesové  hudobné  nástroje,  ktoré  mali  aj  u  nás
významné postavenie  najmä v 19.  storočí,  ich  výrobcov,  centrá  výroby a  pod.  Odbornou
snahou I.  Mačáka bolo vytvorenie špecializovaných pracovísk a expozícií,  zameraných na
jednotlivé  skupiny  hudobných  nástrojov.  V  plnej  miere  a  rozsahu  sa  to  podarilo  len
v Markušovciach.

Samotná expozícia je rozdelená do dvoch častí: organy – pozitívy na prízemí letohrádku
vo  vstupnej  hale  a  bočnom  krídle  a  strunové  klávesové  nástroje,  medzi  ktoré  radíme
klavichordy,  stolové  klavíry,  klavíry  –  krídla,  vystavené  na  poschodí  v  spoločenskej  sále
a bočnom krídle.

Expozícia klávesových hudobných nástrojov a pracovisko pre odbor dejiny hudby
Letohrádok Dardanely nie je len expozičným priestorom, ale aj odborným pracoviskom pre
múzejný  odbor  dejiny  hudby.  Zároveň  je  pobočným zariadením Múzea  Spiša  v  Spišskej
Novej  Vsi.  Hlavnou  náplňou  každého  múzea  je  akvizičná  činnosť.  Okrem  skupiny
klávesových nástrojov získalo múzeum aj ďalšie hudobné nástroje – pianoly, ľudové hudobné
nástroje či kolekciu akordeónov od zberateľa Tibora Ďuráka. Ďalej  tiež  zbierky hudobného
charakteru  –  časti  mechaník,  torzá  hudobných nástrojov,  literatúru  o  hudbe,  nototlače,
gramoplatne a gramofóny, fond Alexandra Buchnera.

Vedeckovýskumná činnosť – viacročný výskum a spolupráca s Evou Szórádovou, ktorá
sa dlhodobo venuje práve hudobnému nástrojárstvu, odhalili mnohé zaujímavosti vystavených
hudobných nástrojov a fakty zo života výrobcov, mnohých zručných a tvorivých majstrov
organárov a výrobcov klavírov,  ako aj  využitie nástrojov v minulosti  a dnes.  Vďaka tejto
činnosti už máme dnes komplexnejší a ucelenejší pohľad na uvedenú problematiku.
Okrem  toho  sa  pracovisko  v  Markušovciach  dlhodobo  podieľa  na  mapovaní  osobností
hudobného života na Spiši.

S výsledkami výskumu úzko súvisí aj otázka reštaurovania hudobných nástrojov. Vďaka
nemu je možné vytypovať hudobné nástroje, ktoré sa v rámci reštaurátorských prác uvedú do
pôvodného stavu a s predpokladom funkčnosti môžu byť využívané na hudobnú produkciu.
Reštaurovanie hudobného nástroja nie je len o povrchovej úprave, ale zvládnutie mechaniky
vyžaduje vysoko kvalifikovanú odbornosť.  Vyhľadávanie  špeciálnej  odbornosti  je  otázkou
prieskumu v okolitých krajinách Európy.

Predstavenie najzaujímavejších nástrojov
Klenotom  muzeálnej  zbierky  sa  stal  kladivkový  klavír  z  bratislavskej  dielne
najvýznamnejšieho výrobcu klavírov na Slovensku Carla Schmidta z roku 1846, ktorý bol do
zbierkového fondu múzea získaný v roku 1984 zo Základnej školy v Bystranoch na Spiši.
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Z výtvarného hľadiska patrí  k  najkrajším  zachovalým  nástrojom  domácej  proveniencie.
V obchodnej knihe C. Schmidta bol evidovaný pod opusovým číslom 869.

Carl  (Károly)  Schmidt  (1794 – 1872) pochádzal  z  Nemecka,  v  Bratislave  sa usadil
v roku 1822 a hneď v nasledujúcom roku zhotovil klavír pre grófa Pálfyho. Získal si ním
priazeň, uznanie a ďalšie objednávky. Svojou zručnosťou a kvalitou produkcie sa preslávil
nielen v Bratislave, ale aj za hranicami Uhorska. V Bratislave vlastnil klavírny salón a na jeho
nástrojoch koncertovali aj také osobnosti ako Johann Nepomuk Hummel, Franz Liszt,  Clara
Schumannová či Anton G. Rubinštejn. Klavír zo zbierkového fondu múzea bol vyhotovený
v čase najväčšieho rozkvetu jeho dielne, keď ročná produkcia dosahovala 63 kusov nástrojov
a  nemala  v  Uhorsku  konkurenciu.  Na  svetových  výstavách  patril  medzi  špičkových
vystavovateľov. Nástroj z op. č. 869 dokončil v roku 1846 a odoslal ho grófovi Máriássymu
na Spiš. Predpokladáme, že do jeho sídla, ktoré bolo v Markušovciach. Povrch nástroja tvorí
dyha z dreva uhorského jaseňa, predná časť količníka je bohato zdobená intarziou z perlete,
slonoviny a kovu s motívmi hudobných nástrojov.  Uprostred je  signatúra Schmidt  Károly
Pozsonyban. Cena klavíra 1 175 zlatých bola v porovnaní s ostatnými nástrojmi vysoká.

Nástroj je po reštaurovaní, funkčný. Reštaurátorské práce realizoval Miroslav Kosťun
z Prahy.3

Barokový pozitív neznámeho majstra pochádza z ev. a. v. kostola Jurské pri Kežmarku.
Je evidovaný ako barokový pozitív z 18. storočia. Pri reštaurovaní bolo zistené, že najstaršie
zachovalé časti vzdušnice pochádzajú z konca 17. storočia. Nástroj reštaurovali Ján Kubát
z Kutnej  Hory  a  Bohumil  Žloutek  zo Zásady,  okres Jablonec  nad Nisou.  V súčasnosti  je
udržiavaný na koncertné účely organárom Radomírom Mašlárom.4

Klavichord, výrobca Johann Georg Klöckner, Bratislava, rok 1808. Výrobca sa narodil
sa  v  2.  polovici  18.  storočia  v  Prusku.  Vyučil  sa  za  organára  a  výrobcu  klávesových
hudobných nástrojov u známeho majstra Johanna Peckinga. Výučný list získal v roku 1789
a do cechu stolárov v Bratislave bol prijatý v roku 1801.  Od roku 1808, keď zhotovil  aj
spomínaný klavichord, prevzal až do roku 1821 starostlivosť o organ v Dóme sv. Martina.
Viac ako 30 rokov sa staral aj o klavíry Hudobnej školy pri Normálnej škole v Bratislave.5

3 V roku  1997  bola  v  expozícii  realizovaná  nahrávka  piesňového  cyklu  F.  Schuberta  Krásna  mlynárka
v podaní: Christopher Norton-Welsh, spev (Rakúsko) a Daniela Varínska, klavír. Pri nej bol použitý práve
klavír K. Schmidta.

4 Na koncerte v roku 1988 odzneli na tomto nástroji skladby J. Podprockého  Partita regenschorica podľa
Levočského pestrého zborníka v podaní I. Sokola.

5 SZÓRÁDOVÁ, Eva: Historické klavíry na Slovensku. Bratislava : Scriptorium Musicum, 2004, s. 34, 44 –
46. 
V roku 1991 bola v expozícii realizovaná nahrávka Vietorisovej tabulatúry v podaní súboru Musa Antiqua
Sloveniae, kde bol použitý klavichord J. G. Klöcknera, na ktorom hral Vladimír Rusó.
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Hudba – koncerty, výtvarné umenie – výstavy základných umeleckých škôl, divadlo –
mytológia
Jedinečnosť  expozície  a  jej  umiestnenie  v  letohrádku  Dardanely  úzko  súvisí  s  rozvojom
koncertnej  činnosti,  ktorá  sa  začala  v  máji  1985.  Pri  jej  zrode  stál  popredný  slovenský
organista  Ivan  Sokol,  ktorý  sa  predstavil  na  prvom  koncerte  v  rámci  Medzinárodného
organového festivalu v Košiciach. Na jeho podnet nadviazalo múzeum spoluprácu so Štátnou
filharmóniou v Košiciach, ktorá každoročne v rámci spomínaného festivalu uviedla pre širokú
verejnosť a Kruhy priateľov vážnej hudby aj koncerty v Markušovciach. Po prvom koncerte
sa postupne predstavili aj ďalší poprední domáci a zahraniční organisti. Intenzívna spolupráca
trvala do roku 1989.

Odvtedy  sa  štruktúra  organizovania  koncertov  zmenila,  vystriedalo  sa  tu  mnoho
interpretov  v  rámci  organových,  klavírnych  a  speváckych  recitálov  i  ďalších  komorných
koncertov.

Dlhoročná spolupráca s poprednou mezzosopranistkou Martou Beňačkovou trvala od
roku 1985 až do roku 2013. Markušovskému publiku sa predstavila niekoľkokrát s rôznym
nástrojovým  sprievodom, po roku 2000 aj  so svojimi študentkami  z  Janáčkovej akademie
múzických umění (ďalej len „JAMU“) v Brne.

Tradícia vianočných koncertov začala v roku 1989 nemalou zásluhou Františka Balúna,
vtedajšieho  sólistu  opery  Štátneho  divadla v  Košiciach,  ktorý  sa  v  rôzne  obmenenom
programe a v spolupráci s inými umelcami predstavil viackrát práve na Vianoce. V roku 2019
sme si pripomenuli 30. výročie vzniku tejto tradície. Práve jeho pričinením sa z roka na rok
zvyšoval záujem o tieto koncerty pre ich neopakovateľnú atmosféru a čaro. Dodnes patria
k najobľúbenejším a pre veľký záujem verejnosti  ich usporadúvame v posledných rokoch
dvakrát.

Počas letnej turistickej sezóny sa čoraz častejšie konajú koncerty mladých umelcov –
študentov,  absolventov  konzervatórií  a  iných  škôl  umeleckého  zamerania,  často  laureátov
rôznych  medzinárodných  súťaží.  Markušovce  sa  postupne  stali  miestom  umeleckej
prezentácie aj mladej generácie.

V jesenných mesiacoch ožíva letohrádok Dardanely koncertmi v spolupráci s rôznymi
inštitúciami a združeniami v rámci hudobných festivalov, z ktorých dnes už niektoré zanikli,
ale aktívne pretrvávajú Musica nobilis a Levočské babie leto.

Priestory  letohrádku  využívajú  aj  Základná  umelecká  škola  (ďalej  len  „ZUŠ“) zo
Spišskej Novej Vsi a celého okresu na absolventské koncerty a výstavy.

V  spolupráci  s  Katedrou  bábkarskej  tvorby  Divadelnej  fakulty  Vysokej  školy
muzických  umení  vzniklo  predstavenie  Premeny  –  inšpirované  gréckou  mytológiou  na
freskách letohrádku.

Revitalizácia areálu hudobného múzea 2014 – 2016, realizácia projektu
V rokoch 2014 a 2015 sa realizoval projekt v rámci Európskych štrukturálnych fondov (ďalej
len  „EŠF“) z  Regionálneho  operačného  programu  pod  názvom  Revitalizácia  areálu
hudobného múzea. Počas realizácie projektu bolo upravené okolie letohrádku, vybudované
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nové parkovisko za objektom, ale aj revitalizovaný interiér s návrhom na nové usporiadanie
expozície. Expozícia má nadčasovú hodnotu, takže obsahová náplň ostane nezmenená, len
spôsob inštalácie nadobudne novú modernejšiu podobu vrátane interaktívnych prvkov. Nová
expozícia by sa mala stať atraktívnejšou, flexibilnejšou a mala by ponúknuť návštevníkom
viacej zážitkov z historických hudobných nástrojov.

Expozícia po roku 2016
13.  mája  2016  bol  letohrádok  opäť  sprístupnený  verejnosti,  najmä návratom  koncertnej
činnosti doň a postupným návratom a inštaláciou hudobných nástrojov na poschodí. Tie boli
počas revitalizácie vysťahované do náhradných depozitných priestorov. V súčasnosti nie je
expozícia dokončená.

Inovácia expozície v roku 2018
V  rámci  projektu  Košického  samosprávneho  kraja  Inovácia  expozícií  2018  sa  podarilo
zrealizovať  viacero  aktivít  z  návrhu  architektonicko-výtvarného  riešenia:  časová  os  nad
schodiskom s významnými medzníkmi o historickom objekte, o expozícií a hudobnom živote
v nej, vytvorenie oddychovej zóny pre návštevníkov, informačno-orientačný systém v celom
priestore  letohrádku.  Ďalej  to  bola  inštalácia  pozitívu  na  prízemí  letohrádku  a  ďalších
hudobných nástrojov, získaných priebežne do zbierkového fondu múzea, ktoré dovtedy neboli
vystavené.  Priestor  bočného  krídla  na  prízemí  bol  vyčlenený  na  inštaláciu  kolekcie
akordeónov, ktoré sme do zbierkového fondu múzea získali v rokoch 2008, 2010 a 2013 od
súkromného zberateľa T. Ďuráka z Leopoldova. Hlavným kritériom bolo historické hľadisko,
typologické  zastúpenie  krajín  a  výrobcov.  Zastúpené  je  najmä Taliansko,  Nemecko,
Československo, v menšej miere aj Francúzsko a Belgicko.

S novou inštaláciou súvisí aj realizácia nových aktivít pre deti a verejnosť:  zakúpenie
hračiek – hudobných nástrojov pre deti, Orffových hudobných nástrojov; pripravujeme rôzne
interaktívne podujatia pre vekové kategórie  základných škôl aj  materských škôl, kde si deti
budú môcť zahrať a vytvoriť triednu kapelu.

Okrem  tradičných  koncertov  vážnej  hudby,  ktoré  sú  pre  našu  expozíciu  prvoradé,
vytvárame aj nové formy prezentácie pre učiteľov a žiakov ZUŠ, a to workshopy zamerané na
hudobné  nástroje  –  klavír  a  akordeón,  interpretáciu  hudby  rôznych  období,  ktoré  vedú
poprední pedagógovia konzervatórií a interpreti.

Plány a perspektívy do budúcnosti
Realizácia novej expozície je otázkou finančných prostriedkov. Hlavným cieľom je návrat
a inštalácia  všetkých  hudobných  nástrojov,  ich  popis,  ozvučenie  aspoň  vybraných  druhov
nástrojov,  zapojenie  moderných  prvkov  s  možnosťou  variabilnosti.  Našou  snahou  je
vytvorenie modernej  expozície,  ktorá  by na jednej  strane  vyhovovala  nárokom súčasných
návštevníkov, ale zároveň by na druhej strane nestratila dôstojnosť a kvalitu, ktorá jej patrí už
viac  ako 35  rokov.  Expozíciu umocňuje  jej inštalácia  v  priestore  historickej  budovy
letohrádku, ktorý sa radí medzi najkrajšie rokokové stavby na Slovensku.
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Rozvoj  koncertnej  činnosti  a  aktivít  v  letohrádku Dardanely  je  spojený aj  s  ďalším
objektom v areáli – kaštieľom, v ktorom je  umiestnená expozícia historického nábytku s jej
aktivitami. Navyše priestor francúzskeho parku, do ktorého zapadajú obidva objekty, ponúka
možnosti  rozvoja  nových  druhov  aktivít  aj  vo  vonkajšom priestore,  určených  hlavne  pre
mladú  generáciu.  Je  potrebné  citlivo  vyberať  jednotlivé  formy  a  druhy,  spájať  ich
s odbornosťou  a  zachovať  štatút  fondovej  inštitúcie,  ku  ktorej  múzeum  so  svojimi
expozíciami v historických objektoch nepochybne patrí.
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Obrazová príloha

Obrázok 1. Letohrádok Dardanely v Markušovciach
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Obrázok 2. Letohrádok Dardanely, dobové fotografie z 19. storočia

Obrázok 3. Rekonštrukcia letohrádku Dardanely v rokoch 1974 – 1983
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Obrázok 4. Slávnostné otvorenie špecializovanej expozície 
klávesových hudobných nástrojov, 21. 9. 1983
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Obrázok 5. Expozícia klávesových hudobných nástrojov v rokoch 1983 – 2014
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Obrázok 6. Výrobcovia klávesových hudobných nástrojov na Slovensku

Obrázok 7. Inštalovanie reštaurovaných organov – pozitívov do expozície pod vedením J. Kubáta z Kutnej Hory
a B. Žloutka zo Zásady, okres Jablonec nad Nisou
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Unikátne hudobné nástroje v expozícii

Obrázok 8. Kladivkový klavír, výrobca Carl Schmidt, Bratislava, 1846

 

  

Obrázok 9. Detail výzdoby kladivkového klavíra K. Schmidta
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Obrázok 10. Barokový pozitív, neznámy majster, ev. a. v. kostol Jurské, okres Kežmarok, 18. storočie
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Obrázok 11. Klavichord, výrobca J. G. Klöckner, Bratislava, 1808
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Život v expozícií

Obrázok 12. Popredný slovenský organista I. Sokol na prvom koncerte v Markušovciach v roku 1985
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Obrázok 13. Marta Beňačková (mezzosoprán) sa od roku 1985 viackrát predstavila na koncertoch
v Markušovciach

Obrázok 14. M. Beňačková so študentkami JAMU Brno – spoločný koncert v roku 2001
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Obrázok 15. F. Balún (barytón), sólista opery Štátneho divadla v Košiciach, 
spoluzakladateľ tradície vianočných koncertov od roku 1989
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Ďalšie koncerty a umelci

Obrázok 16. Peter Michalica, husle

Obrázok 17. Daniela Varínská, kladivkový klavír

Obrázok 18. Sláčikové trio Ad Libitum
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Obrázok 19. Spolupráca so ZUŠ – hudba, tanec, výtvarné umenie

Obrázok 20. Spolupráca s Katedrou bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty Vysokej školy muzických umení
v Bratislave, predstavenie Premeny inšpirované gréckou mytológiou na freskách letohrádku
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„Revitalizácia areálu hudobného múzea“ realizácia projektu EŠF 2014 – 2015
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Obrázok 21. Vybudovanie bezbariérového prístupu

Obrázok 22. Úprava zadnej časti areálu

81



Obrázok 23. Expozícia klávesových hudobných nástrojov po roku 2016
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Obrázok 24. Realizácia projektu Košického samosprávneho kraja Inovácia expozície v roku 2018
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Obrázok 25. Staronové formáty po roku 2016

Obrázok 26. Podujatia pre najmenších
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Obrázok 27. Príbehy fresiek

Obrázok 28. Workshop 2019
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Tradičné koncerty

Obrázok 29. Vianoce 2017 s Daliborom Karvayom
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Obrázok 30. Vianoce 2018 – Michal Červienka (akordeón) a sólisti opery Štátneho divadla v Košiciach
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Obrázok 31. Musetrio na veľkonočnom koncerte v roku 2019

Obrázok 32. Gitarový koncert Štěpán Rak a Timotej Závacký v roku 2019
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Obrázok 33. Jubilejný Vianočný koncert 2019 (30. výročie) s F. Balúnom a jeho hosťami
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Obrázok 34. Jubilejný Vianočný koncert 2019 (30. výročie) s F. Balúnom a jeho hosťami
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Stredoveké notované fragmenty
Knižnice evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku

PhDr. Eva Veselovská, PhD.

Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Abstrakt
Štúdia  sa  venuje  spracovaniu  najstarších  hudobných  fragmentov  Kežmarskej  lyceálnej
knižnice. Prináša analýzy a vyhodnotenie 36 stredovekých hudobných rukopisov z 12., 14.
a najmä z 15. storočia, ktoré boli použité ako vrchný obal mladších kníh najväčšej historickej
školskej  knižnice  na  Slovensku  a  v  strednej  Európe.  Z  obsahového  hľadiska  sa  medzi
stredovekými  materiálmi  nachádza  19  antifonárov,  6  graduálov,  3  sekvenciáre,  2  misály,
5 breviárov  a  jeden  kancionál  so  zmiešaným  hudobným  materiálom.  Paleografická
a obsahová  (liturgická  a  muzikologická)  analýza  rukopisov poukázala  na  fakt,  že  väčšina
stredovekých notovaných pergamenových väzieb pochádza z  územia Slovenska,  najmä zo
Spiša. Časť fragmentov je pôvodne zo západnej Európy, najmä z Nemecka.1

Abstract
The study analyzes the processing of the oldest musical fragments of the Kežmarok Lyceum
Library. It brings analyses and evaluations of 36 medieval musical manuscripts from the 12 th,
14 th, and especially from the 15th century, which were used as the top cover of more recent
books of the largest historical school library in Slovakia and Central  Europe.  In terms of
content,  among  medieval  materials,  there  are  19  antiphonaries,  6  graduals,  3  sequential,
2 missals, 5 breviaries, and one hymnal with mixed musical material. The paleographic and
content (liturgical and musicological) analysis of the manuscripts pointed out the fact that
most  of  the  medieval  notated  parchment  bindings  come  from  the  territory  of  Slovakia,
especially  from Spiš  region.  Some of  the  fragments  are  originally  from Western  Europe,
especially from Germany.

Kežmarská  lyceálna  knižnica  je  najväčšou  školskou  historickou  knižnicou  na  Slovensku
i v strednej  Európe.  V súčasnosti  vlastní  knižnica viac ako 150 000 zväzkov kníh,  z toho
2 000 rukopisov, 55 prvotlačí, 3 000 starých tlačí do konca 16. storočia a asi 30 000 titulov je
z rokov 1601 – 1800.2

1 Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu VEGA 2/0034/17 Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej kultúre
na Slovensku; 2017 – 2020.

2 Dostupné z internetu: <https://www.ecavkk.sk/lycealnakniznica>.
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V  roku  2007  bol  v  Knižnici  evanjelickej  cirkvi  augsburského  vyznania  v  Kežmarku
realizovaný pramenný výskum stredovekých notovaných väzieb.3 Stredoveké pergamenové
väzby sa nachádzajú na mladších knihách prevažne zo 16., ale i zo 17. storočia. Na väzbách
kníh  Knižnice  evanjelickej  cirkvi  a.  v.  v  Kežmarku  sa  zachovalo  36  notovaných
pergamenových väzieb.

Hudobné  rukopisy  z  12.,  14.  a  najmä  z  15.  storočia  boli  použité  ako  vrchný  obal
mladších  kníh,  najmä  kníh  teologickej  knižnice  (staré  signatúry  so  skratkou  Th).  Takmer
všetky zlomky dokumentujú linajkové notačné systémy vrcholného a neskorého stredoveku.
Jeden breviár je notovaný juhonemeckou bezlinajkovou adiastematickou neumovou notáciou
z prelomu 12. a 13. storočia. Najčastejšie sa vyskytujú rukopisy s métsko-gotickou notáciou
(25  fragmentov),  z  toho  šesť  fragmentov  prezentuje  zmiešaný  métsko-gotický  systém
s prvkami českej notácie. Dva rukopisné zlomky s métsko-gotickou notáciou obsahujú i prvky
nemeckej  gotickej  notácie.  Päť  kódexov je  notovaných kvadratickým systémom a dva  sú
s nemeckou gotickou chorálnou notáciou. Dva rukopisy sú notované českou notáciou. Jeden
misál dokladá cistercitské gotické chorálne písmo. Štyri rukopisy pochádzajú z  2. polovice
14. storočia.  Väčšina zachovaných fragmentov reprezentuje stredovekú skriptorskú tradíciu
15. storočia.4

Dá sa predpokladať, že najmä zlomky s métsko-gotickou notáciou pochádzajú z územia
Slovenska, konkrétne zo Spiša5, prípadne priamo z Kežmarku. Takmer vo všetkých väčších
mestských  komunitách  sa  stretávame  s  fenoménom,  že  vyrezané  pergamenové  listy
stredovekých  nepoužívaných  liturgických  kníh  z  farských  alebo  kláštorných  kostolov  sa
v priebehu 16.  a  17.  storočia  používali  na väzby mestských úradných kníh  alebo mladšie

3 Za pomoc pri vyhľadávaní materiálov ďakujeme Evanjelickému cirkevnému zboru a. v. v Kežmarku a pani
Kataríne Slavíčkovej, pracovníčke lyceálnej knižnice.

4 Podrobná analýza  a vyhodnotenie  rukopisov  z Kežmarku je  spolu s latinských katalógom (plnotextové
prepisy) uverejnená v rámci edície Catalogus fragmentorum etc. 
Pozri VESELOVSKÁ, Eva:  Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Kesmarkini.
In: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus V. Bratislava : Institut für
Musikwissenschaft der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, 2019.

5 K  dejinám  hudobnej  kultúry  Spiša  a východného  Slovenska  pozri  ADAMKO,  Rastislav:  Rekopisy
liturgiczne Biblioteki kapitulnej w Spiskiej Kapitule. Studium źródloznawczo-muzykologiczna. Edycja tekstu.
Lublin,  2002.;  BEDNÁRIKOVÁ,  Janka:  Gregoriánsky  chorál  v podobe  fragmentárne  zachovaných
pamiatok  vo  vybraných  cirkevných  archívno-knižničných  inštitúciách.  In:  Zmapovanie  liturgicko-
hudobného dedičstva na Slovensku. Ed. J. Veľbacký. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010, s. 117 –
131.; BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Frammenti gregoriani in Slovacchia. Fragmenty rekopisów gregoriańskich
na Slowacji. Lublin : Norbertinum, 2009.; BEDNÁRIKOVÁ, Janka:  Notované fragmenty gregoriánskeho
chorálu  v archívno-knižničných  fondoch  Bardejova,  Prešova  a Levoče. Ružomberok  :  Verbum,  2010.;
BEDNÁRIKOVÁ, Janka:  Stredoveké notované pamiatky v Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru
v Levoči. Ružomberok  :  Verbum,  2010.; RYBARIČ,  Richard:  Sekvencie  Spišského  graduálu  Juraja
z Kežmarku. In:  Hudobnovedné štúdie IV. Bratislava, 1960, s. 100 – 126.; VESELOVSKÁ, Eva: Spišský
antifonár  a  Graduál  Juraja  z  Kežmarku  –  stredoveké  notačné  systémy  rukopisov  Spišskej  Kapituly
v stredoeurópskom kontexte.  In:  Kniha 2013.  Zborník  o  problémoch a  dejinách  knižnej  kultúry.  Dejiny
knižnej kultúry Spiša. Martin : Slovenská národná knižnica, 2013, s. 99 – 113.; Spišský antifonár. Eds. R.
Adamko – E. Veselovská – J. Šedivý. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2008.;  Spišský graduál Juraja
z Kežmarku (1425). Eds. A.  Akimjak – R. Adamko – J. Bednáriková.  Ružomberok : Katolícka univerzita,
2006.; PETŐCZOVÁ, Janka:  Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša. Raný novovek. Bratislava  –
Prešov : Ústav hudobnej vedy SAV – Prešovský hudobný spolok Súzvuk, 2014.

92



rukopisy, inkunábuly a tlače.6 Podobný zvyk bol bežný i v celej Európe. Z tohto dôvodu sa na
Slovensko  dostali  i  zahraničné  stredoveké  rukopisy,  ktoré  na  našom  území  nevznikli.
Materiály s nemeckou gotickou chorálnou notáciou z Kežmarku boli taktiež na naše územie
privezené neskôr. Zo susedných Čiech pochádzajú dva zlomky s českou notáciou.7

Z obsahového  hľadiska  sa  medzi  zachovanými  stredovekými  materiálmi  s  notáciou
nachádza 19 antifonárov, 6 graduálov, 3 sekvenciáre, 2 misály, 5 breviárov a 1 kancionál so
zmiešaným hudobným materiálom. Paleografická a  obsahová (liturgická a muzikologická)
analýza  poukázala  na  fakt,  že  väčšina  stredovekých  notovaných  pergamenových  väzieb
pochádza  z  územia  Slovenska.  Časť  fragmentov  tvorilo  vrchný  obal  mladších  kníh
a rukopisov  už  pred  dovezením  na  Slovensko.  Tieto  rukopisy  pochádzajú  väčšinou  zo
západnej Európy, najmä z Nemecka.

Tabuľka notovaných fragmentov Knižnice evanjelickej cirkvi a. v. v Kežmarku:

Signatúra Typ liturgickej knihy Datovanie Notácia
Liturgický

obsah
Proveniencia

1 405 Antifonár 15. stor. K Nat. Innocentium
stredná
Európa

2 655 Graduál 15. stor. K
Dom.

Sexagesimae
stredná
Európa

3 1189 Antifonár 15. stor. MG-Č
Fer. 6 in

Parasceve
Spiš/Banská

Štiavnica

4 1266 Antifonár 15. stor. MG
Comm. pl. Conf.

TP
Spiš

5 1313 Sequentiar 15. stor. MG Transl. Wofgangi Spiš/Rakúsko

6 2965 Antifonár 15. stor. K
Dom. 4

Quadragesimae
Stredná
Európa

7 3012 Breviár 14. stor. MG Joannis, Pauli Spiš

8 4173 Misál 14. stor. MG-C Dom. 12 p. Pent.
Poľsko/
cisterciti

9 4600 Antifonár 15. stor. NGCH
Dom.

Quinquagesimae
Nemecko

10 5329 Breviár 15. stor. MG s. Annae Spiš

6 VESELOVSKÁ, Eva: Stredoveké notované fragmenty zo ŠA v Levoči – pobočka Poprad. In:  Musica
Scepusii  Veteris. Ed.  J.  Petőczová.  Bratislava  – Prešov  :  Ústav  hudobnej  vedy  SAV –  Prešovský
hudobný spolok Súzvuk, 2008, s. 45 – 70.

7 K  stredovekým  notáciám  na  Slovensku  pozri  VESELOVSKÁ,  Eva  –  ADAMKO,  Rastislav  –
BEDNÁRIKOVÁ,  Janka:  Stredoveké  pramene  cirkevnej  hudby  na  Slovensku. Bratislava  :  Slovenská
muzikologická spoločnosť – Ústav hudobnej vedy SAV, 2017, s. 173 – 241.
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11 5809 Sequentiar 15. stor. MG Undec. mil. vv. Spiš

12 5810 Sequentiar 15. stor.. Č s. Wenceslao Čechy

13 7653 Antifonár 15. stor. NGCH
Comm. unius

Martyris
Nemecko

14 8299 Graduál 15. stor. MG
Fer. 5, 6 Hebd. 2

Quadr.
Spiš

15 10726 Antifonár 15. stor. MG-Č
Fer. 2 Hebd. 1

Quad.
Spiš/Banská

Štiavnica

16 10727 Antifonár 15. stor. MG-Č Dom. 1 p. Pent.
Spiš/Banská

Štiavnica

17 10728 Antifonár 15. stor. MG-Č De Job
Spiš/Banská

Štiavnica

18 10729 Antifonár 15. stor. MG-Č Dom. 3 Quadr.
Spiš/Banská

Štiavnica

19 12257 Breviár 12. stor. NBN

Tiburtii,
Susannae,
Hippolyti,
Assumptio 

Nemecko

20 16602 Misál 15. stor. Č Präfationen Čechy

21 21639 Antifonár 15. stor. K De BMV
stredná
Európa

22 22776 Antifonár 15. stor. MG-Č Sabbato Sancto
Spiš/Banská

Štiavnica

23 25010 Antifonár 15. stor. MG s. Jacobi Spiš/ Čechy

24 26805 Breviár 14. stor.
NGCH-

C
Exaltatio Crucis

Poľsko/
Nemecko

25 27438 Antifonár 15. stor.
MG-

NGCH
De sanctis TP Nemecko

26 30044 Kancionál 15. stor. MG s. Gudulae
Belgicko/
Holandsko

27 30055 Graduál 15. stor. MG
Dom. 2 - 3 p.

Epiph.
Spiš

28 36445 Antifonár 15. stor. MG
XI milium
Virginum

Spiš

29 39820 Graduál 15. stor. MG De evangelistis Spiš
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30 66949 Graduál 15. stor.
MG-

NGCH
Fer. 2 Hebd.3

Quad.
Nemecko

31 69151 Antifonár 15. stor. K
Dom.

Resurrectionis
stredná
Európa

32 69152 Graduál 15. stor. MG
Fer. 4 de
Passione

Spiš

33 Ms 19 Antifonár 15. stor. MG Dom. 2 Adv.
Spiš

(Podolínec)

34 Ms 1744 Antifonár 15. stor. MG
Omnium

Sanctorum
Spiš/Kremnica

35 Ms 1746 Breviár 15. stor. MG Nativitas Mariae Spiš

36 Ms 1748 Antifonár 14. stor. MG Dom. 2 p. Pascha Spiš

Skratky notácií:
Č – česká notácia
K – kvadratická notácia
MG – métsko-gotická notácia
MG-Č – métsko-gotická notácia s českými prvkami
MG-C – métsko-gotická notácia s cistercitskými prvkami
MG-NGCH – métsko-gotická notácia s prvkami nemeckej gotickej chorálnej notácie
NBN – nemecká bezlinajková adiastematická notácia
NGCH – nemecká gotická chorálna notácia
NGCH-C – nemecká gotická chorálna notácia s cistercitskými prvkami

Spomedzi spracovaných materiálov by sme radi predstavili viaceré konkrétne pramene.
Medzi vzácne rukopisy patrí zlomok  Sekvenciár 1313.  Tento fragment reprezentuje kódex,
ktorý bol vytvorený v 2. polovici 15. storočia. Pôvodne išlo o veľkorozmerný antifonár.8 Na
fragmente sa zachovala sekvencia na sviatok sv. Wolfganga In Wolfgangi canamus, ktorá je
v prostredí  stredovekého  Uhorska  mimoriadne  vzácna.9 Sekvencia  k sv.  Wolfgangovi  sa
vyskytuje najmä v rukopisoch z Rakúska, Nemecka, Poľska, Čiech a Moravy.10 Sekvencia
pochádza z Nemecka, konkrétne z Regensburgu, kde sv. Wolfgang (924 – 994) pôsobil ako
biskup. Počas svojho života vykonal viacero misijných ciest, medzi ktorými figuruje i cesta
do Uhorska  (971).  Sviatok  sv.  Wolfanga  pripadá  na  31.  októbra,  sviatok  prenesenia  jeho
ostatkov (Translatio) je 7. októbra.11 V uhorských prameňoch sa sekvencia vyskytuje v troch
rukopisoch  –  v  Cestovnom  misáli  Nr.  6268 pasovskej  diecézy  z  františkánskej  knižnice
v Szombathely  z  roku  1459,  v  tlačenom  Missale  Strigoniense  1501 z  Metropolitnej

8 Výška notovej osnovy bola viac ako 30 mm.
9 V databáze  Cantus Index je uvedená len v  Antifonári C-10, Diözesanarchiv Wien. Dostupné z  internetu:

<http://cantusindex.org/id/508006>.
10 Analecta Hymnica Medii Aevi (ďalej AH). Eds. G. M. Dreves – C. Blume. I – LV, Leipzig : Fues's Verlag,

1886 – 1922, zv. 55, č. 346, s. 387 – 388.
11 Sv. Wolfgang je patrónom Bavorska, diecézy Regensburg a mesta Regensburg.
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arcibiskupskej knižnice v Ostrihome a v augustiniánskom Misáli MTA Bud. Lat. cod. 4-r 27
zo 14. storočia, ktorý bol napísaný pre rakúsku časť pasovskej diecézy.12

Obrázok 1. Sekvenciár 1313
Knižnica evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku

Špeciálnu pozornosť si zaslúži i Breviár 5329, ktorý datujeme na začiatok 15. storočia.
Kódex bol vytvorený v profesionálnej skriptorskej dielni,  čo dokladá iluminovaná iniciála
Ecce.  Métsko-gotická  notácia  je  umiestnená  do  5-linajkového  notačného  systému  bez
rámovania. Jednotlivé tvary neumových štruktúr dokumentujú klasické tvary métskej notácie
bez kaligrafického stvárnenia. Notáciu zlomku radíme k okruhu spišských rukopisov (Spišský
antifonár13,  Spišský  graduál14,  Notovaný  breviár  z  Dambna15,  Žaltár  sine  sign.  zo  Štátnej
vedeckej knižnice v Prešove16, Spišský breviár „H“ R III 94 z Knižnice Batthyaneum v Albe
Julii, Spišské nekrológium R I 61 z Knižnice Batthyaneum v Albe Julii, Spišský breviár „D“ R
II 46 z Knižnice Batthyaneum v Albe Julii a Misál Clmae 92 z Maďarskej národnej knižnice
v Budapešti).  Zlomok  obsahuje  mimoriadne  vzácne  a  raritné  ofícium  Terra  pontus  astra
mundus na sviatok sv. Anny (26. 7.), ktoré sa zachovalo len v dvoch spišských rukopisoch,
a to  v  Spišskom antifonári a  v  Diurnáli  R.  II.  125 z  Knižnice Batthyaneum v Albe Julii.

12 Melodiarum Hungariae Medii Aevi  I, Hymny et  sequentiae (ďalej  MHMA). Ed. B. Rajeczky. Budapest,
1956, č. 74., 109., 137.

13 Spišský  antifonár  Mss.  No.  2 Spišská  Kapitula.  SK-Sk  2,  Dostupné  z  internetu:
<http://cantus.sk/source/6777>. VESELOVSKÁ – ADAMKO – BEDNÁRIKOVÁ, 2017, s. 162 – 166.

14 Spišský  graduál  Juraja  z  Kežmarku  Mss.  No.  1 Spišská  Kapitula.  SK-Sk  Graduale  Scepusiense  Nr.1.
Dostupné z  internetu: <http://cantus.sk/source/6778>.;  VESELOVSKÁ – ADAMKO – BEDNÁRIKOVÁ,
2017, s. 166 – 172.

15 VESELOVSKÁ – ADAMKO – BEDNÁRIKOVÁ, 2017, s. 151 – 153.
16 VESELOVSKÁ – ADAMKO – BEDNÁRIKOVÁ, 2017, s. 149 – 151.
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Okrem  spišských  rukopisov  sa  toto  ofícium  v  Európe  nachádza  jedine  v  holandskom
Antifonári  zo Zutphenu (Stadsarchief  en Stedelijke Bibliotheek 6).17 Nápev responzória  je
v prvom  mode,  pričom  ide  o  neskorostredovekú  kompozíciu,  ktorá  sa  približuje
k melodickému priebehu responzória Laetare Caesarea (sv. Dorota)18 a De paupertatis palea
(sv. Alžbeta).19

Obrázok 2. Breviár 5329
Knižnica evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku

Na  Spiši  lokalizujeme  Sekvenciár  5809,  ktorý  datujeme  do  polovice  15.  storočia.
Rukopis  obsahuje  časť  dvoch  sekvencií.  Väčšia  časť  fólia  obsahuje  sekvenciu  Virginalis
turma sexus zo  sviatku  sv.  Uršule.  Táto  sekvencia  bola  v  Európe  mimoriadne  obľúbená
a objavuje  sa  v  množstve  rukopisov  v  Nemecku,  Rakúsku  (augustiniáni,  benediktíni),
v Čechách,  na  Morave,  v  Poľsku,  v  cividalských  rukopisoch  i  v  stredovekom Uhorsku.20

Métsko-gotická notácia smeruje k rukopisom spišského okruhu (métsky  clivis so zrezaným
zakončením, vertikálny pes). Na väzbe rukopisu sa nachádza i ďalšia časť iného vyrezaného
fólia so sekvenciou na sviatok Posvätenia chrámu (In dedicatione ecclesiae) Psallat ecclesia

17 Dostupné z internetu: <http://cantus.uwaterloo.ca/chant/533471>.
18 Responsories (ďalej R). Eds. L. Dobszay – J. Szendrei. Budapest : Balassi kiadó, 2013, č. 1206, s. 507 –

508. Istanbulský antifonár: The Istanbul Antiphonal (about 1360). Ed. J. Szendrei. In: Musicalia Danubiana
18. Budapest : MTA Zenetudományi Intézet, 2002, f. 161r. Dostupné z internetu: 
<http://cantusindex.org/id/601304>.

19 R, s. 500. Dostupné z internetu: <http://cantusindex.org/id/600532>.
20 CHEVALIER, Ulysse:  Repertorium hymnologicum. Louvain : Imprimerie Polleunis & Ceuterick, 1892 –

1904 (ďalej Ch). 21626, AH 55: 368, Holl 799, MMLPH 89*, s. 315 – 316.
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mater  illibata,  ktorá  pochádza  z  10.  storočia  a  je  pripisovaná  Notkerovi  Balbulusovi.21

Vyskytuje  sa  najmä  v  rukopisoch z  Nemecka,  ale  objavuje  sa  i  v  Uhorsku (s  výnimkou
Záhrebu, z územia Slovenska napr. v Košickom graduáli OSzK 172a, f. 423v a 172b, f. 125v,
v Spišskom graduáli Mss. No. 1, f. 209v). Na druhom fragmente graduálu sa nachádza ešte
úvod sekvencie na  sviatky apoštolov  (Commune apostolorum)  Clare sanctorum senatus22,
ktorá taktiež pochádza z 10. storočia a vyskytuje sa najmä v nemeckej tradícii. Z uhorských
prameňov sa nachádza v Košickom graduáli OSzK 172a, f. 404v a 172b, f. 354v, v Spišskom
graduáli Mss. No. 1, f. 202r a v Bratislavskom misáli I, f. 359v.

Obrázok 3. Sekvenciár 5809
Knižnica evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku

Iný Sekvenciár 5810 pochádza z českého prostredia. Rukopis z 2. polovice 15. storočia
obsahuje sekvenciu na sviatok hlavného patróna Čiech – sv. Václava. Zlomok je notovaný
českou notáciou, ktorá dokumentuje klasické tvary tohto systému. Fragment obsahuje časť
textu sekvencie  Festa mente jucundemur  zo sviatku sv. Václava (28. september),  ktorá sa
vyskytovala a používala len v českej liturgickej tradícii.23 V českých rukopisoch sa nachádza
iba  v  Sekvenciári  Arnošta  z  Pardubic (Sequentiarium  Arnesti  de  Pardubice  Ms  P  VIII,
Kapitulská knižnica Praha, ff. 168r-174v) z rokov 1363 – 137424 a v Misáli kanonika Václava

21 Ch 15712, AH 53: 398, HOLL, Béla: Repertoirum Hymnologicum Medii Aevi Hungariae. Ed. K. Körmendi.
Fragmenta et  codices  in  bibliothecis  Hungariae.  Subsidia 1. Budapest  :  Országos Széchényi  Könyvtár,
2012,  (ďalej  Holl)  317,  MHMA I/30,  KOVÁCS, Andrea:  Monuments  of  Medieval  Liturgical  Poetry in
Hungary. Sequences – Critical edition of melodies. Musica Scara Hungarica 1. Budapest : Argumentu et al.,
2017, (ďalej MMLPH) 239*, s. 100.

22 Ch 3336, AH 53: 367, Holl 151, MHMA I/6, MMLPH 133*, s. 89.
23 Dostupné z internetu:

<http://hymnologica.cz/sequences?
t=Festa+mente&siglum=&rubrics=&folio=&field_feast_target_id=All&src=All>.
VLHOVÁ-WÖRNER, Hana: Das Repertorium der Sequenzen in Böhmen bis 1400. In: CANTUS PLANUS
1990. Budapest, 1992, s. 463 – 468.

24 VLHOVÁ-WÖRNER,  Hana:  Das Sequentiar  des  Arnestus  von  Pardubice:  das  Repertoire  und  sein
Verhältnis zum „Prager Ritus“. In: Miscellanea musicologica XXXVII. Praha, 2003, s. 69 – 88.
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z  Radče (Missale  canonici  Wenceslai  de  Radeč  CZ-PKap  P  V,  f.  271v)  zo  začiatku
15. storočia.

Obrázok 4. Sekvenciár 5810
Knižnica evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku

V Evanjelickej  knižnici  a.  v.  v Kežmarku sa nachádza aj  jedna skupina fragmentov
z rovnakého kódexu.  Na základe  analýzy a  vyhodnotenia  štyroch fragmentov  Antifonárov
10726, 10727, 10728 a 10729 možno konštatovať, že išlo o rukopis spišského regiónu z konca
15.  storočia  a  s  najväčšou  pravdepodobnosťou  mohol  pochádzať  zo  skriptória  Spišskej
Kapituly.  Fragmenty  vykazujú  úplnú  zhodu  kodikologických,  paleografických  i  hudobno-
paleografických parametrov (métsko-gotická notácia s použitím českého pesu pri niektorých
sekundových  postupoch).  Keďže  niektoré  fragmenty  (10726, 10727, 10728)  obsahujú
špecifické  časti  ostrihomskej  (spišskej)  liturgickej  tradície,  je  možné  konštatovať,  že  ide
o pôvodne spišský rukopis, ktorý v prípade notácie ovplyvnila krakovská a čiastočne i česká
notopisárska škola. Notácia fragmentov sa mimoriadne približuje zachovaným fragmentom
graduálu zo Štátneho archívu v Banskej Štiavnici25 a rukopisom z Krakova. Z obsahového
hľadiska je zaujímavý napríklad zlomok Antifonára 10727. Antifonár obsahuje časť antifóny
Rogo ergo te pater ut mittas z prvej nedele po Zoslaní Ducha Svätého (výberová antifóna na
Magnifikat na druhé vešpery).  Ide o antifónu, ktorá sa v internetových databázach objavuje
len v prípade dvoch rukopisov – českého  Antifonára XIII  C 4 zo Sv.  Jiří  zo 14. storočia
(Národní  knihovna  Praha,  f.  109v)26 a na  Slovensku  sa  antifóna  zachovala  v  Spišskom
antifonári  Mss.  No.  1 zo  Spišskej  Kapituly.27 Z rukopisov  stredovekého  Uhorska  sa  ešte

25 VESELOVSKÁ, Eva: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Schemnitziensi. Ed.
Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia, Tomus II. Bratislava : Ústav hudobnej
vedy SAV, 2011, 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).

26 Dostupné z internetu: <http://cantusbohemiae.cz/source/2156>.
27 Dostupné z internetu: <http://cantus.sk/image/7110>.
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vyskytuje  v  Codexe  Albensis28, v Breviári  Clmae  33  z  Maďarskej  národnej  knižnice
v Budapešti  a  v  Breviári  MR  43  zo Záhrebu,  ktoré  sú  radené  medzi  kódexy  kalošsko-
záhrebskej liturgickej tradície.29 Z českých rukopisov sa antifóna nachádza napr. v Antifonári
Arnošta z Pardubic P 6/2 z Knihovny Metropolitní kapituly v Prahe.30 Antifóna má tri textové
verzie,  od  ktorých  je  závislý  aj  melodický  priebeh.31 Hlavný  textový  rozdiel  je  hneď  na
začiatku antifóny – verzia Rogo ergo te pater a druhá Rogo te pater. Prvá uvedená verzia je
spojená s dvomi melódiami v prvom  mode a druhá verzia patrí  k melódii  ôsmeho  modu.
Zachovaná časť fragmentu dokumentuje variant 0046666.1, keďže namiesto vlastného mena
Lazarum používa  zámeno  eum. Spišský  antifonár používa  slovo  Lazarum.  Antifóna  je
v prvom mode. Skupina reprezentujúca germánsku oblasť obsahuje melódie antifón v prvom
mode a druhá skupina zahŕňa francúzske, akvitánske a talianske pramene, ktoré používajú
melódiu antifóny v ôsmom mode.32

Obrázok 5. Antifonár 10727
Knižnica evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku

Najstarším stredovekým materiálom z Evanjelickej knižnice v Kežmarku je notovaný
Breviár 12257, ktorý datujeme na prelom 12. a 13. storočia (1190 – 1225). Na poškodenom

28 Codex  Albensis. Eds.  Z.  Falvy –  L. Mezey.  Monumenta  Hungariae  Musica  I. Budapest  –  Graz,  1963.
Z akvilejských rukopisov sa antifóna objavuje iba v  Notovanom breviári z Cividale Museo Archeologico
Nazionale XCI. Corpus Antiphonalium Officii – Ecclesiarum Centralis Europae IV/A Aquileia (Temporale).
Gabriella Gilányi et Andrea Kovács. Budapest : MTA Zenetudományi Intézet, 2003, Civ-93.

29 Corpus Antiphonalium Officii – Ecclesiarum Centralis Europae VI/A Kalosca – Zagreb (Temporale). Andrea
Kovács. Budapest : MTA Zenetudományi Intézet, 2008, Col-33, Col-43: 45560*. KNIEWALD, Dragutin:
Zagrebački liturgijski kodeksi XI-XV. st. In: Croatia sacra, Zagreb, 1940, č. 81.

30 Corpus Antiphonalium Officii – Ecclesiarum Centralis Europae III/A Praha (Temporale). Zsuzsa Czagány.
Budapest : MTA Zenetudományi Intézet, 1996, 45560.

31 V  salzburskej  liturgickej  tradícii  je  napr.  v  Antifonári  Ms  287  zo  Stiftsbibliothek  Vorau.  Corpus
Antiphonalium  Officii  –  Ecclesiarum  Centralis  Europae  I/A  Salzburg  (Temporale) . László  Dobszay.
Budapest : MTA Zenetudományi Intézet, 1990, 45560.

32 Rozbor  antifón  obdobia  po  Zoslaní  Ducha  Svätého  (post  Pentecosten)  spracoval  David  Hiley.  HILEY,
David: Antiphonaria: Studien zu Quellen und Gesängen des mittelalterlichen Offiziums. Tutzing, 2009, s. 91.
Najnovšie: DEMSKÁ, Štefánia: Tradícia antifón post Pentecosten v stredovekých hudobných prameňoch.
Komparácia a analýza repertoáru. In: Musicologica Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 1, s. 7 – 35.
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pergamene  sa  zachovala  časť  letného,  augustového  sanktorálu  so  spevmi  zo  sviatkov  sv.
Tiburcia a sv. Zuzany (11. august, antifóna na Magnifikat), sv. Hypolita (13. august, antifóny
na ranné chvály) a zo sviatku Nanebovzatia Panny Márie (15. august, viaceré časti sviatku, aj
na verso strane fragmentu). Zlomok je notovaný juhonemeckou adiastematickou neumovou
notáciou.  Najstaršie  fragmenty  tejto  notácie  boli  na  Slovensko exportované z  nemeckého
alebo  rakúskeho  prostredia,  prípadne  vznikli  v  niektorom  z  benediktínskych  kláštorov
stredovekého  Uhorska.33 Základný  notačný  systém  adiastematickej  juhonemeckej
bezlinajkovej neumovej notácie kežmarského Breviára 12257 charakterizuje punktum v tvare
romboidnej  bodky (guľatý  tvar).  Tractulus,  ktorý  označuje  dlhšie  trvanie  tónu,  je  mierne
predĺžený. Vertikálna  virga v tvare dlhšej alebo kratšej čiary je naklonená mierne doprava
s hlavicou smerujúcou doľava.  Pes  je  písaný v úvode so zatvoreným okrúhlym háčikom,
plynule naviazaným na doprava smerujúcu virgu. Clivis  je nemecký, okrúhly, s vertikálnym
a zaguľateným vrchným tónom. Podobne vystavaný je  i  torculus,  ktorý má však v úvode
okrúhlu,  zatvorenú  esovitú  formu.  Scandicus a  climacus  dokumentujú  podobnú  výstavbu
(rozdiel je v smere melódie, pričom ide o dva alebo viac stúpajúcich, prípadne klesajúcich
punktov v závere s virgou). Z likvescentných a ornamentálnych neum sa objavuje pes stratus,
pressus,  quilisma  a  cephalicus. Systém  neumových  znakov  (najmä  tvar  virgy)  smeruje
k rakúskym a juhonemeckým rukopisom z konca 12.  storočia  a  najmä z 13.  storočia.  Pri
antifónach k sviatku Nanebovzatia  Panny Márie  sa  objavujú pripísané žalmové diferencie
s notáciou  na  linajkovej  osnove  s  métsko-gotickou  notáciou  (možno  z  poľského,
cistercitského prostredia, vertikálny pes).

Obrázok 6. Breviár 12257
Knižnica evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku, detail

33 Fragmenty s nemeckým bezlinajkovým systémom komplexne spracovala vo svojej dizertačnej práci Janka
Bednárikova. Pozri BEDNÁRIKOVÁ, Janka:  Frammenti gregoriani in Slovacchia. Fragmenty rekopisów
gregoriańskich na Slowacji. Lublin : Norbertinum, 2009. Najnovšie: VESELOVSKÁ, Eva – LUZ, Rastislav:
Neznámy fragment Graduálu sine sign. z 13. storočia zo Štátneho archívu v Bratislave. In:  Musicologica
Slovaca, 2019, roč. 10 [36], č. 2, s. 239 – 260.
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Špecifický  obsah  má  zlomok  Antifonára  21639,  ktorý  pochádza  z  monastického
skriptória  (františkáni,  dominikáni,  kartuziáni  a  pod.).  Jednotlivé  notačné  štruktúry
reprezentujú  klasické  tvary  kvadratického  notačného  systému  2.  polovice  až  konca
15. storočia. Na zlomku sa zachovala časť spevov na sviatky Panny Márie (De BMV). Ide
o antifóny  na  vešpery  a  kompletórium.  Zlomok  obsahuje  málo  frekventovanú  antifónu
Ascendit Christus super caelos  (200374), ktorá sa v rámci európskych liturgických tradícií
objavuje sporadicky. Dokumentuje ju pár anglických, ale najmä cistercitských (Rakúsko: A-
Wn 1799**; Francúzsko: F-Pnm n.a.lat. 1412; Poľsko: PL-WRu I F 401) a karmelitánskych
rukopisov  (Nemecko:  D-MZb  C;  Poľsko:  PL-Kkar  3  Rkp  15,  PL-Kkar  1  Rkp  12).34

Mimoriadne  raritný  variant  antifóny  Virgo  Maria  non  est  tibi  (005453.1) je
v stredoeurópskom priestore taktiež vzácny. Je nanajvýš pravdepodobné, že zlomok pochádza
z niektorého poľského cistercitského alebo karmelitánskeho konventu.

Obrázok 7. Antifonár 21639
Knižnica evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku

Medzi  vzácne  rukopisy  patrí  i  Breviár  26805. Pochádza  z  konca  14.  storočia
a dokumentuje  nemeckú  gotickú  chorálnu  notáciu.  Charakter  notácie  sa  prikláňa
k cistercitskému prostrediu. Podobný typ notácie s preferenciou virgy a nemeckých znakov sa
objavuje  napr.  v  prípade  Misála  GR 6286 zo  Štátnej  vedeckej  knižnice v  Košiciach.  Na
fragmente sa zachovala časť liturgických textov a spevov zo sviatku Povýšenia svätého Kríža

34 Dostupné z internetu: 
<http://cantus.uwaterloo.ca/search?op=starts&t=&genre=All&cid=200374&mode=&feast=&volpiano=All>.
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(Exaltatio  Crucis,  14.  september).  Ide o  mimoriadne raritné  responzória  z  matutína  tohto
sviatku, ktoré sú evidované len v Antifonári z Cambrai (Cambrai, Bibliothèque municipale 38
/olim 40/  France,  okolo 1230 – 1250, ff.  332v-333r)35,  kde sa vyskytujú v rámci  druhého
nokturna (R 2.1: Electi dei pontifices s veršom Sancti per fidem vicerunt, 8 modus, R 2.2: Hi
sunt duo viri s veršom  Non esurient neque, 1 modus a R 2.3:  Dixerunt milites ad beatum
Cornelium s veršom  Si creditis ex toto corde, 1 modus).36 Na fragmente breviára boli tiež
súčasťou druhého nokturna, lebo za responzóriom  Dixerunt milites  nasleduje rubrika  In iii
nocturno  antiphona.  Žiaľ,  prvé  dve  antifóny  tretieho  nokturna  sa  nám  nepodarilo
identifikovať, keďže sa nezhodujú s výberom a radením antifón Antifonára z Cambrai.

Obrázok 8. Breviár 26805
Knižnica evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku

Na Slovensku mimoriadne raritný rukopis predstavuje fragment viacfunkčnej liturgickej
knihy, pravdepodobne Kancionála 30044, ktorý pochádza z 1. polovice 15. storočia. Zlomok
je notovaný métsko-gotickou notáciou. Na fragmente sa zachovala časť antifóny O sanctam
virginem  cujus  anima  felix  vernat zo  sviatku  sv.  Guduly  (8.  január,  lat.  Gudila;  Gudula
z Bruselu,  z Moorselu či  z Eibingenu, † okolo roku 712) a časť rubrík omšových spevov
(introitus Statuit ei Dominus a Graduál) z propria de sanctis. Výskyt spevov tejto svätice je na
území Slovenska jedinečný. Ide o belgickú sväticu, ktorá sa narodila v Paguse, v Brabantsku
(dnešné  Belgicko). Podľa životopisu z 11. storočia (Vita Gudilae, medzi 1048 a 1051) bola

35 Dostupné z internetu: <http://cantus.uwaterloo.ca/source/123601>.
36 Dostupné z internetu: <http://cantusindex.org/id/600592>.
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dcérou lotrinského vojvodu Witgera a jeho svätej ženy Amalbergy (Amália) z Maubeuge. Jej
pozostatky sú uložené v Katedrále sv. Michala a sv. Guduly v Bruseli (patrónka katedrály).
Lebka sv.  Guduly je  uchovávaná v benediktínskom opátstve  sv.  Hildegardy v nemeckom
Eibingene. Kompletné ofícium sv. Guduly sa zachovalo len v jedinom rukopise, v Antifonári
z Zutphen (Zutphen, Stadsarchief en Stedelijke Bibliotheek, 6: NL-Zu 0325-626, 1. polovica
15. storočia, s prípiskami z 2. štvrtiny 16. storočia, f. 222r).37

Obrázok 9. Kancionál 30044
Knižnica evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku

Medzi  spišské  rukopisy  radíme  viaceré  zlomky.  Antifonár  36445  datujeme  do
1. polovice  15.  storočia.  Výzdobný  systém  (iluminované  iniciály)  a  notácia  podporujú
tvrdenie,  že  rukopis  vznikol  na  Spiši.  Métsko-gotická  notácia  dokumentuje  klasické
neskorostredoveké  štádium.  Na fragmente  sa  zachovali  spevy  zo  sviatku  sv.  Uršule  a  jej
spoločníčok (XI milium Virginum). Antifóny Sol novus ab insula, Haec puellae a Muliebrem
ad  ornatum pochádzajú  z  ofícia  Gloriosus  Deus  in  sanctis  suis, ktoré  sa  v  ostrihomskej
liturgickej tradícii zachovalo len v šiestich spišských rukopisoch (Spišský antifonár Mss. No.
2  Spišská Kapitula, Breviár R. II. 46  Knižnica Batthyáneum Alba Julia, Breviár R. III. 94
Knižnica  Batthyáneum  Alba  Julia,  Diurnale  R.  II.  125,  Breviarium  63.74.1.C  Maďarské
národné múzeum Budapešť, Breviarium 63.84.C Maďarské národné múzeum Budapešť).

37 Dostupné z internetu: <http://cantusindex.org/id/203580; http://cantus.uwaterloo.ca/source/123648>.
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Obrázok 10. Antifonár 36445
Knižnica evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku

Graduál  39820 pochádza  taktiež  zo  Spiša.  Výzdobný  systém (iluminované  iniciály
s figurálnou  výzdobou)  a  métsko-gotický  notačný  systém  poukazujú  na  príbuznosť
skriptorskej  a  notátorskej  tradície  s  najdôležitejšími  spišskými  rukopismi  –  so  Spišským
graduálom i so Spišským antifonárom. Na fragmente sa zachovala časť omšových spevov na
sviatky evanjelistov (alelujové verše Primus ad Sion a Dorsa eorum plena sunt).

Obrázok 11. Graduál 39820
Knižnica evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku
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Mimoriadne  príbuzným  typom  rukopisu  je  i  Graduál  69152. Výzdobný  systém
(iluminovaná iniciála  Domine)  a  použitý métsko-gotický systém poukazujú na skriptorskú
a notátorskú  tradíciu  z  1. polovice  15.  storočia,  súvisiacu  s  najdôležitejšími  spišskými
rukopismi – so Spišským graduálom i so Spišským antifonárom. Na zlomku sa zachovala časť
omšových  spevov  zo  stredy  vo  Veľkom  týždni.  Melizmatické  úseky  sú  v  textovej  časti
vyznačené červenou ozdobnou vlnkovanou čiarou.

Medzi  spišské  materiály  radíme  i  Antifonár  Ms  1744  (Ms-Kž),  ktorý  datujeme  do
1. tretiny  15.  storočia.  Na  fragmente  sa  zachovala  časť  spevov  na  ranné  chvály  a  druhé
vešpery sviatku Všetkých svätých.  Kým v ostrihomskej  liturgickej  tradícii  po antifóne na
Magnificat In civitate Domini ibi nasleduje responzórium Omnes sancti per fidem, na zlomku
je použité responzórium  Beati pauperes spiritu, ktoré je v rukopisoch z územia Slovenska
uvedené len v Spišskom diurnáli R. II. 125 z Alby Julie (Knižnica Batthyaneum). Keďže je ale
zlomok odrezaný, v spodnej časti fólia sa ešte spomenuté responzórium Omnes sancti mohlo
nachádzať.  Použitý  typ  notácie  sa  približuje  k  spišským  rukopisom,  banskoštiavnickým
a kremnickým zlomkom.

Obrázok 12. Graduál 69152
Knižnica evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Kežmarku

Počiatky hudobnej  kultúry mesta  Kežmarok súviseli  s  rozvojom mesta,  s  výstavbou
sakrálnych objektov a  šľachtických sídiel  (hrad)  a  s  už  spomínanou existenciou mestskej
školy.38 Prvými  centrami  pestovania  liturgickej  hudby  boli  bezpochyby  tri  najstaršie

38 BARÁTHOVÁ,  Nora:  Osobnosti  dejín  Kežmarku.  Kežmarok,  2004.; ROGALSKA,  Karin:
Käsmark/Kežmarok. In:  Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa ,
2014. Dostupné z internetu: <ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p32228>.
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kežmarské kostoly sv. Alžbety, sv. Michala a sv. Kríža. Kostol sv. Kríža bol v rokoch 1444 –
1498 prestavovaný, pričom v roku 1467 bola pri kostole postavená i  Kaplnka sv. Trojice.
Jednohlasný  liturgický  spev,  cantus  planus, bol  súčasťou  obradov  a  slávení  vo  všetkých
zmienených  chrámoch.  Potvrdiť  súvislosti  alebo  používanie  zachovaných  stredovekých
kódexov z Kežmarskej lyceálnej knižnice priamo v Kežmarku nie je, žiaľ, pre ich torzovité
zachovanie možné. Dá sa však predpokladať, že všetky zmienené cirkevné inštitúcie museli
disponovať základnou výbavou liturgických kníh, ktoré boli potrebné pri slávení cirkevných
obradov.  Liturgické rukopisy všetkých kežmarských kostolov viackrát  utrpeli  škody, ktoré
spôsobili  požiare (1521,  1558) alebo vojenské  udalosti,  ktoré zasiahli  mesto.  Nie je  však
vylúčené, že najmä rukopisy s métsko-gotickou notáciou spišského okruhu boli  používané
priamo v meste Kežmarok.
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Pašionál z Prešova

Mgr. Marcel Jánošík

Slovenská národná knižnica – Literárny archív, Martin

Abstrakt
Štúdia prináša informácie o hudobných prameňoch používaných na Veľkú noc – pašiách – na
území Slovenska od hudobného baroka až  po súčasnosť. Ďalej opisuje  Prešovský pašionál
(jeho charakteristické znaky), s ním súvisiaci výskum (kto sa ním zaoberal), kde sa používal
a ako  sa  dostal  do  Literárneho  archívu  Slovenskej  národnej  knižnice.  Nakoniec  podáva
informácie o neznámych filigránoch a krátku hudobnú analýzu z malého výskumu. Štúdia
prináša aj bohatú obrazovú prílohu.

Abstract
The study presents information about musical resources used on Easter – The Passion – in the
territory  of  Slovakia  from musical  baroque  till  present.  The  paper  further  describes  The
Passion of Prešov, its research, place of usage and the how it was included into the Literary
archive of Slovak national library. Eventually, there are information on unknown filigrees and
brief musical analysis from small research. The whole study also includes extensive pictorial
attachments.

Úvod
Tradíciu  pašiových  spevov  počas  Pôstneho obdobia  sledujeme  na  území  Slovenska
z doložených prameňov približne od 17. storočia až do súčasnosti ako nadviazanie na latinské
podoby pašionálov. Od 17. do 19. storočia sa zachovali tieto pramene:  Hlohovský pašionál
(1620), Novozámsky pašionál (1697), Pruštiansky pašionál A (1716), Pruštiansky pašionál B
(1740),  Bratislavský  pašionál  (1754),  Skalický  pašionál  (1759), Žilinský  pašionál (1771),
Pruštiansky  pašionál  C (1776), Trnavský  pašionál  A (1780), Trnavský  pašionál  B (rok
neznámy), Malačanský  pašionál (1801), Nitriansky  pašionál [18.  st.], Beckovský pašionál
(1844).1 Ako napísal františkán Celestín Alojz Lepáček (*11. 6. 1905, Trstená – †8. 10. 1955,
Trnava)  vo  svojej  štúdii  z  výskumov:  „Z  pruštianskych  pašionálov  a  beckovského  ľudia
spievajú dosiaľ“2. Zatiaľ nie je znovu potvrdené, či sa tu táto interpretačná tradícia zachovala
dodnes, no je geniálne, ak sa zachovala od roku 1716 / 1740 / 1776 (keďže nevieme, ktorý
Pruštiansky pašionál mal C. A. Lepáček na mysli) a od roku 1844 (Beckovský pašionál) až do
31. roku 20. storočia.

1 LEPÁČEK, Celestín: Františkánske pašionále. In: Časopis katolického duchovenstva, 1931, roč. 97, č. 7, s.
881 – 891.

2 LEPÁČEK, 1931, s. 891.
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Začiatkom 20. storočia existovalo a  aj sa používalo jedno z prvých tlačených vydaní
štvorhlasných pašií z roku 19283, neskôr tlačené štvorhlasné pašie z roku 1944 (Obrázok 1).4

Následne v období hromadného zakladania a rozrastania sa spevokolov na Slovensku z praxe
novodobej súčasnej zborovej interpretácie vieme, že sa postupne upúšťalo od interpretácie
starej hudby regionálnych rukopisov. Podľa nášho názoru sa tým výrazne poškodila pôvodná
činnosť  chrámových zborov,  ale  aj  organistov  a  bola  im tak  odňatá  spoločenská vážnosť
a váženosť. Hoci sa k pôvodnej interpretácii začalo postupne vracať neskôr, zostali chrámové
zbory  týmito  udalosťami  výrazne  poznačené.  Všetky  spomínané  skutočnosti  majú
v súčasnosti v prípade profesionálnych interpretačných snáh dopad na názory a vyjadrenia
o predvádzaní umelcov v kostoloch, pričom sa pozabudlo na fakt, že Bohu vždy patrilo a patrí
to najlepšie z najlepšieho, teda aj v umeleckej oblasti.

Obrázok 1. Pašie z roku 1944

Na chóry kostolov sa v cca 30. rokoch 20. storočia takmer celoplošne dostali najskôr
štvorhlasné  úpravy  pašií  ešte  ako  odkaz  na  starú  interpretačnú  prax  premostenú  prvými
tlačami  (vznikali  prvé  štvorhlasné  úpravy).  Neskôr  prišla  zjednodušená  podoba  pašií
oklieštená len na obsadenie: ľud (spevokol spievajúci jednohlasne a zastupujúci aj ostatné
postavy) a dvaja rozprávači (evanjelista a Ježiš) vydaných v jednej sérii, Pašie: Opis udalostí
–  Kristove slová – Reč ostatných,  v troch samostatných tlačiach  (Obrázok 2).5 Táto séria
znamenala  návrat  k  starým  tradíciám  jednohlasného  spevu  pašií,  avšak  s  menej

3 Pašie na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok. Trnava : Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1928. 56 s.
4     Pašie na Kvetnú nedeľu. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1944. 4. vydanie (pôvodne v r. 1943). 61 s. A pozri aj
       [Dodatky pre organistov k Pôstnemu a Veľkonočnému obdobiu]. Vydané na stretnutie organistov, 1990.
5 Pašie:  Opis udalostí.  Trnava –  Bratislava:  Spolok sv.  Vojtecha –  Cirkevné nakladateľstvo,  1989. 48 s.;

Pašie: Kristove slová.  Trnava – Bratislava:  Spolok sv. Vojtecha – Cirkevné nakladateľstvo, 1989. 30 s.;
Pašie: Reč ostatných. Trnava – Bratislava: Spolok sv. Vojtecha – Cirkevné nakladateľstvo, 1989. 32 s.
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melizmatickým rázom pre ľahšiu interpretáciu a zapojenie aj laickej verejnosti. V súčasnosti
je tendencia interpretovať práve zjednodušenú podobu pašiových spevov pre celkovú situáciu
na Slovensku – stagnáciu počtu spevákov, prípadne ich úbytok. Rovnaká situácia nastala aj
v rôznych  chrámových  hudobných  mládežníckych  zoskupeniach  venujúcich  sa  skôr
populárnemu žánru. Z nových podôb pašií používaných počas obdobia Veľkej noci môžeme
spomenúť napríklad pašie  od hudobného skladateľa Pavla Kršku –  Pašie podľa Jána pre
rozprávača, tenor, bas a miešaný zbor z roku 1998, ktoré sa používali hlavne u  saleziánov
v Žiline (Obrázok 3).

Obrázok 2. Pašie z roku 1989

Obrázok 3. Pašie podľa Jána od P. Kršku z roku 1998
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Cesty Prešovského pašionála, výskum, charakteristika
Putovanie Prešovského pašionála do Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice bolo
zdĺhavé. Celé desaťročia sa používal v Prešove pre potreby františkánov a neskôr, keď ho
nahradili súčasné zaužívané notované podoby pašií, ostal trvale založený v ich knižnici. Pašie
vo  františkánskej  knižnici  v  Prešove  objavil v  roku  1940  ešte  ako  neprebádaný  rukopis
františkán  C. A. Lepáček, ktorý medzi prvými započal ako literárny historik zber a opis aj
hudobných  prameňov.6 Ako  sa  však  dostal  rukopis  z  Prešova  do  Martina?  Keďže  C.  A.
Lepáčkovi pomáhal pri výskumoch spolubrat františkán Vševlad Jozef Gajdoš (*15. 5. 1907,
Maňa – †11. 5. 1978, Maňa),  Prešovský pašionál skončil pravdepodobne v jeho vlastníctve.
V. J.  Gajdoš pokračoval vo výskumnej činnosti  C. A.  Lepáčka  týkajúcej sa františkánskych
prameňov v tom, čo už  C.  A.  Lepáček nestihol  dokončiť.  Prešovský pašionál ako súčasť
pozostalosti V.  J.  Gajdoša sa  dostal do  vtedajšieho  Archívu  literatúry  a  umenia  Matice
slovenskej v roku 1970 ako tretia časť akvizície, kde je uložený dodnes a slúži potrebám dnes
už Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice a bádateľom pod signatúrou A XXXVIII
/ 2 – 65 (Obrázok 4).

Obrázok 4. Prešovský pašionál – úvodná strana

Problematike pašií v období hudobného baroka a klasicizmu na území Slovenska sa
nevenovala zatiaľ príliš veľká pozornosť. Témou sa zrejme najviac zaoberal C. A. Lepáček,
keď opísal Františkánske kancionále a pašionále (skôr z hľadiska literárneho vedca avšak so

6 LEPÁČEK, Celestín: Paschov Prešovský pašionál. In:  Sborník Matice slovenskej: pre históriu, literárnu
históriu a pre jazykovedu. Časť druhá: Literárna história: Literárna história.  Roč. XIX.  Ed. S. Mečiar.
Turčiansky sv. Martin : Matica Slovenská, 1941, s. 262 – 267.
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zanieteným záujmom o hudbu);7 V. J.  Gajdoš či  v súčasnosti  Richard Tamáš – poslucháč
doktorandského štúdia na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave. V rámci ochrany hudobných rukopisov sa Prešovskému pašionálu venoval ako
dlhoročný pracovník Matice slovenskej významný slovenský fotograf – Filip Lašút, ktorý mal
na starosti vyhotovovanie mikrofilmov tlačí a rukopisov predovšetkým s cieľom ochrany, ale
aj vydavateľskej činnosti Matice slovenskej. Keď sa v roku 2012 vracal zo služobnej cesty
z fotografovania z Kysúc, na ceste pred Vrútkami tragicky zahynul za volantom.8 Je potrebné
pripomenúť, že pred niekoľkými rokmi sa vo vtedajšom Archíve literatúry a umenia skončilo
s vyhotovovaním mikrofilmov aj napriek tomu, že projekt ani zďaleka nebol ukončený.

Prešovský pašionál9 má presné rozmery 41,9 x 26,6 cm s obalom, 40 x 25 cm bez obalu.
Obsahuje dvojité číslovania – fólií (spolu 47 f.) a strán (spolu 94 s.), pričom nachádzame 11
nepopísaných prázdnych strán a 4 prázdne strany s notovými osnovami. Prvú a podrobnejšiu
správu o ňom zo svojich výskumov podal spomínaný  C. A.  Lepáček v roku 1941 v štúdii
Paschov Prešovský  pašionál.10 V  tomto  čase  už  boli  pašie  značne  opotrebované  častým
používaním, až kým sa nedostali do Archívu literatúry a umenia v Martine. Pašie neskôr prešli
chemickou očistou a boli zreštaurované – ošetrené novou väzbou v kombinácii koža – papier,
ako  obal  sa  použil  tvrdý  papier.  Chýbajúce  rohy  strán  boli  doliate  japonským  papierom
a okraje  jednotlivých  strán  ochránené  filmoplastom  v  reštaurátorskej  dielni  Slovenskej
národnej knižnice.

Edmund  Pascha (*1714,  Kroměříž  –  †1772,  Žilina)11,  františkán,  tento  manuskript
napísal počas ťažkej choroby, keď mal silné ochorenie kĺbov, neskôr rakovinu12,  dva roky
pred svojou smrťou v Žiline, v roku 1770, kde napokon 4. mája 1772 zomrel. Titulný list
rukopisu  nahrádza  priamo  opis  –  dlhý  úvod  k  Pašionálu,  ako  bolo  Paschovým zvykom.
Datovanie  nie  je  zjavne  uvedené  ani  na  jednom mieste.  Nachádzame ho  však  v  podobe
ôsmich chronogramov v rámci celého pašionála, kde ich súčtom vždy vyjde rok 1770, ako to
už načrtol  V. J.  Gajdoš pri opravách a vysvetleniach Lepáčkových interpretácií (ukážka na
Obrázkoch 5  –  6).13 Rukopis  obsahuje  v  rámci  ilustrácie  ukrižovania  a  zmŕtvychvstania

7 LEPÁČEK, Celestín: Kancionále a pašionále františkána Edmunda Paschu. In: Kultúra, 1932, roč. IV, č. 4,
s. 268 – 274.

8 KOVÁČ-ADAMOV,  Michal:  Odišiel  nám  fotograf  Filip  Lašut.  In:  Slovensko:  Časopis  pre  Slovensko
a slovenský svet. 2012, roč. XXXIV, č. 2, s. 32 – 33.

9 PASCHA, Edmund: Prešovský pašionál. [Rkp.] Žilina : 1770, miesto uloženia: Slovenská národná knižnica
– Literárny archív, fond: Vševlad Jozef Gajdoš, sign.: A XXXVIII / 2 – 65.

10 LEPÁČEK, 1941, s. 262 – 267.
11 Pozri text Pascha, Edmund. [heslo]. In: Slovenský biografický slovník. IV. zväzok. M – Q. Ed. A. Maťovčík.

Martin : Matica slovenská, 1990, s. 400 – 401. Ale pozri najmä štúdie Ladislava Kačica, ktorý sa primárne
venuje problematike františkánskych hudobníkov. Z novších štúdií uvádzame: KAČIC, Ladislav: Pôsobenie
jezuitov, františkánov a piaristov v hudbe na východnom Slovensku v 17. a 18. storočí. In: Jazyk a kultúra
v slovanských a neslovanských súvislostiach. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s.
231 – 237.

12 LEPÁČEK, 1932, s. 269.
13 Túto informáciu sa dočítame aj na Gajdošových rukopisných lístkoch, pôvodne vložených za obal pašionála.

Pozri GAJDOŠ, Vševlad Jozef: Kedy Pascha písal Prešovský pašionál? In: Prešovský pašionál. [Rkp.] Žilina
: 1770, miesto uloženia: Slovenská národná knižnica – Literárny archív, fond: Vševlad Jozef Gajdoš, sign.:
A XXXVIII  /  2  –  65.  Tieto  Gajdošove  rukopisné  lístky  neskôr  reštaurátori  vlepili  z  vnútornej  strany
novovytvoreného obalu.  V. J.  Gajdoš pri spätnom overovaní pôvodných informácii vo svojich výskumoch
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(Obrázok 7) maďarské rukopisné poznámky, meno a roky – „Jorge Lászlo 1912 1913“, údaj
o interpretácií  „Énekelt  1910.ben.“  (spieval  1910)  a  pravdepodobne  meno  interpreta
Ludányitánolo IV. tj. (žiak Ludányi IV. tj.).  Nachádzame tiež ceruzkou zapísané rukopisné
poznámky na uľahčenie čítania pôvodného rukopisu, prípadne na úpravu slov českého pôvodu
do vtedajšej  slovenskej podoby.  E.  Pascha použil pri  písaní dva typy atramentov: červený
a čierny.  Použil  latinský  a  slovenský  jazyk  s  pozostatkami  češtiny  inšpirovaný  českými
predlohami.  Celý  pašionál  obsahuje  viacero  vzácnych  ilustrácii  znázorňujúcich  odkaz
umučeného  a  zmŕtvychvstalého  Krista  v  ľudovom štýle  (ako  pripomienku  uvádzame  len
jednu ilustráciu,  Obrázok 7). Okrem Paschovho rukopisu nachádzame Gajdošove rukopisné
poznámky vpísané ceruzkou a pravdepodobne mu patrí aj stránkovanie celého rukopisu.

Obrázok 5. Chronogramy v Prešovskom pašionáli – a)

Obrázok 6. Chronogramy v Prešovskom pašionáli – b)

vždy zapisoval na papier zistené rozdiely a následne ich vkladal do jednotlivých prameňov. A samozrejme
uverejnil ich vo svojich štúdiách.
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Obrázok 7. Ilustrácia Prešovského pašionála – f. 26 r.

Analýza
V celom rukopise  nachádzame dva filigrány v  úplnej  podobe:  svätá  Cecília so  známymi
atribútmi  –  sediaca  za  organom,  hrajúca  (Obrázok 8) a  iniciály  „WI“ (Obrázok 9)
v umeleckom orámovaní, oba situované v strede papiera.  Pre hrubší papier nie sú filigrány
hneď čitateľné. Prvý prieskum vyvoláva dojem, že by mohlo ísť aj o kráľa Dávida s harfou,
ale po dôkladnom preštudovaní zistíme, že papierenský majster ukryl do papiera organ ako
hudobný nástroj.  Jedna alebo dve najväčšie  píšťaly majú v perspektíve zhora  zvýraznený
kruhový tvar píšťaly a organová skriňa je tiež zladená do perspektívy so stoličkou, na ktorej
sedí postava so ženskými črtami a atribútmi svätca – sv. Cecília. Nie je jasné, či oba filigrány
patrili k sebe – jedna strana bola rozrezaná na dve polovice, alebo sa používali oddelene.
Zatiaľ sa nám nepodarilo identifikovať papierenskú dielňu a miesto vyhotovenia papiera. Ide
skôr o ojedinelý a ešte neprebádaný vodoznak.

Obrázok 8. Filigrán Prešovského pašionála 1 – svätá Cecília
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Obrázok 9. Filigrán Prešovského Pašionála 2 – iniciály „WI“

Pašionál je obsahovo členený na dvoje pašie: Pašie podľa Matúša (na Kvetnú nedeľu)
a Pašie podľa Jána (na Veľký piatok). Matúšove pašie sú písané pre 4-hlasný zbor a dvoch
rozprávačov (evanjelista Matúš, Ježiš) a postavy – Judáš, Peter, dvaja svedkovia, veľkňaz,
slúžka, Pilát, Pilátova manželka. E. Pascha píše roly v latinčine: Evan, Jesus, chorus, Judas,
Petrus, Testes, Principes, Ancilla, Pilatus, Uxor Pilati. Gregoriánskemu chorálovému spevu
pašií podľa Matúša predchádzajú dve verzie štvorhlasného úvodného vstupu v tóninách F dur
a  B dur. Prvú verziu, úvodné spevy spieva zbor v tónine F dur („Umuceni Pana Nasseho
Jezisse Krista, gak nam zepsal Swati Matuss Ewangelis“) a zakončí do dominatnej C dur
tóniny na slabike „ta“. Druhú verziu začína na subdominantnej tónine  Es dur a skončí na
slabike „ta“ do toniky B dur. Hlasy zboru sú dynamicky a rytmicky vyvážené, rovnocenné –
zvýrazňujú podstatu dejov, ktoré budú nasledovať. Hlas evanjelistu je recitatívneho charakteru
a oproti nemu stojí v kontraste hlas Ježiša, ktorý je spevom posunutý na dominantu. Text je
roztiahnutý pre zvýraznenie na väčší počet taktov, zasadený do hlbšej polohy a obsahuje časté
melizmatické  úseky  oproti  ostatným  postavám.  Hlavná  časť  –  jadro  pašií  –  pokračuje
klasickým spôsobom, ako  ich  poznáme, ale v pasáži, keď Ježiš zomrie na kríži,  E.  Pascha
nakreslil  kríž  –  pozastavenie,  uvedomenie  si  tejto  skutočnosti.  A  okolo  neho  poznačil
modlitby,  ktoré  sa  v  tomto  vyhradenom  čase  modlili:  Pater  Noster,  Ave  Maria,  Credo
a modlitba  Oratur in Silentio  v tichosti na štýl kontemplácie. V súčasnosti ostala v liturgii
zaužívaná iba časť  Oratur in Silentio. Posledná časť zmŕtvychvstania už klasicky pokračuje
v réžii  rozprávača  –  evanjelistu  Matúša  –  až  do  konca  s  otvoreným  záverom  v  dlhých
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pomalých tónoch, nie na recitante „g“. Jánove pašie sú písané pre obsadenie: 4-hlasný zbor,
dvaja rozprávači (evanjelista Ján, Ježiš), zbor, slúžka, Peter, sluha a Pilát. Ako pri Matúšových
pašiách aj tu sa znova objavujú latinské podoby postáv: Evan, Jesus, chorus, Ancilla, Petrus,
Servus,  Pilatus a rovnaké postupy sledujeme v úvode, v hlavnej časti a v závere po zomretí
Ježiša na kríži – obraz kríža a popis modlitieb a zakončenie v pomalom tempe na dlhých
tónoch. Introdukcie sú od hlavnej časti predelené prázdnymi stranami a časti pašionála pred
úvodom  a  po  závere  sú  ilustrované  ozdobnými  štítkami,  ktoré  sú  vyplnené  Paschovými
básňami a myšlienkami v latinskom a slovenskom jazyku. V závere sa nachádza potvrdzujúca
správa  o  autorstve  E.  Paschu.  Tieto  informácie  však  už  prepísal  a  zverejnil  vo  svojich
štúdiách14 C. A. Lepáček a slúžia len na pripomienku a oživenie Prešovského pašionála.

Záver
Pašiový spev na území Slovenska v období hudobného baroka a klasicizmu, kam radíme aj
rukopisnú pamiatku Prešovský pašionál, mal bohatú tradíciu s odkazom na minulosť a udržal
si  až  do  súčasnosti  takmer  nezmenenú  formu.  Pašie  sa  stali  obľúbenými  námetmi  pre
hudobných skladateľov či  pre divadelnú scénu  s cieľom pozastavenia sa a  uvedomenia si
zmyslu  života,  zmyslu  ukrižovania  Ježiša  a  jeho  zmŕtvychvstania,  a  samozrejme
predovšetkým pre  veľkonočnú liturgiu.  O obľúbenosti  tohto žánru svedčí  veľké množstvo
zachovaných  rukopisných  pašií  už  len  z  územia  Slovenska  v  období  hudobného  baroka
a klasicizmu.  Prienik  slovenčiny aj  do pašií  a  ich  ľudový jazyk v štýle  E.  Paschu hlbšie
priblížili posolstvo zmŕtvychvstalého Krista a zrozumiteľnosť obsahu pre laických veriacich.

Zdá sa, že Prešovský pašionál sa ako jedna z významných pamiatok Literárneho archívu
Slovenskej  národnej  knižnice – ako v prípade  Pruštianskeho či  Beckovského pašionála –
používal v Prešove ešte začiatkom 20. storočia, hodnotiac podľa poznámok Énekelt 1910.ben.
Ludányitánolo IV. tj., t. j., pravdepodobne ho v spomínanom roku 1910 spieval žiak Ludányi,
zatiaľ  nevedno  z  ktorej  školy.  Vznikla tiež  hypotéza,  že  interpretom  bol kantor  z  obce
Ludanice  pri  Nitre,  s  miestnym zaužívaným skráteným názvom Ludany,  ktorú sme  však
vylúčili vzhľadom na overenie písania slova „tánolo“.

V príspevku sme sa snažili oživiť známe informácie zistené C. A. Lepáčkom či V.  J.
Gajdošom, pozrieť sa ešte  detailnejšie  na rukopis  a priblížiť  dosiaľ nepovedané o danom
prameni. Úsilím bolo tiež aktualizovať informácie o súčasnom stave pamiatky deponovanej
v Literárnom archíve Slovenskej  národnej  knižnice.  Taktiež sme sa chceli  aspoň okrajovo
a stručne dotknúť vývoja čerpania prameňov na interpretačnú prax pašií v spevokoloch až do
súčasnosti.  Na záver by sme radi pripomenuli  koniec Paschovej básne, ktorá  bola použitá
v Žilinskom a Pruštianskom pašionáli:

Posledne was prosim, spolú bratri mili,
bi ste taki na mne, pamatliwi bili.
A kdisz ti passige, spiwati búdete,

aspon se otčenasz, za mňe pomodlete,

14 LEPÁČEK, 1941, s. 262 – 267.
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Nebo co se libi, gednemu každemú
bi Búch dal po smrti, dobre dúchú memú.
Ze bich potom časnim, na Swete trapeni
dosahel w Nebesich, dússi sweg spaseni.

S tim spewaku mili, na tento čas vale
Panú Bohú Twemú, spiweg neústale.
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Zvozový hudobný materiál z lokality Prešov
uložený v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice

Mgr. Dominika Machutová, PhD.

Slovenská národná knižnica – Literárny archív, Martin

Abstrakt
Príspevok  poukazuje  na  problematiku  zvozových  materiálov  z  50.  rokov  20.  storočia  na
slovenskom území. Približuje 26 diel cirkevnej hudby 18. až 19. storočia, ktoré boli takto
zhromaždené v Marianke a v súčasnosti sú uložené v Literárnom archíve Slovenskej národnej
knižnice  so  sídlom v  Martine.  Archívne  dokumenty  boli  súčasťou  pravdepodobne  jednej
knižnice chóru v niektorom prešovskom chráme.

Abstract
The paper presents the issue of gathering the collection materials taking place in the Slovak
Republic  during  1950s.  The  study describes  26  works  of  sacred  music  from 18th to  19th

century that were collected this  way in Marianka and are currently stored in the Literary
Archive of the Slovak National Library in Martin. The archival documents were probably the
part of a single choir library at one of the churches in Prešov.

Zvozový materiál  hudobných rukopisov z  Marianky,  Veľkých Levár  a  Prešova bol  podľa
zápisu v akvizičnej  knihe1 získaný do Literárneho archívu Matice slovenskej  7.  decembra
1970 z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied  v Bratislave. Archívne dokumenty
odovzdala Jana Mária Terrayová a za Maticu slovenskú ich prevzal Emanuel Muntág.
V strojopisnom súpise z roku 1970 sa nachádza:

Odovzdáva:  Ústav hudobnej  vedy SAV ako bývalý depozit  zo zrušených kláštorných
knižníc  do  zákonného  majetku  Matice  slovenskej  –  Literárny  archív,  oddelenie
hudobných pamiatok.

Fond na základe rukopisnej poznámky2 spracoval Boris Banáry.
V akvizičnej knihe sa uvádza presný rozpis získaných archívnych dokumentov. Ide o hudobné
rukopisné pamiatky:

1. Marianka 110 jd., 2. Veľké Leváre 213 jd., 3. Prešov 26 jd.

1 Akvizičná kniha I. zv. 1962 – 1973. Archív literatúry a umenia. [Rkp.] Martin : Slovenská národná knižnica –
Literárny archív, s. 165. Interný dokument.

2 Inventár zvozových fondov. Dodatky. [Strojopis, výstup z PC.], 1970, [2006].  Martin :  Slovenská národná
knižnica  –  Literárny  archív,  sign.  D  V;  aj  podľa  ďalších  poznámok  v iných  pracovných  materiáloch
Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice.
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Prírastková  kniha  z  roku  1970  obsahuje  prírastkové  číslo  453,  ktoré  zahŕňa  komplexný
zoznam archívnych dokumentov,  avšak v hlavnom názve už chýba popis  Prešov.  Uvádza
označenie: Zvozové fondy Marianka, Veľké Leváre.3 Nasleduje presný súpis materiálu členený
a samostatne číslovaný:

A) Marianka : [a)] svetská hudba, 1 – 46
b) cirkevná hudba, 47 – 110

B) Veľké Leváre: [omše], 1 – 47
Ex Rebus Josephi Langer. Svetská hudba (Leváre), 48 – 55
cirkevná hudba, 56 – 111
odpisy rôznych majiteľov, 112 – 213

Strojopisný súpis  má rovnaké  členenie  a  podrobnejší  popis  archívnych  dokumentov
obsahujúci autora, názov skladby, obsadenie, druh materiálu,4 prípadne rok, chýbajúci part,
neúplnosť či zlomkovitosť.

V roku 2005 bol strojopisný súpis Vierou Sedlákovou prečíslovaný do jedného sledu
a doplnený o  aktuálne  archívne  náležitosti.  Dodatky obsahujúce  zlomky  Prešov spracoval
v totožnom roku Adrian Mikušák – ide o pôvodných 26 jednotiek uvedených v akvizičnej
knihe z roku 1970.

Aká  je  história  tohto  hudobného  materiálu?  Odkiaľ  pochádza?  Komu  slúžil?  Čo
obsahuje?  Zmenou politického smerovania v roku 1948, po zatvorení kláštorov na jar 1950
bolo  následne  nastolené  rozhodnutie  o  sústredení  kláštorných  knižníc  na  Slovenku.  Noví
„majitelia“ kláštorných budov nemali záujem o knižnice a archívy a podľa toho sa s nimi
nakladalo,  mnohé skončili  v šopách, kôlňach, spálené.  Na Slovensku sa ich hodnota – na
rozdiel od českých zemí – nedocenila. Ide o najtemnejšiu kapitolu týkajúcu sa zaobchádzania
s národným kultúrnym dedičstvom. Knižnice a archívy kláštorov mala prevziať Univerzitná
knižnica  v  Bratislave.  V  inštrukciách  o  ich  nakladaní  sa  presne  nerozlišovalo  medzi
knižničným a archívnym materiálom, preto sa stalo,  že z archívnych fondov boli  vybrané
cenné  rukopisné  protokoly  a  zaradené  do  knižničného  fondu  knižnice,  ostatný  archívny
materiál bol ponechaný v kláštoroch svojmu osudu.5 Zákon Slovenskej národnej rady o Matici
slovenskej z apríla 1954 jej stanovil starostlivosť o historické knižničné fondy, tým sa začala
nová etapa spracovania historických knižníc. Majetok týchto knižníc sa zhromažďoval na dve
miesta  –  do  kláštora  tešiteľov  v  Marianke  (Bratislava,  Trnava,  Okoličné,  Hlohovec,
Mučeníky, Žilina, Nitra, Podolínec, Sv. Jur, Kostolná Bojná, Bača, Beckov, Pruské, Trstená,
Banská  Bystrica,  Sv.  Beňadik,  Komárno,  Ružomberok,  Prievidza,  Sv.  Kríž  nad  Hronom,
Malacky,  Skalica,  Nové  Zámky,  Pezinok)  a  do  kláštora  premonštrátov  v  Jasove  (Košice,
Michalovce, Prešov, Bardejov, Spišský Štvrtok, Šebastová, Stropkov, Rožňava).6 Sústredenie,

3 2. prírastková kniha archívu hudobných rukopisov 1965 – 1973. Archív literatúry a umenia. [Rkp.] Martin :
Slovenská národná knižnica – Literárny archív, s. 169 – 179. Interný dokument.

4 Rukopis, tlač.
5 Podľa  DUBOVSKÝ, Ján Milan:  Akcia Kláštory. Komunistický režim na Slovensku v boji proti mužským

reholiam v rokoch 1949 – 1952. Martin : Matica slovenská, 1998, s. 247.
6 Podľa  BÁNSKY,  Ján:  Na  okraj  zvozu  a triedenia  kláštorných  knižníc  na  Slovensku.  Martin  :  Matica

slovenská, 1956, s. 4 – 5.
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roztriedenie a  rekonštrukcia  historických knižničných fondov,  ich  spracovanie,  využívanie
a priama ochrana na miestnych pracoviskách Matice slovenskej sa považovali za významné
na odhalenie  a  sprístupnenie  neznámych  kultúrnych  pamiatok  dovtedy  uchovávaných
v súkromných,  polosúkromných,  kaštieľnych  a  kláštorných  knižniciach.7 Vyjadrenia
skutočných odborníkov, ktorí  mali  v úcte kultúrne dedičstvo a uvedomovali si jeho veľký
význam, boli však márne. Zvozy boli často realizované tak, že knižničné celky sa rozbili,
nakladalo  sa  s nimi nedbalo, nahádzali sa na kopu a takto rozhádzané, neuzamknuté zostali
voľne prístupné – s knižničným materiálom sa zaobchádzalo priam barbarsky.8

Z hudobno-historického a  hudobno-dokumentačného aspektu  boli  týmto sústredením
objavené  a  na  spracovanie  sprístupnené  aj  významné  pamiatky  hudobnej  kultúry  na
Slovensku. Ich súčasťou boli menšie aj väčšie súbory, zbierky hudobných tlačí a rukopisov.9

Nami  sledované  archívne  dokumenty  z  lokality  Prešov boli,  zatiaľ  z  nejasných  príčin,
centralizované do Marianky. Pravdepodobne  dôsledkom  straty obalov a poškodenia väzieb
mnohé tituly neobsahujú provenienčné údaje.  Súbory hudobných rukopisov a tlačí označené
Marianka,  Veľké Leváre a Prešov boli  po roku 1960 umiestnené v Sekcii  hudobnej  vedy
Umenovedného  ústavu  Slovenskej  akadémie  vied v  Bratislave.  Po  dokumentačnom
spracovaní pamiatok  na potreby výskumu a po vyhotovení inventára zvozových fondov bol
7. decembra  1970  celý  materiál  odovzdaný  do  zákonného  majetku  Archívu  hudobných
rukopisov Matice slovenskej v Martine. Súbory hudobných pamiatok boli uložené ako stály
depozit pod signatúrou D V.10

V súčasnosti je predmetný materiál uložený pod názvom Zbierka hudobných rukopisov
a tlačí z Marianky, Veľkých Levár a Prešova so signatúrou D V. Archívny materiál z lokality
Prešov obsahuje  26  archívnych  jednotiek  uložených  v  dvoch  archívnych  škatuliach  so
súpisnými číslami D V – 467-492. Ide o rukopisný notový materiál zaznačený na ručnom
papieri a jednu tlač výlučne cirkevnej liturgickej hudby z obdobia 18. – 19. storočia. 
Archívne dokumenty boli v Literárnom archíve v roku 2006 zreštaurované. Ide o kompaktný
materiál liturgických vokálno-inštrumentálnych skladieb na latinské texty. Orchestrálne party
sú pre menšie i väčšie orchestre, väčšinou aj s organovým partom.

Hudobné archívne dokumenty z lokality Prešov predstavujú nasledujúce skladby:
D V – 467 Francisci Kirchner: Vesperae de Nativitate Domini Nostri Iessu Christi. Skladba
je na obale datovaná do roku 1813. Na základe informácie na titulnom liste From Francisci
Kirchner predpokladáme autorstvo. Identita skladateľa sa stále nevie presne určiť.11 Mohol
byť v príbuzenstve s Christophorom Kirchnerom, ktorý v rokoch 1805 – 1849 pôsobil ako

7 Podľa Teória a výskum knihovníctva a bibliografie. Výskumy č. 40. Historické knižničné fondy na Slovensku.
Martin : Matica slovenská, 1988, s. 3.

8 Podľa DUBOVSKÝ, 1998, s. 255 – 256.
9 Podľa Teória a výskum knihovníctva a bibliografie. Výskumy č. 40. Historické knižničné fondy na Slovensku.

Martin : Matica slovenská, 1988, s. 3.
10 Podľa MUNTÁG, Emanuel: Hudobné pamiatky z historických knižničných fondov v Matici slovenskej. In:

Teória  a výskum knihovníctva  a bibliografie.  Výskumy č.  40.  Historické  knižničné  fondy na  Slovensku.
Martin : Matica slovenská, 1988, s. 58.

11 Podľa MÚDRA, Darina:  Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus. Bratislava : Vydavateľstvo
Slovenského hudobného fondu, 1993, s. 41.
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organista vo farskom kostole sv. Mikuláša v Prešove a zároveň bol aktívny aj ako skladateľ,
avšak ani jeho dielo doposiaľ nebolo prebádané.12 Podľa ďalších údajov na titulnom liste bol
Christophoro kopistom tejto skladby a zároveň jej majiteľom.

Na obale skladby je označenie 4 szám čiernym atramentom. Na základe tohto značenia
na  väčšine  predkladaných  skladieb  z  lokality  Prešov ich  považujeme  za  súčasť  jednej
konkrétnej zbierky.

Vešpery  sú komponované  pre tri  hlasy:  Canto,  Alto,  Basso  a  nástrojové  obsadenie:
Violino Primo – Secondo, Clarinetto Primo – Secondo, Clarino, Corno Primo – Secondo,
Tuba  Pastoralis a  Organo.  Rukopisná  skladba  obsahuje  úplné  party  a  zlomok  neznámej
skladby.

Obrázok 1. F. Kirchner: Vesperae de Nativitate Domini Nostri Iessu Christi, 1813
(SNK – LA, sign. D V – 467)

12 Podľa  KOPČÁKOVÁ,  Slávka:  Hudba  v  konkatedrále  sv.  Mikuláša  v  Prešove  –  História  a  súčasnosť
hudobných  produkcií  a  tvorcov  hudobného  života.  In: Jazyk  –  médiá  –  text  III.  Zborník  príspevkov
z medzinárodnej  vedeckej  konferencie,  konanej  dňa  9.  11.  2012  na  pôde  Lingvokulturologického
a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
Ed. M. Blaho. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2015, s. 120.
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D V – 468 anonym: [omša], b. d.13

Súpisné číslo D V – 468 nemá obal,  obsahuje kompletné omšové party14 od anonymného
skladateľa: Clarinett Primo, Tromba Primo – Secondo, Clarinetto, Timpany. Part Violone má
odlišný rukopis. 

V tomto súpisnom čísle sa nachádza aj samostatná skladba Ária pre Basso obsahujúca
údaj:  16.  jan.  1819 Johannes  [Hangedy] a  organový part [vešpier].  Notový  materiál  má
rôznych pisateľov.

  

Obrázok 2. Klarinetový part z anonymnej [omše], b. d. (SNK – LA, sign. D V – 468)

Obrázok 3. Organový part [vešpier], b. d. (SNK – LA, sign. D V – 468)

13 Bez datovania.
14 Kyrie, Gloria, Credo, Sancus, Benedictus, Agnus.
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D V – 469 anonym: Offertorium in C, [1822]
Na obale je uvedené: par Maschek, poznámka červenou ceruzou s datovaním 1828 a značenie
26 szám čiernym atramentom. 

Na vnútornej a zadnej strane obalu je zapísaný organový part označený Battutta. Tento
obal obsahuje jednotlivé party skladby a ďalšie dva organové party označené  Organo – ide
o prepis  totožného  pisateľa  s  poznámkami  čiernou  ceruzou.  Na  zadnej  strane  obalu  je
poznámka  s  uvedením datovania  –  júl  1822.  Obal  zhromažďuje  party:  Soprano Conchi,
Soprano Reppieno,  Alto,  Tenore,  Basso,  Violino Primo – Secundo, Viola,  Violone,  Flauto
Primo – Sedunda, Oboi Primo – Secunda, Clarinetto Primo – Secundo, Fagotto Primo –
Secundo, Clarino Primo – Secundo, Corno Primo – Secundo, Basso Trombone, Tympano.
Samostatný part  Flauto obsahuje datovanie júl 1870, má väčší formát papiera so zrezanými
hornými okrajmi.

Obrázok 4. anonym: Offertorium in C, [1822] (SNK – LA, sign. D V – 469)

D V – 470 anonym: Salve Regina, b. d. 
Skladba je bez datovania s označením 5 szám čiernym atramentom a obsahuje party: Basso,
Violino Primo – Secundo, Corno Primo – Secundo a Organo. Kopistom je už spomínaný Ch.
Kirchner.
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Obrázok 5. anonym: Salve Regina, b. d. (SNK – LA, sign. D V – 470)

D V – 471 anonym: Salve in F, 1781
Anonymná skladba s označením 9 szám čiernym atramentom je pre obsadenie:  Basso Solo,
Violino Primo – Secondo, Corno Primo – Secondo con Fondamento. Na základe informácie
Pastium Caroli Hmeliczek predpokladáme vlastníctvo diela.

Obrázok 6. anonym: Salve in F, 1781 (SNK – LA, sign. D V – 471)
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D V – 472 A. Renherik: Alma iu C, b. d. 
Ďalším  doposiaľ  neznámym prešovským skladateľom a  v  tomto  prípade  aj  pisateľom je
A. Renherik. Skladba Alma in C má dva takmer zhodné popisy. Na prvom obale je uvedené
obsadenie:  Basso Solo,  Violino Primo – Secondo  alebo Corni  Due,  Alto Viola a  Organo.
V popise zahŕňa: Pro Choro Eperiensis a označenie 3 szám čiernym atramentom. Nachádzajú
sa tu dva organové party a odlišné party huslí a lesných rohov.

Obrázok 7. A. Renherik: Alma in C, b. d. (SNK – LA, sign. D V – 472)
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D V – 473 H. Proch: Ave maris stella, b. d.
Ofertórium Ave maris stella je bez datovania. Autorom by mohol byť Heinrich Proch (1809 –
1878), rakúsky skladateľ a učiteľ spevu. Nachádzajú sa tu party: Violino Solo, Violino Primo
– Secundo, Viola, Violoncello e Basso, Organo a dva spevácke party. Pôvodný part Soprano
Solo je v sopránovom kľúči a novší part  s označením  Offertorium v husľovom kľúči.  Na
zadnej strane obálky sa nachádza neúplný zápis skladby s maďarským textom. Na tretej strane
husľového partu je červeným atramentom zaznačené pravdepodobne datovanie koncertného
predvedenia: Eperjes. 1913, Decz. 8.

Obrázok 8. H. Proch: Ave maris stella, husľový part, b. d. (SNK – LA, sign. D V – 473)

D V – 474 Joh. Nep. Wozet: Messe nebst Graduale und Offertorium, b. d.
Zásluhou českých hudobníkov bola súčasťou klasicistického repertoáru na Slovensku tvorba
skladateľov z Čiech, Moravy a Sliezska. K nim patril aj českobudějovický regenschori Jan
Nepomuk Vocet (1777 – 1843). 

Ide  o jedinú tlač  v  tomto materiáli  z  lokality  Prešov.  Na obale  je  neidentifikovaný
rukopisný popis červeným atramentom. Obálka pozostáva z obalu a piatich strán organového
partu s poznámkami čiernou ceruzou. Vo vnútri sú vložené party: Canto, Alto, Tenore, Basso,
Violino Imo  s rukopisnými poznámkami čiernou ceruzou, Violino IIdo, Violon, Corno Imo
a IIdo. Flautový part je rukopis a obsahuje rukopisné datovanie: marec 1869. Toto súpisné
číslo obsahuje neidentifikovaný fragment.
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Obrázok 9. Joh. Nep. Wozet: Messe nebst Graduale und Offertorium, b. d. 
(SNK – LA, sign. D V – 474)
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D V – 475 John.: Missa, b. d. 
Autorom  omše  s  neurčeným  datovaním  je John.  Hudobný  materiál  patril  F[ridrichovi]
Pechatsekovi, ktorý pôsobil v Prešove v rokoch 1817 – 1845. Na obale sa nachádza označenie
55 szám čiernym atramentom. Skladba obsahuje úplné rukopisné party: Canto, Alto, Tenore,
Basso,  Violino  Primo –  Secundo,  Clarinetto  Primo –  Secundo,  Corno Primo –  Secundo,
Clarino Primo – Secundo, Fagotto Primo – Secundo, Trombone Primo – Secundo, Alto Viola,
Violone, Tympano a Organo.

Obrázok 10. John.: Missa, b. d. (SNK – LA, sign. D V – 475)
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D V – 476 [Antonín] Mattausek: Missa in Es, b. d.
Autorom by mohol  byť  Antonín  Mattausek  /  Mattausch  –  český  rádový  hudobník,  autor
klavírnych skladieb a oratórií pred rokom 1798. Vlastníkom skladby bol Fridrich Pechatsek.
Dielo obsahuje party: Canto, Alto, Tenore, Basso, Violino Primo – Secundo, Clarinetto Primo
– Secundo, Cornu Primo – Secundo, Alto Viola Obligato a Organo. Ide o kompletný rukopis
s označením 56 szám čiernym atramentom.

Obrázok 11. A. Mattausek: Missa in Es, b. d. (SNK – LA, sign. D V – 476)
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D V – 477 anonym: Salve Regina, b. d.
Skladba anonymného skladateľa je bez datovania určená pre prešovský chór s  označením
6 szám čiernym atramentom. Rukopis obsahuje party: Canto, Tenore, Basso, Violino Primo –
Secundo a Organo. Altový part sa nezachoval.

Obrázok 12. anonym: Salve Regina, b. d. (SNK – LA, sign. D V – 477)

D V – 478 [N. K.] Vocet: Missa in F, 1831
Autorom omše je Jan Nepomuk Vocet (1776 – 1843), český skladateľ. Na titulnom liste je
uvedený  Martin  Killer  s  datovaním  1831.  Na  partoch  je  podpísaný  Wocet,  Vocet.  Jeden
z partov  obsahuje  datovanie  –  dokončené  19.  november  1868  s  nečitateľným  podpisom
pisateľa. Nachádzajú sa tu party:  Soprano, Alto, Tenore, Basso, Violino Primo – Secundo,
Viola, Flöte, Corno Primo – Secundo, Violon, Tymapano  a  Organo. Na obale je označenie
50 szám čiernym atramentom.

Súčasťou súpisného čísla je neidentifikovaný part obsahujúci dvojo Kirie a Agnus.
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Obrázok 13. [N. K.] Vocet: Missa in F, 1831 (SNK – LA, sign. D V – 478)

D V – 479 [J. K.] Wanhal: Vesperee, 1844
Kompozícia pre  Canto, Basso, Violino Primo – Secundo a  Organo by podľa zápisu čiernou
ceruzou  mala  byť  dielom  Jana  Křitela  Vaňhala  (1739  –  1813).  Popis  Renovatum  per
Chrishophorum Kirchner  Pro Eclesia Trenchiniensis  31.  3.  1844 poukazuje na prepojenie
s trenčianskou cirkevnou obcou a datuje materiál do roku 1844. Na obale je aj označenie 10
szám čiernym atramentom.
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Obrázok 14. [J. K.] Wanhal: Vesperee, 1844 (SNK – LA, sign. D V – 479)
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D V – 480 Ven. Kratochvilla: Salve Regina in G / Ave Regina coelorum, b. d.
Autorom  je  pravdepodobne  český  hudobný  skladateľ  2.  polovice  18.  storočia  Ven.
Kratochvilla.15 Skladba  má  dve  verzie  textov  a  viaceré  verzie  inštrumentálnych  partov:
Organo Solo, Canto, Alto, Basso, Violino Primo, Violino Secundo, Corno Primo – Secundo
a Organo. Materiál obsahuje početné poznámky a korektúry čiernou ceruzou a má označenie
7 szám čiernym atramentom.

Obrázok 15. Ven. Kratochvilla: Salve Regina in G / Ave Regina coelorum, b. d. 
(SNK – LA, sign. D V – 480)

D V – 481 D. Lamb.: Missa in D, 1870
Autorom omše je  nezistený skladateľ  D. Lamb.  Rukopis  podľa popisu s  datovaním 1870
vlastnil F. Pechatsek. Taktiež obsahuje označenie 57 szám čiernym atramentom. Skladba má
kompletné  party:  Canto,  Alto,  Tenore,  Basso,  Violino  Primo  –  Secundo,  Oboe  Primo  –
Secundo, Cornu Primo – Secundo, Alto Viola Obligato a Organo. Na zadnej strane obalu sa

15 Kratochvíl,  Kratochvilla  –  skladateľ  chrámových  diel,  žil  pravdepodobne  na  Morave.  Československý
hudební slovník. A – L. Praha : SHV, 1963, s. 738.
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nachádza príprava titulného listu Missa in D od totožného autora s menom pravdepodobného
vlastníka Ignalz. P. Pauk.

Obrázok 16. D. Lamb.: Missa in D, 1870 (SNK – LA, sign. D V – 481)
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D V – 482 anonym: Due Salve Regina in F et B, [1850]
Materiál pozostáva z dvoch skladieb neznámeho autora. Na obale sa nachádza nečitateľné
meno pisateľa  a  označenie 4  szám čiernym atramentom.  Obsadenie  je  pre  Canto,  Basso,
Violino Solo, Bracsa, Corni Primo – Secundo a Organo. Part  Brasca je na obale dodatočne
preškrtnutý,  nenachádza  sa  ani  v  zložke.  Party  obsahujú  poznámky  a  početné  korektúry
čiernou ceruzou. Part Basso je zapísaný dvakrát – druhý je na odlišnom papieri s datovaním
1850. Organový part bol ukončený 28. júla 1866.

Obrázok 17. anonym: Due Salve Regina in F et B, [1850] (SNK – LA, sign. D V – 482)
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D V – 483 Lambert Kraus: Litaniae Lauretanae, b. d. 
Autorom je Lambert Kraus (1728 – 1790), nemecký skladateľ, ktorého tvorba bola rozšírená
aj na našom území. V Prešove zároveň pôsobil aj organár Filip Kraus (1772 – 1810). Party:
Canto,  Alto,  Tenore,  Basso,  Violino Primo – Secundo,  Flauto  Traversis  IIbus  cum Salus,
Clarinis  et  Cornis Duobus,  Organo.  Party klarinetov a lesných rohov sa nezachovali.  Na
obale sa nachádza poznámka:  Es pprüs Franz [Haulena] a nižšie je uvedený F. Pechatsek.
Materiál má značenie 3 szám čiernym atramentom.

Obrázok 18. L. Kraus: Litaniae Lauretanae, b. d. (SNK – LA, sign. D V – 483)
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D V – 484 anonym: Graduale vel Offertorium in F, [1869]
Na  obale  skladby  je  uvedené:  compositum  per  Blumenthal  ...  Pro  Eclesiea  Parochiali
Eperiesriensi, Demisse, Dedicatum per Franciscum Hybl.  Hnedým atramentom je napísané:
Pro Eacta Parochiali Josephus Szepeshazy. Ďalšia poznámka je čiernou ceruzou: Prešov. 

Leopold von Blumenthal (*1790) bol hudobník, maďarský šľachtic. Franciscum Hybl –
istý Franz Hybl bol kapelníkom v Arade v Rumunsku. Josephus Szepeshazy sa uvádza ako
director Eperiessini Schola Capitalis.16

Skladba je pre obsadenie: 2 Violini, Viola, Basso, Flauti, 2 Oboi, 2 Clarinetti, 2 Fagotti,
2 Corni, 2 Trombe, Tympani; Sopran, Tenor, Alto, Basso. 

Materiál  obsahuje  početné  rukopisné  poznámky  čiernou  ceruzou  a  dopísané  úseky
notových partov. Jedna z poznámok obsahuje datovanie:  Escries in März 1869. Na obale je
označenie 25 szám čiernym atramentom.

Obrázok 19. anonym: Graduale vel Offertorium in F, [1869]
(SNK – LA, sign. D V – 484)

16 Ecclesiasticae Et Seculares Regni Hungariae Dignitates,  Ac Honorum Tituli,  Quibus Accedunt Suprema
Armorum Caesareo-Regiorum In Regno Hungariae Praefectura, Insignis Ordo Sancti Stephani... Budae :
Typis  Regiæ Universitatis  Budensis,  1847,  s.  67.  Dostupné z  internetu:  <https://books.google.sk/books?
id=SJtjAAAAcAAJ&pg=RA4-PA67&lpg=RA4-
PA67&dq=Josephus+Szepeshazy&source=bl&ots=xXshwmVmzK&sig=ACfU3U2c0J722QmM9Ex2Kq9k-
rF66SXa7A&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwjSgIXBlLHnAhXQaVAKHU2GAEUQ6AEwAXoECAoQAQ#
v=onepage&q=Josephus%20Szepeshazy&f=false>. [cit. 30. 1. 2020].
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D V – 485 anonym: Salve Regina in b, b. d. 
Skladba  pre  Canto  Solo,  Violino  Primo,  Violino  Secundo,  Organo  určená  Pro  Choro
Eperiesriensi.  Obsahuje  zápis:  Ex  Rebus  Josephi  Urlespacher.  Na  obale  sa  nachádza
označenie 8 szám čiernym atramentom.

Obrázok 20. anonym: Salve Regina in b, b. d.
(SNK – LA, sign. D V – 485)

D V – 486 [František] Kaffka: Offertorium in A, b. d.
Na obale skladby je uvedené Del Signe Kaffka – mohlo by ísť o českého skladateľa Františka
Kaffku (1776? – 1855). Ofertórium je určené pre 4 Voci, 2 Violini, Viola, Flauto, 2 Clarinetti,
2  Corni  in  A,  Fagotto  con  Violone  v[el]  organo.  Skladba  obsahuje  kompletné  party
a označenie 19 szám čiernym atramentom.
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D V – 487 Anton Brühl: Offertorium, [1834]
Skladba určená pre Canto Primo Solo, Canto Secondo Solo, Clarinetto Solo in B, Tuba Solo
in Es con Violino Primo – Secundo et Organo. Part tuby sa nezachoval. Na obale sa nachádza
niekoľko  mien:  Del  Sig  Katzer  –  W.  J.  [Hanljček]  –  ...  Anton  Brühl  von  4.  März  1837
a označenie  22 szám čiernym atramentom. Zadná strana obalu obsahuje poznámky čiernym
atramentom s rokmi 1834, 1836.
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Obrázok 22. F. Kaffka: Offertorium in A, part prvých huslí, b. d.
(SNK – LA, sign. D V – 486)

Obrázok 21. [František] Kaffka: Offertorium in A, b. d.
(SNK – LA, sign. D V – 486)

Obrázok 23. A. Brühl: Offertorium, [1834]
(SNK – LA, sign. D V – 487)



D V – 488 anonym: Regina Coeli [in G], b. d. 
Materiál má dva titulné listy od rôznych pisateľov, ktoré uvádzajú party: Canto, Alto, Tenore,
Basso, Violino 2bus, Corni 2bus, Organo;  vnútorný popis uvádza namiesto Corni  Clarinis,
ktoré sú v obale uložené. Na oboch titulných listoch sa nachádza: Del Sig Giusepe Pelikan –
Jozef  Pelikán bol  organista  v  Kostole  Sv. Trojice v Košiciach asi  v rokoch 1756 – 1768
a v Dóme  sv.  Alžbety  1768  –  1781.  Taktiež  sa  tu  nachádza  označenie  4  szám čiernym
atramentom.

Obrázok 24. anonym: Regina Coeli [in G], b. d. (SNK – LA, sign. D V – 488)

D V – 489 [A. V. Michna]: Alma Redemptoris. Pastorale in g, b. d.
Skladba  je  určená  pre  Canto,  Alto  et  Basso,  Violino  Primo  –  Secundo,  Corno  Primo  –
Secundo  con  Organo.  Informácia:  Del.  Sig:  [Michna]  naznačuje,  že  ide  pravdepodobne
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o skladbu Adama Václava Michnu (1600 – 1676). Materiál má označenie  8 szám čiernym
atramentom.

Obrázok 25. [A. V. Michna]: Alma Redemptoris, Pastorale in g, b. d. (SNK – LA, sign. D V – 489)

D V – 490 Giuseppe Szovitcs: Offertorium pro omni Solemnitate, 1806
Ako autor skladby je na obale označený Giuseppe Szovitcz s presným datovaním:  1. Mai
1806. Ofertórium je určené pre Canto, Alto, Basso, Violino Primo – Secondo, Clarino Primo
– Secondo  et  Organo.  Violino  Secondo má dva  odlišné  party.  Nachádza  sa  tu  označenie
48 szám čiernym atramentom.
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Obrázok 26. G. Sovitcs: Offertorium pro omni Solemnitate, 1806 (SNK – LA, sign. D V – 490)
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D V – 491 anonym: Offertorium Virgines Prudentes, b. d. 
Skladba je určená pre Canto, Alto, Basso, Violino Primo – Secondo, Corno Primo – Secondo,
Organo. Obsahuje označenie Del Sigt Joseph Sovitcz, ktorý by pravdepodobne mohol byť aj
autorom. Taktiež je tu označenie 47 szám čiernym atramentom.

Obrázok 27. anonym: Offertorium Virgines Prudentes, b. d. (SNK – LA, sign. D V – 491)

D V – 492 Johan Woczet: Graduale und Offertorium, 1850
Na obale je zápis: für Sopran, Alt, Tenor und Bass, 2 Violinen, 2 Hörner, Viola, Violon, Flöte
und Orgel. Componiert zur F. Messe von Johan Woczet ven 26 October 1850. Ma. Killer.
Autorom  je  už  spomínaný  český  skladateľ,  ktorý  je  zároveň  na  jednotlivých  partoch
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označený:  Wocet,  Vocet.  Pravdepodobného  vlastníka  rukopisu,  Martina Killera,  sa  nám
nepodarilo bližšie identifikovať. Flautový part je zapísaný v roku 1872 fialovým atramentom
na cvičnom papieri.

Obrázok 28. J. Woczet: Graduale und Offertorium, 1850 (SNK – LA, sign. D V – 492)

Prezentovaný  zvozový  hudobný materiál  z  lokality  Prešov je  uložený  v  Literárnom
archíve Slovenskej  národnej  knižnice so signatúrou D V – 467-492 v  Zbierke hudobných
rukopisov  a  tlačí  z  Marianky,  Veľkých  Levár a  Prešova. Pozostáva  z  diel  anonymných
skladateľov a skladateľov pôsobiacich na slovenskom území v 18. a 19. storočí. Vzájomnú
príbuznosť archívnych dokumentov dosvedčuje až na výnimky jednotnosť pisateľa a značenie
szám –  maďarské  číslovanie  čiernym atramentom na  obale  skladieb.  Viaceré  kompozície
obsahujú dedikáciu prešovskému chóru –  Pro Choro Eperiensis  alebo poukazujú na osobu,
ktorá  pôsobila  v  Prešove.  Tieto  znaky  potvrdzujú  lokálne  určenie  hudobných  rukopisov
a poukazujú na pravdepodobnú príslušnosť k jednej knižnici chóru v niektorom z prešovských
chrámov.
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Michal Vilec (1902 – 1979)
v zbierkovom fonde SNM – Hudobného múzea v Bratislave

PhDr. Zlatica Kendrová, PhD.

Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava

Abstrakt
V  príspevku  sa  zaoberáme  osobnosťou  Michala  Vileca  (1902  –  1979),  slovenského
skladateľa, klaviristu, pedagóga, ktorého osobnú pozostalosť v súčasnosti spravuje Slovenské
národné  múzeum  –  Hudobné  múzeum  v  Bratislave  (evidovaná  pod  signatúrami  MUS
CXXX).  Vo  svojom aktívnom živote  zanechal  M.  Vilec  značnú  tvorivú  stopu  v  Prešove
a v Košiciach.  V  kontexte  odborného  spracovania  a  spektra  zbierkových  predmetov
predstavujeme pôvodcu fondu v priereze jeho životných tvorivých etáp a tvorby.

Abstract
The article presents the life and work of the Slovak composer, pianist and pedagogue Michal
Vilec (1902 – 1979), whose personal legacy is currently administered by the Slovak National
Museum – Music Museum in Bratislava (filed under call number MUS CXXX). In his active
life, Michal Vilec left a considerable creative mark in both Prešov and Košice. The article
introduces the author across the creative stages of his life and work via detailed analysis and
collection portfolio.

9.  ročník  cyklu  konferencií  Pramene slovenskej  hudby1 s  ustálenou ponukou tematického
okruhu genius loci – v tomto roku organizačne situovanom na východnom Slovensku – nás
podnietil mapovať pramene slovenskej hudby v tomto regióne Slovenska v kontexte výskumu
osobnosti,  vkladu a  tvorivej  práce Michala Vileca (*6.  8.  1902,  Bardejovská Nová Ves –
†19. 3. 1979, Bratislava) o to viac, že v roku 2019 uplynulo 40 rokov od jeho úmrtia.

M. Vilec bol hudobne všestrannou osobnosťou a na pulze vývinu domácej hudobnej
kultúry  v  20.  storočí  kompetentne  zasiahol  do  viacerých  oblastí  v  celoslovenskom,  resp.
československom  meradle  ako  aktívny  klavirista,  dirigent,  skladateľ,  pedagóg,  hudobný
teoretik  a člen  profesijných  organizácií.  Pôvodom a  érou  svojho  tvorivého  života  najmä
v rokoch  1932/33  –  1952  zanechal  zrejmú  životnú  a  profesionálnu  stopu  aj  v  regióne
východného Slovenska, dnes vymedzenom územím Prešovského a Košického samosprávneho
kraja.2 Ako  hudobný  skladateľ  patrí  k  okruhu  skladateľov  s  odlišnou  predstavou
a východiskami  smerovania  modernej  a  národnej  hudby  na  Slovensku,  ktorý  vytvorili

1 Každoročne  usporadúvaných  Slovenskou národnou  skupinou IAML v spolupráci  s Hudobným centrom
v Bratislave a v roku 2019 s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove.
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skladatelia Frico Kafenda (1883 – 1963), Alexander Albrecht (1885 – 1958), Štefan Németh-
Šamorínsky (1896 – 1975), s poslednými dvoma menovanými tiež absolvent budapeštianskej
vysokej hudobnej školy.3

V programe akvizičnej činnosti Slovenského národného múzea  (ďalej len „SNM“)  na
sklonku 70. rokov 20. storočia zaujali miesto aj pramene a dokumenty k životu a činnosti
M. Vileca.  Pozostalosť  špecifikovanú  ako  osobný  fond  nadobúdalo  pôvodne  do  zbierok
Hudobné oddelenie Historického ústavu SNM4 po smrti skladateľa postupne v rokoch 1979
a 1980. Zachovaný materiál ponúkla múzeu vo forme kúpy vdova, Vilecova manželka, Paula
Vilecová.  Pozostalosť do zbierok získal  Vladimír  Čížik5. Z odbornej  katalogizácie  prvého
stupňa v podobe prírastkovej knihy múzea vyplýva, že pod prírastkovým číslom: 1979 / 942
je evidované nadobudnutie Vilecových autografov (rukopisov) a hudobno-teoretických prác
v počte  81  kusov.  V rozsahu 21 prírastkových čísel  (1980 /  652 –  672)  je  o  rok  neskôr
evidované nadobudnutie ďalších dokumentov:

• historicky  cenné  rodinné  pamiatky  a  dokumenty  Vilecovcov:  portréty,  dokumenty
k udeleniu šľachtického titulu členom rodiny (23 kusov);

• tlačené hudobniny (281 kusov);
• dodatky k autografom (2 kusy);
• autografy iných skladateľov (3 kusy);
• tlačené hudobniny (24 kusov);
• korešpondencia (9 kusov);
• programy (3 kusy);
• novinové výstrižky (6 kusov);
• indexy (10 kusov);
• denníky (7 kusov);
• básnické zbierky (2 kusy).

2 Narodil sa  6. 8. 1902 v Bardejovskej Novej Vsi, kde v miestnom kostole s patrocíniom Narodenia Panny
Márie  bol  pokrstený  24.  augusta 1902 menami:  „Mihály Boldizár  István János Móricz“  (cit.  z matriky
pokrstených  písanej  v maďarskom  jazyku  z roku  1902;  poskytnuté  informácie  s  dovolením
Rímskokatolíckeho  farského  úradu  v Bardejove).  Pochádzal  z rodiny,  ktorá  v roku  1803  získala  od
panovníka Františka II. dedičný nižší šľachtický titul. V obciach okolia Bardejova (Bardejovská Nová Ves,
Komárov a Beloveža) vlastnili Vilecovci viaceré hmotné majetky. Hoci v prameňoch uložených v múzeu
nemáme priamy doklad o tunajšom pobyte, resp. pravidelných návštevách Michala Vileca v tomto regióne
(s výnimkou jeho narodenia), domnievame sa, že rodina s jej hlavným rodinným sídlom v Prešove tu trávila
letné mesiace.

3 CHALUPKA,  Ľubomír:  Cestami k tvorivej profesionalite – Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I.
(1901 – 1950). Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2015, s. 211.

4 Od roku 1991 organizačnou zmenou pôsobí ako SNM – Hudobné múzeum v Bratislave (vo zväzku múzeí
Slovenského národného múzea je špecializovaným múzeom).

5 V. Čížik (1932 – 2017), hudobný muzeológ, zaslúžil sa najmä o rozširovanie zbierky múzea získavaním
materiálu 20. storočia (osobné pozostalosti, zbierky inštitúcií), dokumentarista, publicista a klavirista, autor
viacerých výstav. V SNM – Hudobnom múzeu pracoval ako odborný pracovník v rokoch 1966 – 1991.
Porov. Sprievodca po zbierkovom fonde SNM – Hudobného múzea I. Ed. J. Kalinayová-Bartová. Bratislava :
Slovenské  národné  múzeum  –  Hudobné  múzeum,  2001,  s.  333,  334,  347.;  Dostupné  z  internetu:
<https://hc.sk/hudba/osobnost-detail/84-vladimir-cizik>. [cit. 17. 1. 2020].
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Na odbornom spracovaní Vilecovej pozostalosti z hudobno-muzeologického hľadiska sa
v  zásadnej  miere  podieľal  muzikológ  Gejza  Vajda.  Je  autorom  podrobnej  monograficky
koncipovanej štúdie väčšieho rozsahu ako dokumentačného výsledku spracovaného materiálu
a ďalších získaných reálií, z ktorej  dodnes prakticky čerpajú všetky odborné štúdie k téme
M. Vilec.6 Jeho  osobná  pozostalosť  patrí  v  múzeu  medzi  kvalitne  spracované,
skatalogizovaním  (druhostupňovou  evidenciou)  v  podobe  inventárneho  zoznamu  dostala
evidenčné značenie MUS CXXX a obsahuje 564 signatúr (evidenčných čísel).  Z hľadiska
získaného  materiálu  je  osobný  fond  M.  Vileca  členený  do  dvoch  základných  okruhov
prameňov, t. j. primárne, väčšinou s priamou účasťou M. Vileca na ich vzniku, a sekundárne
(nenotované), s ich ďalším triedením:

PRIMÁRNE PRAMENE

I. Hudobniny / autografy 
• Klavírna tvorba (MUS CXXX 1 – 27);
• Štvorručný klavír (MUS CXXX 28 – 32);
• Vokálna tvorba (MUS CXXX 33 – 45);
• Komorná tvorba (MUS CXXX 46 – 63);
• Orchestrálne diela (MUS CXXX 64 – 72);
• Skladby bez názvu (MUS CXXX 73 – 80);
• Skladby neúplné, nedokončené, torzá (MUS CXXX 81);
• Dodatky (MUS CXXX 82 – 83).

V  kontexte  oficiálne  evidovanej  tvorby  neobsahuje  zbierka  Vilecových  autografov
kompletné kompozičné dielo.7 Viaceré rukopisy nie sú datované a nie je uvedená ani lokalita
vzniku diela. Logicky usudzujeme, že skoršia tvorba, t. j.  klavírna, vokálna a komorná, je
signovaná starším tvarom jeho mena a priezviska písaným maďarským pravopisom Villecz,
Mihály, príp. Villecz M. s názvoslovím niektorých skladieb v maďarskom jazyku.8 Ich vznik
kladieme  ešte  do  obdobia  prvých  kompozičných  ambícií  zo  školských  a  gymnaziálnych
rokov.9 Niektoré  rukopisy  sú  datované  presne.  Z  prvých  detských  kompozičných  opusov
uveďme notový zošit s radom desiatich drobných skladbičiek pre klavír (MUS CXXX 11),
klavírne Prelúdium op. 1 s dátumom 16. 7. 1917 s poznámkou v maďarskom jazyku o dobrej

6 Štúdia monografického charakteru poskytuje zásadné východiská na ďalší výskum osobnosti, načiera aj do
rodinného a súkromného zázemia M. Vileca.

7 Porov. LABORECKÝ,  Jozef:  Vilec,  Michal.  [heslo]. In:  100 slovenských  skladateľov.  Eds.  M.  Jurík  –
P. Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 284 – 285.

8 MUS CXXX 1, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 33, 34, 38, 48, 49. O. i. takto písaný tvar mena nájdeme aj
v skladbách z neskoršieho obdobia, približne do roku 1945.

9 M. Vilec navštevoval rímskokatolícku ľudovú školu v Prešove, tzv. šesťtriedna chlapčenská škola v centre
mesta, v školskom roku 1910/1911 a 1911/1912 je evidovaný ako súkromný žiak v tretej a štvrtej triede
(oficiálny názov školy v maďarčine: EPERJESVÁROSI RÓM. KATH. NÉPISKOLÁK / I. BELVÁROSI
HAT  FOLYAMU  FIUOSZTÁLYOK  – podľa  MUS  CXXX  134,  135);  maturoval  v maďarskej  triede
v školskom  roku  1919/1920  na Evanjelickom  lýceu  v Prešove:  Az  Eperjesi  ag.h.  ev.  collegium
Főgimnáziumanak (podľa maturitného tabla šk. roku 1919/1920, signatúra MUS CXXX 243).
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kontrapunktickej práci (MUS CXXX 15),  Allegretto gratioso op. 6. No. 1 s dátumom 19. 2.
1918,  Romanze B dur (MUS CXXX 18). Vo vokálnej tvorbe zo „školského kompozičného
obdobia“  si  vyberal  texty  maďarských  literátov.  Napríklad  „Azt  hittem  virág  vagy“
(v preklade: Myslel som si, že si kvietok) od Lajosa Pósu10 v piesni Dal op. 2 No. 1 pre spev
a klavír z roku 1917 s poznámkou na konci: „A téma nagyon jó, a basszusban azonban sűrübb
accordokat kellett volna csinálni!“ (v preklade: Téma veľmi dobrá, avšak v basoch mohli byť
urobené hustejšie  akordy)  (MUS CXXX 33),  báseň  Sándora Takátsa11 Hulló rózsabimbók
(v preklade: Padajúce puky ruží) zhudobnená pre spev a klavír (MUS CXXX 34), Hadi ének
(v preklade: Vojenská pieseň) pre klavír a recitátora s básnickým textom Gusztáva Csengeya12

(MUS CXXX 46). Komornú tvorbu školského prešovského obdobia v obsadení husle a klavír
zastupuje  Fantasie Romantique  datovaná  22. 5. 1919 (MUS CXXX 48) a  Hegedű szonáta
c mol  datovaná  3.  11.  1919 (MUS  CXXX  49).  Z  tohto  obdobia  pochádza  aj  vokálno-
inštrumentálny  sakrálny  kus  Benedictus  op.  5.  No.  5 pre  zmiešaný  zbor  a  orchester
s datovaním „Vilecz Mihály / 1918 jan 26“.13 Domnievame sa, že niektoré z nedatovaných
mohli vzniknúť aj neskôr v čase vysokoškolského štúdia v Budapešti (1920 – 1924).14 Tie
však  nie  je  možné  definitívne  určiť,  keďže  rukopisy  neevidujú  datovanie  z  rozhrania
uvedených rokov. Tu skladateľ sám kladie len vznik klavírnych bagatel (porov. MUS CXXX
2,  3;  Bagately  op.  1,  1923,  rev.  193815).  Vo Vilecovej  pozostalosti  nenachádzame doklad
o kompozičnej činnosti v dobe jeho pôsobenia v zahraničných divadlách (1925 – 1933) na
postoch dirigenta alebo korepetítora.16 Drobnou výnimkou je fólio s rukopisom záveru bližšie
neznámej klavírnej skladby s poznámkou na konci  „Graz / 2.12.32“.17 M. Vilec sa vrátil na
Slovensko v roku 1933 a stal  sa  pedagógom klavírnej  hry a hudobnej teórie  na Mestskej
hudobnej  škole  v Prešove,  neskôr  v rokoch 1939 – 1945 tu  pôsobil  vo funkcii  riaditeľa.
Zároveň  sa  angažoval  v  organizovaní  hudobného  života  mesta.  Ako  interpret,  sólista
a komorný hráč v spolupráci  so  svojimi kolegami (klavirista M. Strausz, huslisti J. Brabec,
A. Huszár,  violončelista  O.  Musil)  uvádzal  vlastnú  tvorbu  i  diela  svetovej  klavírnej

10 Pósa, Lajos (1850 – 1914), básnik, spisovateľ, autor rozprávok a textov piesní, klasik maďarskej literatúry
pre deti, narodil sa v obci Radnovce, dnes okres Rimavská Sobota.

11 Takáts, Sándor (1860 – 1932), profesor, historik kultúry a umenia.
12 Csengey, Gusztáv (1842 – 1925), evanjelický teológ, učiteľ, básnik.
13 S ucelenou kompozíciou sakrálneho charakteru sa u M. Vileca nestretávame. Niekoľko skíc sa nachádza pod

spoločnou signatúrou MUS CXXX 81, napríklad téma a dve variácie pre klavír na chorál Mein Gott, ich bin
jetzt erschienen,  Symphonie de Noёl,  D moll mise pre zmiešaný zbor a organ. Na jednej zo strán rukopisu
MUS CXXX 7 je v maďarčine zapísaná dispozícia bližšie nezisteného organa (22 registrov, tri manuály,
pedál).

14 Do roku  1925 oficiálny názov školy „Országos Magyar Királyi  Zeneművészeti  Főiskola“.  V zbierke sú
zachované dve ročenky školy zo školských rokov 1920/1921 a 1922/1923, kde je M. Vilec evidovaný ako
poslucháč prvého ročníka v odbore kompozícia v triede maďarského skladateľa Alberta Siklósa (1878 –
1942)  a ako  poslucháč  tretieho  ročníka  v danom  odbore  v triede  Zoltána  Kodályho  (1882  –  1967),
významného skladateľa, pedagóga, etnomuzikológa (MUS CXXX 136, 137).

15 LABORECKÝ, 1998, s. 284.
16 Litoměřice, Česko (1925 – 1926), Bautzen (Budyšin), Nemecko / Sasko (1926 – 1927), Viedeň / Viedenské

Nové Mesto,  Rakúsko (1927 – 1928),  Podmokly,  Česko (1929),  Bad Schlema /  Oberschlema v Sasku,
Nemecko (1929), Graz, Rakúsko (1929 – 1932);

17 Evidované pod spoločnou signatúrou MUS CXXX 81 pre skladby neúplné, nedokončené, torzá a skice.
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a komornej literatúry na koncertoch i pri živých štúdiových vystúpeniach rozhlasu.18 V tejto
prešovskej kompozičnej etape kultivoval M. Vilec najmä komorné žánre. K jeho najlepším
opusom patria  Sonáta č. 1 op. 1 pre violončelo a klavír s datovaním  „Prešov 12/1 1934“
(MUS CXXX 52, 10119) a  Fantázia  pre husle a klavír (MUS CXXX 4720), zároveň uzavrel
zbierku klavírnych Bagatel. Do tohto obdobia patrí aj cyklus piesní  Štyri ľudové piesne pre
spev a klavír  (MUS CXXX 36) datované  do  roku 1936.21 Do roku 1934 je datovaná skica
klavírnej skladby  Štúdia pr[e] kl[avír] II.  (MUS CXXX 19). V Prešove napísal  M.  Vilec
v spolupráci  s  Mikulášom Moyzesom (1872 –  1944),  svojím pedagógom,  Klavírnu školu
(rukopis  MUS  CXXX  111)22.  V  danom  období nenašla  primeraný  ohlas  v  klavírnom
pedagogickom prostredí,  azda  aj  pre vysokú kúpnu cenu,  nesporne je  však  na  Slovensku
prvým  dielom  inštruktívnej  literatúry  svojho  druhu.  Z  tohto  obdobia  pochádza  aj
Harmonieschule (Škola harmónie),  viac ako 300-stranové hudobno-teoretické dielo písané
v nemeckom  jazyku  v  rokoch  1939  –  1943  azda  s  ambíciou  stať  sa  učebnicou  na
konzervatóriách (rukopis MUS CXXX 112, 113, 114).

Ďalších desať rokov pôsobenia (1945 – 1955) M. Vileca sa spája s rozhlasovým štúdiom
v Košiciach – referent, neskôr vedúci hudobného odboru a dirigent rozhlasového orchestra.23

Úroveň košického rozhlasového vysielania i jeho orchester v tomto období vzrastali aj vďaka
vzájomnej  spolupráci  podporenej  hlbokým  priateľským  a  profesionálnym  vzťahom
s Deziderom Kardošom (1914 − 1991). Tu  M.  Vilec realizoval viac ako 100 vynikajúcich
úprav ľudových piesní pochádzajúcich najmä z východoslovenského regiónu. V pozostalosti
sa  však  nachádza  len  torzo.  Do  rokov 1945  a  1948  sú  datované  autografy  s  úpravami
ľudových piesní s obsadením vokálnych sólových hlasov, zborov (detský, ženský, miešaný),
tiež s klavírnym sprievodom (MUS CXXX 77, 78, 79).24 V súvislostiach tvorby pre potreby

18 Košická  odbočka  Radiojournalu  ukončila  svoju  činnosť  v dôsledku  obsadenia  mesta  Maďarskom.
S vysielaním sa začalo v novembri 1938 v Prešove. Vyhlásením Slovenského štátu rozhlas na Slovensku
vyvíjal samostatnú činnosť. Koncom roka 1944 bola prešovská odbočka Slovenského rozhlasu evakuovaná
do Banskej Bystrice.  Dostupné z  internetu:  <https://www.rtvs.org/o-rtvs/historia/historia-sro>.  [cit.  13. 1.
2020].

19 Vydané Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1957; redakcia violončelového partu Gustáv
Večerný, violončelista, pedagóg.

20 Zachovaný  len part huslí datovaný  do  roku 1949 (čistopis, čierny atrament,  11 strán).  Dielo zaznelo na
Prvom európskom festivale komornej hudby v Trenčianskych Tepliciach (14. – 29. 8. 1937) na koncerte
„Večer  slovenských  husľových  sonát“  29.  8.  1937  v interpretácii:  husle  Viliam  Šimek,  klavír  Rudolf
Macudziński (program koncertu MUS CXCII 1029).

21 V roku 1937 získalo dielo cenu Matice slovenskej.
22 Ako tlač vyšla v Martine v dvoch dieloch: „Mikuláš Moyzes – Michal Vilec / Klavírna škola pre vyučovanie

začiatočníkov I., II. / Vydala Matica slovenská 1946“ (MUS XXX 6024/a, MUS XXX 6025/b).
23 Činnosť  košického  rozhlasového  orchestra  zaznamenaná  vo  februári  1929.  Dostupné  z  internetu:

<https://www.rtvs.org/o-rtvs/historia/historia-sro>. [cit.  14.  1.  2020].  Z  iniciatívy východoslovenského
kultúrneho  spolku  Svojina  v Košiciach  boli  neskôr  zlúčené  orchestre  divadla  a rozhlasu,  čím  vznikol
Východoslovenský symfonický orchester. V rokoch 1946 – 1948 sú doložené štyri jeho koncerty. Dostupné
z  internetu:  <https://hc.sk/hudobny-zivot/clanok/hudobne-spravodajstvo/270-statna-filharmonia-kosice-40-
rokov-hudby/>. [cit. 16. 1. 2020].

24 Texty:  „Ej,  ľuľu  mi  ľuľu,  šiju  ci  košuľu“,  „Mamka,  sladká  mamka“,  „Hanička  konala“,  „Koterbašske
chlapci“. Mnohé z nich sa vtedy v rozhlase nahrali a vysielali aj pod Vilecovým dirigentským vedením.
Niektoré sa dodnes zachovali na gramoplatniach alebo sú tezaurované v archíve RTVS, viaceré nahrávky
boli aj odstránené.
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rozhlasu vznikla tiež Vilecova hudba zábavného a estrádneho charakteru  Rondo na valčíky
Franza Schuberta pre estrádny orchester s koncertným klavírom − Schubertiáda op. 15 (MUS
CXXX 27) z roku 195125 či hudba k scénickým a detským rozhlasovým hrám, ako napríklad
Stratené hračky (MUS CXXX 68, 69) s poznámkou na konci klavírneho partu Hráno 10. 11.
1952, hudba k detskej rozhlasovej hre Dvaja bratia (MUS CXXX 67), do tohto obdobia patrí
aj  zhudobnená  detská  poézia  Márie  Rázusovej-Martákovej  pre  malý  orchester,  klavír
a hovorené slovo (MUS CXXX 65). V roku 1947 skomponoval M. Vilec Slávnostné fanfáry
košickej rozhlasovej stanice. V kolekcii autografov a printových verzií hudobnín spájaných
s Vilecovým košickým obdobím sa nachádzajú ďalšie komorné opusy, napríklad  Romanca
pre husle a klavír op. 9 (MUS CXXX 50) s datovaním rukopisu na titulnom liste 26. 10. 1947,
Dve skladby pre mládež pre violončelo a klavír op. 12 s uvedením datovania na konci  6. 8.
1954 (MUS CXXX 51, 100)  a  Sonatína pre hoboj  a klavír  op.  10  (MUS CXXX 10526).
Slovenskú  pôvodnú  klavírnu  literatúru  20.  storočia  v  tomto  období  rozširuje  cyklus
s ustáleným názvom  Štyri  prelúdiá pre klavír op.  16 (MUS CXXX 16, 9527)  s  datovaním
autografov 28. 8. 1959 (č. 1) a  10. 8. 1959 (č. 3). O. i. v roku 1954 pôsobil  M. Vilec aj na
Pedagogickom oddelení Hudobnej školy v Košiciach, na ktorej vyučoval predmet Hudobné
formy a kontrapunkt.

V  kompozičnom  diele  M.  Vileca  aj  v  kontexte  kolekcie  zachovaných  rukopisov  /
autografov evidentne dominuje vzťah skladateľa ku klavíru (klavírne dielo sólové, komorné
zachované v rozsahu 32 signatúr, radíme k nim aj skladby bez názvu alebo aj náčrty, skice,
prezrádzajú to aj exponované klavírne party v komornej tvorbe). Vilecova tvorba pre klavír
kvalitatívne  i  kvantitou  vzrástla  v  60.  rokoch  20.  storočia.  Vtedy  už  pôsobil  M.  Vilec
v Bratislave. Najskôr na poste riaditeľa konzervatória (1955 – 1962)28 a vo funkcii predsedu
a podpredsedu Slovenského hudobného fondu. Z daného obdobia a  z datovaných,  príp.  aj
lokalizovaných autografov klavírneho diela sa v zbierke zachovali Capriccio 2 (MUS CXXX
4, 7. 6. 1961), Dvojhlasné invencie pre klavír [op. 39] z rokov 1963 – 1965 (MUS CXXX 6,
8829),  kadencie  ku  klavírnym koncertom Wolfganga  Amadea  Mozarta30 a  Jiřího  Antonína
Bendu31 (MUS CXXX 9, 10),  Osem štúdií pre klavír [op. 40] (MUS CXXX 13), klavírne
sonáty a sonatíny [op. 30] (MUS CXXX 20, 21, 22, 23), Tanec I., II. (MUS CXXX 24, 25),

25 LABORECKÝ, 1998, s. 285.
26 V balíku autografov nezachované, vydané Bratislava : Slovenský hudobný fond, 1975.
27 In: Slovenská klavírna tvorba. Praha – Bratislava : Štátne hudobné vydavateľstvo, 1961.
28 Autor schválenej a nepretržite platnej koncepcie 6-ročného štúdia na konzervatóriách s maturitnou skúškou

po  4.  ročníku.  Podnecoval  vznik  domácej  hudobnej  literatúry,  napokon  aj  sám  je  jej  tvorcom,  ktorá
jednotlivým odborom chýbala. Z jeho pera vyšli viaceré kompozície, ktoré zakotvili v konzervatoriálnych
učebných osnovách i v osnovách vtedajších ľudových škôl umenia. Bližšie: KENDROVÁ, Zlatica: Michal
Vilec a Konzervatórium v Bratislave (Štátne konzervatórium) v rokoch 1955 – 1962. In: Hudobné inštitúcie
na  Slovensku.  Vznik  –  vývoj  –  poslanie  –  perspektívy  –  medzinárodné  kontexty.  Zborník  príspevkov
z konferencie Bratislava, 24. 10. 2012. Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia – Slovenské národné
múzeum – Hudobné múzeum, 2012, s. 216 – 225. Dostupné z internetu: 
<https://www.snm.sk/swift_data/source/hudobne_muzeum/pdf_dokumenty/
Hudobne_institucie_2012_Komplet.pdf>. [cit. 16. 1. 2020].

29 Vydané s identickým názvom Bratislava : Slovenský hudobný fond, 1966.
30 Mozart, Wolfgang Amadeus, Koncert Es dur pre klavír a orchester KV 482.
31 Benda, Jiří Antonín, Koncert f mol pre klavír (čembalo) a orchester.
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Oddychové  skladby pre  klavír (MUS CXXX 26),  Balada pre  dva klavíry  [op.  25]  (MUS
CXXX 28, 29, 82), inštruktívne Rozhovory pri klavíri (MUS CXXX 30), suita pre štvorručný
klavír Z brehov Dunaja [op. 32] (MUS CXXX 31, 32).32 Ďalšie kompozičné snahy pre klavír
nachádzame aj  v  zatriedení  skladieb  bez  názvu  alebo  skíc  (MUS CXXX 81).  Pôsobenie
M. Vileca  v  Bratislave  sa  stalo  ťažiskovou  kapitolou  aj  ďalšej  jeho  kompozičnej  práce.
V prostredí komornej tvorby sa presadili najmä  Letné zápisky  [op. 19], cyklus skladieb pre
drevené a  plechové dychové hudobné nástroje  a  klavír  komponované  s cieľom pôvodnej
tvorby  ako  študijnej  literatúry  na  konzervatóriách  (MUS  CXXX  53,  54,  55)33,  dychové
kvartetá [op. 34?] (MUS CXXX 59, 60),  Divertimento op. 44 pre štyri flauty (MUS CXXX
61, 69) s datovaním  do  septembra a októbra 1969,  Sláčikové kvarteto [op. 33, 28?] (MUS
CXXX 63), Fantázia pre pozaunu a klavír op. 29 (MUS CXXX 57, 106), Štyri skladby pre
sláčikový orchester (MUS CXXX 83) v inštrumentácii štyroch častí z cyklu pre štvorručný
klavír Z brehov Dunaja pre orchester. Z ďalších kvalitných opusov sa v hudobnej rukopisnej
pozostalosti skladateľa nachádzajú napríklad Trio pre husle, violončelo a klavír op. 23 (MUS
CXXX 58), pracovná verzia,  Divertimento pre štvorručný klavír a sláčikový orchester  [op.
17] (MUS CXXX 66), Concertino pre trúbku a sláčikový orchester  [op. 4] (MUS CXXX
64)34, Štúdie pre symfonický orchester (MUS CXXX 70, 71) a Tri ľudové tance pre orchester
(MUS CXXX 72). V roku 1960 zhudobnil M. Vilec šesť básní Pavla Horova (1914 – 1975),
osobného priateľa, v cykle pre stredný hlas a klavír Vysoké letné nebe [op. 28] (MUS CXXX
45).  V zborovej  literatúre  majú  významnejšie  zastúpenie  Tri  nokturná  pre  miešaný  zbor
a cappella  [op. 22] na texty Mikuláša Kasardu (1925 – 2013), Ctibora Štítnického (1922 –
2002)  a  P.  Horova  (MUS  CXXX  37). Žánrový  aj  chronologický  kompozičný  rozptyl
predstavujú aj Vilecove hudobné rukopisy označené ako „Skladby bez názvu“ evidované pod
signatúrami MUS CXXX 73 – 80, signatúra MUS CXXX 81 pozostáva z väčšieho počtu
nedokončených rukopisov, torz a skíc, viaceré sú datované aj lokalizované.

II. Hudobniny – autografy iných skladateľov
V zatriedení autografov sa nachádzajú aj dva opusy D. Kardoša: II. klavírna suita z roku 1937
(MUS CXXX 84) a Uspávanka pre husle a organ (MUS CXXX 85) z roku 1938.35 Patrí sem
aj dielo Jána Móryho (1892 – 1978) Symfonické obrazy (MUS CXXX 86) v spracovaní pre
štvorručný klavír.36

32 Pod signatúrami MUS CXXX 88, 90 – 98 sú evidované tlače resp. rozmnoženiny uvedených klavírnych diel.
Vyšli  v domácich československých hudobných vydavateľstvách (Bratislava, Praha):  Slovenský hudobný
fond, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Supraphon, Panthon, Štátne hudobné vydavateľstvo.

33 Z tohto cyklu vyšla časť  Odpočinok pre klarinet a klavír (MUS CXXX 103, 104) a Fantázia pre trombón
a klavír (MUS CXXX 106).

34 V roku 1967 ocenené cenou Jána Levoslava Bellu (porov. LABORECKÝ, 1998, s. 284).
35 Porov.  ZVARA,  Vladimír:  Kardoš,  Dezider.  [heslo]. In:  100  slovenských skladateľov.  Eds.  M.  Jurík  –

P. Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 140 – 141.
36 Porov. BÁRDIOVÁ,  Marianna:  Móry,  Ján.  [heslo]. In:  100  slovenských skladateľov.  Eds.  M.  Jurík  –

P. Zagar.  Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 196.  Dielo zatriedené k orchestrálnym opusom
skladateľa Jána Móryho.
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III. Tlačené a rozmnožené hudobniny M. Vileca37

• Klavír (MUS CXXX 87 – 95);
• Dva klavíry (MUS CXXX 96 – 98);
• Komorná literatúra (MUS CXXX 99 – 110).

IV. Hudobno-teoretické diela (MUS CXXX 111 – 114)38

V. SEKUNDÁRNE PRAMENE

• Korešpondencia (MUS CXXX 115 – 123);
• Programy, bulletiny, plagáty (MUS CXXX 124 – 126);
• Výstrižky (MUS CXXX 127 – 132);
• Indexy, ročenky, preukazy, potvrdenky (MUS CXXX 133 – 142);
• Denníky, slovníky, rukopisné zošity (MUS CXXX 143 – 149);
• Básnické zbierky (MUS CXXX 150 – 151);
• Fotografie (MUS CXXX 152 – 245);
• Osobné dokumenty (MUS CXXX 246 – 247);
• Vyznamenania a diplomy (MUS CXXX 248 – 258);
• Rodinné a osobné pamiatky (MUS CXXX 259 – 283).

Korešpondencia  nie  je  rozsiahlou  časťou  pozostalosti.  Zaujmú  však  listy  typu
odborných posudkov B. Bartóka a Z. Kodálya. B. Bartók v liste datovanom v Budapešti 5. 8.
[1932?]  píše:  „Vyhlasujem,  že  pána  Michala  Vileca  poznám a  cením si  ho  ako  dobrého
a svedomitého  hudobníka  a  ako  takého  ho  môžem  vrelo  odporúčať“ (voľný  preklad
z nemeckého  jazyka,  originál  v  MUS  CXXX  115);  Z.  Kodály,  podpísaný  ako  profesor
kompozície na Kráľovskej štátnej hudobnej  vysokej škole v Budapešti,  v liste datovanom
v Budapešti 10. 8. 1932 píše: „Potvrdzujem, že pán Michal Vilec v roku 1924 ako absolvent
zanechal moju triedu kompozície. Pán Vilec bol už vtedy šikovný a ,vkusný‘ skladateľ, ako aj
zručný klavirista a talentovaný, aby sa úspešne realizoval na príslušnom mieste v hudobnej
oblasti.  Nepochybne osemročné pôsobenie ešte ďalej  rozvinulo jeho schopnosti.  Vyhovuje
pozícii  pedagóga.  Vilecove  hudobné  poznatky  sú  mimoriadne  vďaka  jeho  inteligencii
a pokojnému charakteru, svojou ľudskosťou  a nadaním môže svoje myšlienky (vedomosti)
jasne a názorne sprostredkovať.“ (voľne preložené z nemeckého jazyka, originál MUS CXXX
116). Propagačný materiál (pozvánka, plagát a programový bulletin) sa viaže ku koncertom
usporadúvaným pri príležitosti jubilea skladateľa M. Vileca. Vo výstrižkoch z novín nájdeme
články reflektujúce jeho osobnosť. Pochádzajú z pera autorov, napríklad Zdenko Nováček,
Eugen Suchoň, Tibor Bodák a  Michal Palovčík.  Bližšie neidentifikované noviny prinášajú
článok  „Im  Grazer  Volkstheater“  s  recenziou  operetného  predstavenia  s  tvorcom  hudby
M. Vileca (MUS CXXX 132). V triedení pozostalosti predstavujú ďalšiu skupinu študijné,

37 Na vzťah medzi rukopismi a tlačami diel M. Vileca sme poukázali v predchádzajúcom texte.
38 Hudobno-teoretické dielo sme zaradili v tomto texte do kontextu pôsobenia M. Vileca v Prešove.
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školské dokumenty (ročenky školských rokov 1910/1911, 1911/1912 zo školy v Prešove a už
spomenuté z rokov 1920/1921, 1922/1923 z Budapešti), medzi ktorými vyniká vysokoškolský
index s podpismi významných pedagógov, u ktorých M. Vilec študoval (MUS CXXX 133)39.
Sú  to  aj  osobné dokumenty  a  legitimácie  do zamestnania v  zahraničí,  pomocný  študijný
materiál, napríklad poznámkové zošity a slovníky, napokon zoznam M. Vilecom naštudovanej
klavírnej  literatúry (MUS CXXX 149).  Nasledujú básnické zbierky s označením vybranej
poézie na zhudobnenie Vysoké letné nebe P. Horova (Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1960)
a  Jasné slovo / Sborník občianskej poézie (Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1959) (MUS
CXXX 150, 151). Ilustračný materiál v podobe fotografií je evidovaný v rozsahu 94 signatúr
(MUS CXXX 152 – 245). Zachovali sa snímky s portrétovaním M. Vileca v priereze jeho
života.  Pochádzajú  zo  súkromného,  rodinného  prostredia  aj  z  prostredia  verejného
profesionálneho pôsobenia, sú to portrétové i skupinové fotografie, viaceré s predstaviteľmi
slovenskej hudobnej kultúry pri rôznych príležitostiach (odovzdávanie cien, zájazdy, pracovné
stretnutia).40 Najstaršie  zábery  pochádzajú  najmä  z  ateliéru  Divaldovcov  v  Prešove,
priekopníkov uhorskej fotografie a z ateliéru Emy Rosenblatt. Na fotografiách z neskoršieho
obdobia sa nachádza aj manželka Paula, speváčka, s ktorou sa oženil v Grazi 8. septembra
1932. V kolekcii fotografií zaujme záber s dirigujúcim Arturom Toscaninim (1867 – 1957)
s jeho podpisom a dátumom 30. 8. 1934 (MUS CXXX 236).

M. Vilec bol jedným z recenzentov publikácie Malá encyklopédia hudby (1969) a stal sa
držiteľom viacerých ocenení  spoločensko-kultúrneho významu:  2.  cena v hudobnej  súťaži
Matice slovenskej  (1937),  1. cena v súťaži Československého rozhlasu (1964),  Bellova cena
SHF  (1967),  Za vynikajúcu prácu  (1962), Zaslúžilý umelec  (1968), Za zásluhy o výstavbu
(1972), boli  mu  prejavené  viaceré  pocty  za  povznesenie  Československého  rozhlasu
a Konzervatória  v  Bratislave.  Vilecove vyznamenania,  diplomy a medaily  sú uložené pod
signatúrami MUS CXXX 248 – 258. Osobitou položkou v evidencii Vilecovej pozostalosti sú
historické rodinné písomnosti,  ktoré M. Vilec zdedil.  K vzácnym patrí  Armáles – donačná
listina s udelením erbu (MUS CXXX 263), historické rodinné portréty (MUS CXXX 261,
262) a korešpondencia. K týmto sa radí aj Vojnový denník M. Vileca so záznamami udalostí
v Prešove počas 2. svetovej vojny. Je písaný v maďarskom jazyku a datovaný do rokov 1939
– 1945 (MUS CXXX 260).

39 V rokoch 1920 – 1924 sa M. Vilec vzdelával v Budapešti (maď. Országos Magyar Királyi Zeneművészeti
Főiskola)  na  hudobnej  akadémii,  ktorú  v tomto  období  viedol  Jenő  Hubay  (1858  −  1937),  popredný
maďarský huslista,  skladateľ  a pedagóg.  Profesionálne hudobné vzdelanie a  kvality  získal  pod vedením
hudobných autorít európskeho významu. So štúdiom kompozície začal v triede L. Weinera (1885 – 1960),
neskôr  v štúdiu  pokračoval  a  zavŕšil  ho  u  Z.  Kodálya  (1882  –  1967),  maďarského  skladateľa
a etnomuzikológa,  lingvistu  a filozofa,  tvorcu  originálneho  konceptu  hudobného  vzdelávania  úspešne
rozvíjaného  v Maďarsku  od  polovice  20.  storočia.  Pod vedením pedagógov  Alajosa  Tarnaya a  Józsefa
Thomu  študoval  hru  na  klavíri,  dirigovanie  u  Emila  Ábrányiho  (1882  –  1970),  skladateľa,  dirigenta
a riaditeľa Maďarskej kráľovskej opery a Budapeštianskeho mestského divadla. Albert Siklós (1878 – 1942),
Béla Várkonyi (1896 – 1980) a László Kún boli Vilecovými pedagógmi všeobecných hudobných disciplín.

40 Napríklad fotografie z obdobia pôsobenia v zahraničných divadlách (Oberschlema, Bautzen), v rozhlasovom
štúdiu a s orchestrom v Košiciach, pri odovzdávaní Ceny Jána Levoslava Bellu, zájazdy Leningrad, Moskva,
Praha, domáce podujatia Trenčianske Teplice, Dubodiel.
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Rozsiahlu  VI.  časť  nadobudnutých  zbierkových  predmetov  rovnako  hudobne
primárneho významu tvorí  Vilecova hudobná knižnica.  Tlačené hudobniny sú usporiadané
takto: 

• Klavírna literatúra (MUS CXXX 284 – 436);
• Vokálna a zborová literatúra (MUS CXXX 437 – 465);
• Komorná literatúra (MUS CXXX 466 – 484):

Husle – klavír;
Viola – klavír;
Triá;
Kvartetá;
Kvintetá;

• Klavírne výťahy (485 – 504);
• Partitúry (505 – 560);
• Konvolúty (561 – 563);
• Torzá (564).

Bohatý okruh hudobnín pre klavír  (MUS CXXX 284 – 436),  rovnako aj  ďalšie,  sú
usporadúvané abecedne a obsahuje tituly štandardnej, najmä európskej klavírnej literatúry od
baroka  po  20.  storočie,  vrátane  domácich  –  slovenských  a  českých  titulov  a  tiež  tvorby
Vilecových budapeštianskych pedagógov (Bartók, Kodály, Weiner). Z menej frekventovaných
uveďme  príklady  z  klavírneho  diela  francúzskej  skladateľky  Cécile  Chaminade  (1857  –
1944),  amerického  skladateľa  Louisa  Gruenberga  (1884  –  1964),  rakúskeho  skladateľa
Roberta  Leukaufa (1902 – 1976).  V súvislosti  s  vývinom klavírnej  pedagogiky na území
Uhorska  sa  chceme  zmieniť  o  vydaniach  titulov  klavírnej  literatúry  v  redakcii  Árpáda
Szendyho  (1863  –  1922).41 Á.  Szendy  sa  spolu  s  Kálmánom Chovánom  (1852  –  1928)
a Istvánom Thománom (1862 – 1940) výrazne zapísali  do dejín budapeštianskej hudobnej
akadémie  na  poli  klavírnej  pedagogiky.  Boli  pedagógmi  klavírneho  oddelenia  a  autormi
prvého  kurikula  klavírnej  edukácie  a  koncepcie  regulovaného  akademického  hudobného
vzdelávania  s  ambíciou  rozšírenia  na  všetky  hudobné  školy  v  Uhorsku.  V  redakcii
Á. Szendyho vychádzala tlačou oficiálna študijná literatúra pre klavír.42 Vo Vilecovej knižnici
sa takto nachádza  15 trojhlasných invencií Johanna Sebastiana Bacha (MUS CXXX 289),
Etudy op.  10,  op.  25 a  24 Prelúdií  op.  28 Fryderyka Chopina  (MUS CXXX 317,  322),
napokon aj jeho  Magyar népdal aforizmák op. 9 zongorára  (voľne preložené ako Klavírne
aforizmy na maďarské ľudové piesne). K zaujímavým z hľadiska dobovej klavírnej poetiky
patria tiež Chopinove nokturná (MUS CXXX 319)43 revidované Alfredom Cortotom (1877 –

41 Žiak  Henriho Gobbiho, žiaka a priateľa Franza Liszta, (1841 – 1920), tiež Hansa von Koesslera (1853 –
1926) a štipendista Franza Liszta (1811 – 1886).  Dostupné z internetu:  <https://zeneakademia.hu/hall-of-
fame/szendy-arpad-1715>. [cit. 21. 1. 2020].

42 „Offizieller  Lehrstoff  der  königl.  ungarischen  Landes-Musikakademie.“  Hudobniny  vychádzali  vo
vydavateľstve  Rozsnay Károly, Budapest zameranom na produkciou pedagogických diel, najmä tituly pre
hudobnú akadémiu. Dostupné z internetu: <https://imslp.org/wiki/Rozsnyai_K%C3%A1roly>.

43 Paríž, Éditions Salabert, E.M.S. 5143.
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1962) alebo Haydnove  sonáty (MUS CXXX 346)44 v  redakcii  Carla  Adolfa  Martienssena
(1881  –  1955),  významných  osobností pianistiky  20.  storočia.  S  rukopisným venovaním
v nemeckom jazyku  z  pera  Mikuláša  Strausza45:  „Möge  unsere  Freundschaft  diese  Noten
überdauern! / Prešov, Weihnachten 1935“ sa stretávame vo vydaní Skriabinových 12 etud op.
846 (MUS  CXXX  412).  Ďalšie  tituly  Vilecovej  hudobnej  knižnice  sa  viažu  k  vokálnej
a zborovej literatúre (MUS CXXX 437 – 465), ku komornej literatúre (MUS CXXX 466 –
484), s dirigentskou činnosťou sa spájajú klavírne výťahy z opier a operiet (MUS CXXX 485
–  504)  a  partitúry  (MUS  CXXX  505  –  560),  evidenciu  hudobnej  knižnice  uzatvárajú
konvolúty (561 – 563) a poškodené hudobné tlače a torzá evidované pod jednou signatúrou
(MUS CXXX 564). Niektoré hudobniny pôvodne patrili Vilecovej matke Irén, rod. Nékám
(Schumannova piesňová tvorba, MUS CXXX 455), Eme Ásboth,  Vilecovej prvej učiteľke
klavíra v Prešove (konvolút Haydnových sonát,  MUS CXXX 347 a Schubertova klavírna
Sonáta B dur op.  30,  MUS CXXX 394),  a  manželke Paule Vilecovej,  rod.  Walter (MUS
CXXX 487). Súbor gramoplatní s dielom Richarda Wagnera Majstri speváci norimberskí a LP
platňa  s  dielom  M.  Vileca  Slovenské  ľudové  piesne sa  nachádzajú  v  evidencii  zbierky
„Gramofónové  platne,  dlhohrajúce,  LP,  vinyl“  (MUS  CI  661  –  666).  V  zbierke
„Magnetofónové pásy, kotúče“ (MUS CIV 1) sa zachovala nahrávka prejavu Štefana Hozu
(1906 – 1982) pred jubilejným koncertom pri príležitosti  70.  narodenín M. Vileca v roku
1972.47 Múzeum získalo aj Vilecovu knižnú literatúru a časopisy. Tie však nie sú súčasťou
evidencie  zbierok  SNM  –  Hudobného  múzea,  nachádzajú  sa  pravdepodobne  vo  fonde
Knižnice SNM. V súpise sa nachádza hodnotná odborná hudobná literatúra v maďarskom,
nemeckom,  slovenskom  a  českom  jazyku,  medzi  inými  aj  viaceré  tituly  historického
významu, napríklad Köhler, Louis: Führer durch den Clavier-Unterricht. Lipsko, 1866.

Ako sme už v úvode uviedli, nepodpísaná štúdia, ktorej autorom je G. Vajda, uzatvára
odborné spracovanie osobnej pozostalosti M. Vileca získanej do zbierok SNM – Hudobného
múzea.  Jej  súčasťou  je  aj  vypracovaný  zoznam  vydaných,  príp.  iným  spôsobom
rozmnožených  diel  M.  Vileca,  evidencia  gramofónových  nahrávok,  jestvujúce  zvukové
záznamy  Vilecových  skladieb  snímané  v  Československom  rozhlase  v  Bratislave48,
odstránené zvukové záznamy,  medzi  ktoré patria,  žiaľ,  aj  dirigentské nahrávky M. Vileca
v rozhlasovom štúdiu v Košiciach.  Napokon  tiež  cenný výpočet verejných a rozhlasových
vystúpení M. Vileca v období jeho pôsobenia na Mestskej hudobnej škole v Prešove v rokoch

44 Lipsko, C. F. Peters, Nr. 713b, [1937].
45 Klavirista,  pedagóg,  neskôr  inšpektor  odboru  umenia  pre  umelecké  školstvo  na  Povereníctve  školstva

a kultúry, blízky spolupracovník a priateľ M. Vileca ešte z rokov ich spoločného pôsobenia na Mestskej
hudobnej škole v Prešove v 30. rokoch 20. storočia.

46 Lipsko, M. P. Belaieff, 1895.
47 Pozvánka, plagát a programový bulletin sú evidované pod signatúrami MUS CXXX 124, 125, 126. Koncert

sa  uskutočnil  25.  9.  1972 v Zrkadlovej  sieni  Primaciálneho paláca  v Bratislave.  Účinkujúci:  Sláčikový
orchester Konzervatória v Bratislave, dir. Ján Pragant,  Emil Hargaš, Valéria Kellyová, Flautové kvarteto
Brunnerovcov,  Judita  Hamarová  a  Magda  Kotruszová.  Pri  tejto  príležitosti  sa  uskutočnil  aj  koncert
usporiadaný Konzervatóriom v Košiciach  (porov.  novinový výstrižok,  Východoslovenské noviny,  28.  7.
1972, č. 176, signatúra MUS CXXX 127).

48 Predmetný zoznam je potrebné konfrontovať so súčasným stavom v archíve RTVS a vo fondoch Hudobného
centra v Bratislave.
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1933 – 1941. Zoznam publikačnej činnosti a literatúry k téme M. Vilec  uzatvára písomnú
reflexiu spracovania predstavenej jeho  osobnej pozostalosti,  ktorá je spolu so zbierkovými
predmetmi prístupná na bádanie odbornej a kultúrnej verejnosti. Ľahkú orientáciu v ďalších
zbierkových  predmetoch  SNM –  Hudobného  múzea  súvisiacich  s  M.  Vilecom poskytuje
publikácia Sprievodca po zbierkovom fonde SNM – Hudobného múzea I49. V týchto zbierkach
sa nachádzajú: „Notované tlače od zač. 20. stor. – zbierka jednotlivín“ (MUS XXX 873 – 879,
1162, 4518 – 4531, 6024); „Kafenda, Frico a Kafendová, Anna, osobný fond“ (MUS LVII
2692, 2693)50; „Karin-Knechtsberger, Michal, osobný fond“ (CLXIV 73 – 75, 156, 159, 160,
164, 165)51.
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Pramene
Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum v Bratislave
Zbierky:

• MUS CXXX Vilec, Michal, osobný fond;
• MUS XXX Notované tlače od zač. 20. stor. – zbierka jednotlivín;
• MUS LVII Kafenda, Frico a Kafendová, Anna, osobný fond; 
• MUS CLXIV Karin-Knechtsberger, Michal, osobný fond;
• MUS CI Gramofónové platne, dlhohrajúce, LP, vinyl;

49 Sprievodca po  zbierkovom fonde SNM –  Hudobného  múzea  I.  Ed.  J.  Kalinayová-Bartová.  Bratislava  :
Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 2001, s. 138, 296.

50 Ide o Vilecove vydané hudobné tituly Zahrajme si  (Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry,
1960) a Z brehov Dunaja (Praha – Bratislava : Štátne hudobné vydavateľstvo, 1965) venované profesorke
A. Kafendovej.

51 V pozostalosti klaviristu sa nachádzajú rukopisy, rozmnoženiny a tlače Vilecových skladieb (s poznámkami
autora aj  interpreta)  Osem štúdií  pre klavír  op.  40,  Sonatína pre hoboj a klavír, Sonáta pre violončelo
a klavír, Sonáta pre klavír,  príp. Vilecove skladby v zborníkoch Slovenské husľové skladby a  Slovenská
klavírna tvorba (vyd. 1955, 1959, 1960).

52 Opusové  čísla  Vilecových  kompozícií  (najmä  raných)  sme  uvádzali  podľa  údajov  zaznamenaných  na
prameňoch a nemusia korešpondovať s údajmi opusových čísel oficiálne publikovaného diela. Opusové čísla
uvádzané v hranatých zátvorkách sme citovali z tejto predmetnej literatúry.
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• MUS CIV Magnetofónové pásy, kotúče;
• Kniha prírastkov 1979, 1980;
• Inventárny zoznam MUS CXXX.
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Obrazová príloha

Obrázok 1. Fotografia, M. Vilec ako 23-ročný, [1925]
Reprofoto: SNM – Hudobné múzeum, MUS CXXX 159
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Obrázok 2. M. Vilec: Štyri slovenské ľudové piesne pre spev a klavír, [Prešov], 1936, autograf, ukážka titulného
listu a piesne č. 1 Od Dunaja hlbokého

Reprofoto: SNM – Hudobné múzeum, MUS CXXX 36
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Vzťah hudby a architektúry v prešovskom období Michala Vileca

Mgr. Renáta Kočišová, PhD.

Katedra hudby, Inštitút hudobného a výtvarného umenia,
Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

Abstrakt 
Príspevok približuje skutočnosť, že skladateľa, klaviristu a pedagóga Michala Vileca spája
s mestom  Prešov  a  jeho  hudobným  životom veľa  osobných,  študijných  a  skladateľských
podnetov  a  rodinných  zväzkov.  Pripomína,  že  M.  Vilec  pochádzal  zo  známeho
aristokratického rodu, ktorého vzdelanie a vzťah k umeniu ho motivovali po celý život. Ako
odchovanec prešovskej hudobnej školy Széchenyiho kruhu pôsobil ako pedagóg a neskôr ako
správca  prešovskej  Mestskej  hudobnej  školy,  čo  mu  prinieslo  mnoho  koncertných,
pedagogických,  edičných  a  skladateľských  príležitostí.  Príspevok prináša  pohľad na  ranú,
predvojnovú tvorbu M. Vileca, v ktorej sa dá sledovať premenlivosť skladateľských postupov,
ktoré znamenajú cesty hľadania charakteristického skladateľského rukopisu.

Abstract
The conference  paper  is  grounded on the  fact  that  the  composer,  pianist,  and pedagogue
Michal Vilec shares many bounds with Prešov city, including his musical life, personal, study,
compositional stimuli,  and family ties.  It  points out  that Michal Vilec came from a well-
known  aristocratic  lineage  –  its  education  and  the  relation  to  art  have  motivated  him
throughout his life. As a graduate of the Prešov Musical School of the Széchenyi circle, he
worked  as  a  teacher  and  then  as  an  administrator  of  Prešov  City  Music  School.  This
experience  brought  him  many  performance,  pedagogical,  publishing,  and  compositional
opportunities. The paper will introduce the early, pre-war work of Michal Vilec, in which one
can  observe  the  variability  of  the  compositional  process,  which  represent  the  ways  of
searching for own composer's manuscript.

Študentské začiatky a prvé pôsobiská
Skladateľa, klaviristu a pedagóga Michala Vileca spája s mestom Prešov a jeho hudobným
životom  veľa  osobných,  študijných  a  skladateľských  podnetov  a  rodinných  zväzkov.  Na
prelome  19.  a  20.  storočia  žila  v  Prešove,  v  Bardejovskej  Novej  Vsi  (Bártfaújfalu)
a v Budapešti pomerne rozvetvená rodina Vilecovcov. Brat deda1 M. Vileca, Baltazár Vilec

1 Pramene k životu, dielu a rodinným reáliám M. Vileca sú uložené v jeho osobnom fonde in Bratislava, SNM
– Hudobné múzeum (ďalej len „SNM-HuM“), MUS CXXX. Dedo M. Vileca, Jób Villecz, bol geodetom,
v pozostalosti M. Vileca sa nachádza aj jeho inžiniersky diplom udelený v Budapešti. Je archivovaný in
Bratislava, SNM-HuM, MUS CXXX 264.
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(Villecz Boldizsár), bol členom zákonodarného výboru Šarišskej župy a v rokoch 1848/49 bol
vojenským kapitánom. Z jeho spomienok vzniklo  na  faktografické údaje bohaté  dielo  Egy
sárosmegyei honvéd naplója. Villecz Boldizsár 1848 – 49. (Denník honvéda šarišskej stolice)2,
ktoré spísal jeho synovec a otec M. Vileca, Ján Vilec (Villecz János). Spomienky boli vydané
v Prešove v roku 1898. Všeobecne možno skonštatovať, že v rodine Vilecovcov bolo mnoho
významných intelektuálov, inžinierov, právnikov, vysokých úradníkov a obchodníkov, ktorí
boli  zároveň vlastníkmi pozemkov,  pôdy,  lesov,  domov a usadlostí.  V Prešove sa dodnes
zachoval názov lesnej lokality, ktorú vlastnili Vilecovci, tzv.  Wilec hôrka, na juhu Prešova.
Skladateľ M. Vilec pochádza zo šľachtického rodu. Boli to jeho predkovia: Ignác, Michal3

a Benedikt Willeczovci,  ktorých roku 1803 uviedol uhorský kráľ  a panovník habsburgskej
monarchie František II. (1768 – 1835, vnuk Márie Terézie) do šľachtického stavu4. Panovník
Vilecovcom udelil nižší šľachtický titul a erb za vojenské zásluhy Ignáca. To znamená, že rod
Vilecových získal šľachtické privilégia v porovnaní s ostatnými šľachtickými rodmi na území
Slovenska pomerne neskoro.  Nobilitačná listina s erbom šľachtického rodu Villeczovcov je
uložená  v  osobnom fonde  M.  Vileca  v  Dolnej  Krupej  v  šľachtickom liste5.  V súdobých
archívnych prameňoch sa možno stretnúť s viacerými podobami priezviska M. Vileca, sám
skladateľ  používal  tvar  Villecz  takmer  až  do  roku  1939.6 V  historických  listinách,  na
dochovaných parte,  ako aj  v  rámci  geografického popisu lokalít  sa  preto  možno stretnúť
s týmito  podobami  priezvisk:  Willecz,  Villecz,  Wilec,  Villec  a  napokon  Vilec,  ktoré  sú
dôsledkom  maďarského,  nemeckého  a  napokon  slovenského  pravopisu  a  vnímania  tohto
priezviska, ale súvisia aj s meniacimi sa spoločensko-politickými pomermi.

M. Vilec sa narodil 6. augusta 1902 v Bardejovskej Novej Vsi, rodičom Jánovi a Irene,
rod. Nékám. Manželia mali tri deti: Michala (Mihály), Pavla (Pál), neskôr doktora chémie,
a dcéru  Kláru.  Deti  navštevovali  maďarské školy.  V osobnom fonde M.  Vileca  je  doklad
o tom,  že  súkromne  navštevoval  niekoľko  ročníkov  na  prešovskej mestskej chlapčenskej

2 Denník  približuje  revolučné  udalosti  rokov  1848/49,  viedenskú  revolúciu,  zimné  a letné  ťaženie  vojsk
v Hornom  Uhorsku,  dnešnom  Slovensku  či  obsadenie  Lučenca  a Prešova.  Pozri  viac:  Arcanum.
Kézikonyvtár. [heslo Villecz Boldiszár] [online]. Dostupné z internetu: 
<https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-irok-elete-es-munkai-szinnyei-jozsef-
7891B/v-B293E/villecz-boldizsar-B47F9/#Lexikonok%5ESzin-Villecz%20Boldizs%C3%A1r>. [cit. 21. 11.
2019].

3 V 1. tretine 19. storočia (1826) sa M. Vilec, prešovský advokát, nechal portrétovať aj so svojou manželkou
Rózou Vilecovou, rod. Záborskou. A od J. Rombauera sa nám zachovali aj dva portréty Jána a Jozefy (rod.
Szentiványiovej) Vilecovcov z roku 1828.  HREBÍČKOVÁ, Marta – BEŇOVÁ, Katarína:  Ján Rombauer
(1782 – 1849). Prešov : Šarišská galéria, 2010, s. 44, 46.

4 Arcanum. Kézikonyvtár. [heslo Willecz csallád] [online]. Dostupné z internetu: 
<https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Nagyivan-nagy-ivan-magyarorszag-csaladai-1/
tizenkettedik-kotet-C1EA/willecz-csalad-C80F/>. [cit. 20. 11. 2019].

5 In Bratislava, SNM-HuM, depozit Dolná Krupá. Nobilitačná listina (Armales pro Fratribus Villecz). Sign.
MUS CXXX 263. V hornej ploche samotného erbu sa v červenom poli nachádzajú tri zlaté hviezdy (akoby
symbol súdržnosti troch bratov, ktorým panovník udelil šľachtický titul), okolo priečnych bielo-modrých
pruhov je umiestnená čierna dvojorlica, ktorá drží v pazúroch trojruže. Celú maľovanú kompozíciu erbu
Vilecových dotvára jednorožec s mečom, kráľovskou korunou a náhrdelníkom. Pozri Obrázok 1.

6 VAJDA, Gejza:  Štúdia k dokumentačnému výstupu pozostalosti M. Vileca. Bratislava : SNM – Hudobné
oddelenie, 1980, s. 1.
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rímskokatolíckej ľudovej škole (Eperjesvárosi  róm.kath.népiskola7),  neskôr  bratia  Michal
a o dva roky mladší  Pavol  študovali  na osemtriednom prešovskom kolegiálnom gymnáziu
(Főgymnasium), ako nám o tom vypovedá ročenka  Prešovského kolégia z rokov 1916/178.
Svoju hudobnosť začal Michal rozvíjať v rodinnom kruhu, zrejme pod vplyvom svojej mamy,
narodenej v Budapešti, mnohé hudobniny sú podpísané práve jej menom (Nékám Irén Villecz
Jánosné).  Ale M. Vilec je  aj  výrazným odchovancom a talentom prešovského hudobného
školstva,  konkrétne  Hudobnej  školy  Széchenyiho  kruhu,  ktorá  začala  svoju  činnosť
v septembri 1909. Prípravný výbor, ktorý zabezpečoval zriadenie školy,  sa schádzal už od
marca toho roku, jej členom a rovnako aj jedným z prvých pedagógov bol Mikuláš Moyzes,
ktorý  sa  do  Prešova  nasťahoval  rok  predtým.  Osnovy  tejto  hudobnej  školy  vychádzali
z plánov štátnej hudobnej akadémie (Országos Zeneakadémia).

Učiteľom klavíra bol Samuel (Soma) Káldi9, ktorý učil na škole cca 44 hodín týždenne,
pravdepodobne učil hru na klavíri aj M. Vileca. Po vzniku Československa v preberajúcom
protokole10 zo  dňa 11.  júna  1921  na  pôde  Széchenyiho  kruhu  v  Prešove,  v  ktorom  sa
ustanovili  pravidlá  prevzatia  majetku  a  zamestnancov  školy  medzi  Hudobnou  školou
Széchenyiho  kruhu  a  vznikajúcou  Mestskou  hudobnou  školou  v  Prešove,  bol  za  člena
kuratória novovzniknutej Mestskej hudobnej školy za Széchenyiho kruh menovaný spolu so
S. Vallentínyim aj Vilecov otec J. Vilec. V zozname Széchenyiho kruhu sa objavujú viacerí
členovia Vilecovho rodu, napr.  Kamil  Vilec a jeho manželka,  ale aj  manželka I.  Villecza,
Villecz Ilonka a Ján (zoznam členov z ročenky Széchenyiho kruhu z roku 1892). Napokon
členmi tohto kultúrneho spolku, ktorý vyvíjal literárne a hudobné aktivity v Prešove a v jeho
blízkom okolí, boli aj M. Moyzes (s manželkou Máriou11) a mladý M. Vilec.

Po maturite sa M. Vilec uberá na hudobnú akadémiu do Budapešti študovať kompozíciu
(Országos Magyar  Zeneművészeti  Főiskola,  v  rokoch 1918 –  1925 mala  takýto  oficiálny
názov).  Vilecov  index12 z  rokov  1920  –  1924  nám  vypovedá,  že  jeho  vysokoškolskými
učiteľmi boli samí prominentní hudobníci: Leó Weiner, Zoltán Kodály (kompozícia), Alajos
Tarnay,  Jószef  Thoma  (klavír), Albert  Siklós  (hra partitúr), Béla/Vojtech  Várkonyi  (dejiny
hudby) či iní. Po ukončení akadémie sa M. Vilec nevrátil domov, ale venoval sa kapelníckej
a dirigentskej  činnosti  vo  viacerých  európskych  divadlách  vrátane  kúpeľných  orchestrov:
napr.  ako  kapelník  saského  divadelného  orchestra  (1927  – 1929)  v  Bautzen  (Budyšíne),
v Kur-  und  Naturtheater  Schlema  a  ďalších  pôsobiskách  v  Čechách,  v  Rakúsku

7 In Bratislava, SNM-HuM. Osobný fond M. Vileca. Sign. MUS CXXX 134.
8 MALÉTER, 1917, s. 156.
9 Pôvodným menom Samu(el) Kraus, ktorý sa až do svojho penzionovania stal členom aj Mestskej hudobnej

školy  pod  Moyzesovým  vedením.  Bol  to  klavirista  s bohatou  pedagogickou  a koncertnou  činnosťou,
v repertoári mal napr. Lisztov Koncert pre klavír Es dur, Chopinovu Polonézu op. 22, Rubinštejnov Koncert
e mol.

10 Protokol archivovaný v Štátnom archíve v Prešove. Osobný fond F. Matúša, šk. 35/25.
11 Práve členstvo manželov Moyzesovcov v Széchenyiho kruhu (Az Eperjesi Széchenyi-Kör) iniciovalo mnohé

hudobné vystúpenia v Prešove,  v  Košiciach a v Miškolci. Spolupráca a kontakty M. Moyzesa s mnohými
intelektuálmi  Prešova,  s ktorými  sa  na  pôde  Széchenyiho  kruhu  zoznámil  a s poniektorými  z  nich  aj
spoluúčinkoval, vyústili do rozvinutého pôsobenia a etablovania M. Moyzesa ako známej osobnosti mesta.

12 Vilecov vysokoškolský index. In Bratislava, SNM-HuM, depozit Dolná Krupá. Sign. MUS CXXX 133.
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a v Nemecku.13 Návrat do Prešova mal veľmi prozaické pozadie a súvisel so stratou záujmu
o hudobnú produkciu orchestrov. „Svetová hospodárska kríza tridsiatych rokov silne zasiahla
aj  do  činnosti  divadiel  a  vyrazila  z  Vilecových  rúk  taktovku,  s  ktorou  už  získal  slušné
úspechy,  či  už  šlo  o  dirigovanie  opier  alebo  operiet.“14 M.  Vilec  nemal  dovtedy  veľa
skúseností  na post učiteľa klavíra (1932). Pre plynulejší prechod na pedagogické miesto si
vyžiadal mladý umelec odporúčacie listy (Empfehlungsschreiben) od významných pedagógov
hudobnej  akadémie:  Z.  Kodály  a  B.  Bartóka.  Boli  určené  pravdepodobne  novému
zamestnávateľovi,  Mestskej hudobnej škole v Prešove. Z. Kodály píše:  „Ich bestätige, dass
Herr Michael von Villecz im Jahre 1924 als Absolvent meine Kompositionsklasse verlassen
hat“ a dodáva, že niet pochýb o tom, že jeho nasledujúca osemročná prax prispela k ďalšiemu
hudobnému rozvoju.  „Herr von Villecz war schon damals als geschickter, geschmackvoller
Komponist,  sowie  sehr  geesandtner  Pianist,  befähigt,  ins  Musikbetrieb  mit  Erfolg
auszufűhlen.“ Z. Kodály v liste vyzdvihol aj vysokú úroveň hudobných poznatkov M. Vileca,
všeobecnú inteligenciu,  ľudskosť,  charakter,  ako aj  schopnosť  realizovať  svoje  myšlienky
a nápady. Obaja skladatelia a pedagógovia – Z. Kodály a B. Bartók – sa zhodli, že M. Vilec je
schopný  dosiahnuť  na  navrhovanom  poste  úspech.  M.  Vilec  nastúpil  po  vybavení
nostrifikačných formalít  do  Mestskej  hudobnej  školy v Prešove na  miesto  učiteľa  klavíra
v septembri 1932. Vo výročnej správe v školskom roku 1933/34 už figuruje jeho meno medzi
učiteľským zborom, ktorý viedol český pedagóg Josef Brabec. Ten okrem huslí vyučoval aj
intonáciu a teóriu, Mikuláš Strausz a Michal Villecz vyučovali klavír, Alojz Kubišta vyučoval
husle,  spev  a  organ.  Na  základe  svojich  schopností  prevzal  M.  Vilec  vedenie  Mestskej
hudobnej školy od J. Brabca v roku 1939 a v riaditeľskej pozícii ostal až do roku 1945 (vtedy
odišiel do Košíc). Ku klavíru si v priebehu prešovského učiteľského obdobia po výmenách na
učiteľských postoch pribral aj hodiny harmónie, v školskom roku 1940/41 vyučoval aj organ
a skladbu. M. Vilec sa dovtedy nezaoberal otázkami klavírnej pedagogiky, až po príchode do
Prešova  ho  k  napísaniu  klavírnych  škôl  inšpirovali  starší  kolegovia.  Prvé  pedagogické
úspechy, blízkosť skúsenejších kolegov klavírnej hry, najmä M. Strausza a M. Moyzesa, no
pravdepodobne potreba napredovať pri detských klaviristoch podľa jasne zvolenej metodiky
ho primäli k napísaniu,  resp. spoluautorstvu dvoch dielov Klavírnej školy pre vyučovanie
začiatočníkov, ktorú vydala Matica slovenská v roku 1946, teda dva roky po smrti spoluautora
M. Moyzesa. Podľa M. Strausza15 bol M. Moyzes viac-menej formálnym spoluautorom tejto
klavírnej  školy,  čo  potvrdzuje  aj  skutočnosť,  že  nákresy,  náčrty  a  poznámky  k  nej sa
nachádzajú výhradne vo Vilecovej pozostalosti.

Vzťah hudby a architektúry vo Vilecovom ranom období
Vilecovi  rodičia  mali  postavenú  secesnú  vilu  na  ulici  sv.  Ladislava  (Sent  László  utca  3)
v Prešove, túto adresu udáva vo svojom indexe16 aj študent kompozície M. Vilec v roku 1920.

13 STRAUSZ, Mikuláš: Spomienky na zaslúžilého umelca Michala Vileca. In:  Hudobný život,  1980,  roč. 12,
č. 13, s. 8.

14 Tamže, s. 8.
15 Tamže, s. 8.
16 Vilecov vysokoškolský index. In Bratislava, SNM-HuM, depozit Dolná Krupá, Sign. MUS CXXX 133.
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Môžeme sa domnievať, že súčasťou domácnosti s veľkorysým priestorom bol pravdepodobne
klávesový nástroj:  najskôr  klavír  (alebo harmónium).  Pri  hľadaní  miesta  tohto domu sme
narazili  na  historickú  mapu  mesta  Prešov,  ktorá  sa  nachádza  v  publikácii  Attilu
Szekrényessyho17 História Prešova v obrázkoch. Vydal ju prešovský vydavateľ Arpád Kósch
roku 1909. V súčasnosti sa táto Vilecových secesná vila s drevenou terasou na zmienenej ulici
nenachádza,  lebo  pravdepodobne  padla  za  obeť  výstavbe  nákupného  centra  (starý  Prior-
Rozvoj) v roku 1958. Dnes ulica sv. Ladislava nesie pomenovanie Štefánikova, je situovaná
neďaleko historického centra Prešova,  kolmo na Hlavnú, resp. Košickú ulicu.  M. Vilec tu
prežil svoje detstvo, mládežnícke roky až do maturity, potom pravdepodobne vysokoškolské
prázdniny a do Prešova a rodičovského domu sa vrátil po absolvovaní hudobnej akadémie
a osemročného  dirigentského  obdobia  už  aj  s  manželkou  Pauline  Vilecovou,  rodenou
Walterovou, sopranistkou. (V zozname fotografií M. Vileca sa nachádza fotografia Pauline
Vilecovej v role Adely zo Straussovej operety Netopier).

Ďalší  prienik  hudby  a  architektúry  možno  vnímať  v  živote  M.  Vileca  v  početných
prešovských koncertných a  rozhlasových vystúpeniach.  M.  Vilec  účinkoval  v  Prešove
v architektonicky a akusticky významných a kľúčových budovách: 1. v Sále starého kolégia,
kde sa uvádzali tematické koncerty, napr. Večer J. Brahmsa, Večer A. Dvořáka (1934), Oslavy
na počesť J. S. Bacha a G. F. Händla  (1935), Večery slovenskej hudby (1935, 1937), Večer
J. Brahmsa  (1938); 2.  vo  Veľkej sále Čierneho  orla,  kde  sa  koncerty  konali  na  počesť
viacerých osobností politického života alebo pri príležitosti rôznych spoločenských udalostí:
napr.  Oslavy  narodenín  prezidenta  Tomáša Garrigua Masaryka,  Edvarda  Beneša,  Valné
zhromaždenie  slovensko-nemeckej  spoločnosti;  3.  početné  vystúpenia  v  živom  vysielaní
Košického  a  Prešovského  rozhlasu  (1938  –  1944),  ale  aj  vysielania  Vilecových  skladieb
v podaní  bratislavských interpretov,  ktoré  zaznievali  z  éteru  bratislavského  Radiojournalu.
Prešovské rozhlasové štúdio bolo dobudované na Hlavnej ul. č. 49 (oproti Historickej budove
divadla v  Prešove cez ulicu) v budove Szent-Andrássyho paláca na 2. poschodí. Hudobné
vysielanie  Prešovského  rozhlasového  štúdia  sa  naplno  uplatnilo  až  po  jeho  dobudovaní
a presťahovaní  v  roku 1939,  keď získalo  väčšie  možnosti  a  priestory.  Po roku provizória
a uvádzaní  piesní  a  skladieb  prostredníctvom  gramofónových  platní  dostali  priestor  živé
koncerty a produkcie interpretov, na ktoré dohliadal hudobný skladateľ Dezider Kardoš. Pod
jeho  vedením  sa  rozvinula  bohatá  programová  hudobná  činnosť,  do  ktorej  sa  zapájali
predovšetkým  miestni  prešovskí  speváci  a  hudobníci.  Tak  si  prešovskí  poslucháči  mohli
vypočuť pravidelné programy:  Koncerty vojenskej hudby,  Spevom k srdcu,  Mládež z Fintíc
spieva  východoslovenské  piesne,  Komornú  hudbu,  Spevokol  učiteľského  ústavu,  Grécko-
katolícke vianočné melódie a i.18 A práve v relácii pod názvom Komorná hudba sa uplatnili
pedagógovia Mestskej hudobnej školy s istou periodicitou, podľa doterajších zistení sa táto
relácia naživo vysielala každé dva týždne, prešovské vysielanie z času na čas vstupovalo aj do
celoslovenského  vysielania,  resp.  bratislavského  programu,  to  znamená,  že  prešovské

17 SZEKRÉNYESSY, Attila:  História Prešova v obrázkoch.  Dunajská Streda – Budapešť :  Lilium Aurum,
2013, s. 1.

18 KOSTRUB, Jaroslav: Rozhlasové vysielanie z Prešova v rokoch 1938 – 1944. Prešov, 2018, s. 66 – 67.
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komorné  zoskupenia  mohli  interpretovať  skladby  aj  pre  mnohých  mimoprešovských
poslucháčov.
Veľmi  významným  článkom  okrem  vedenia  hodín  klavíra  na  Mestskej  hudobnej  škole
a rozhlasových koncertov sa pre M. Vileca stali pravidelné a systematické verejné vystúpenia
s pedagógmi – hudobníkmi, ktorí s cieľom predvedenia sólových a komorných diel klasickej
hudobnej literatúry vytvárali rôznorodé umelecké zoskupenia. Mestská hudobná škola a jej
pedagógovia  zohrávali  v  1.  polovici  20.  storočia  v  hudobnom  živote  mesta  Prešov
nenahraditeľnú  úlohu.  Pilierom prezentácie  školy  boli  okrem žiackych  produkcií  početné
komorné  koncerty  jej  pedagógov  a  nezriedka  sa  na  koncertoch  hrali  aj  ich  skladby.
Skladateľskú činnosť vyvíjali najmä M. Moyzes a M. Vilec, v menšej miere aj J. Brabec, od
30. rokov  sa  uvádzali  už  aj  skladby  pražského  konzervatoristu  Alexandra Moyzesa.  Do
svojich radov si preto spomínaná hudobná škola vyberala nielen schopných pedagógov, ale aj
výkonných  interpretov,  ktorí  veľmi  systematicky  v  mesačných  a  v  časoch  rozhlasového
vysielania  aj  dvojtýždňových  cykloch  účinkovali  na  koncertoch  a  v  živom  rozhlasovom
vysielaní uvádzali svetovú a domácu hudobnú sólovú a komornú literatúru. Tak napr. M. Vilec
vystúpil na prešovských koncertoch s Anglickou suitou č. 3 g mol BWV 808 a  Francúzskou
suitou č. 5 G dur BWV 816 od J. S. Bacha, v repertoári mal Mozartovu Sonátu a mol KV 310
a Fantáziu c mol KV 475, Schumannov Karneval op. 9, Chopinovu Mazurku fis mol op. 59
a Impromptu Fis  dur  op.  36,  Gondolieru od  F.  Liszta,  viaceré  skladby  romantikov
a skladateľov  20.  storočia  vrátane  klavírnych  skladieb  B.  Bartóka.  So  svojím  kolegom,
klaviristom  M.  Strauszom,  hrali  závažné  klavírne  diela  tak,  že  M.  Strausz  interpretoval
klavírny part koncertu a M. Vilec na druhom klavíri hral orchestrálnu partitúru.  Tak odznel
27. 10. 1933 v Dvorane Čierneho orla Beethovenov  Koncert pre klavír č. 3  c mol  op. 37
a spolu si zahrali aj viaceré Slovanské tance od A. Dvořáka. S J. Brabcom účinkoval M. Vilec
najčastejšie.  Interpretovali  spolu  mnohé  významné husľové  koncerty,  sonáty  a  sonatíny.
J. Brabec mal v repertoári bohatý husľový repertoár českých romantikov (skladby J. Suka,
J. B.  Foerstera,  A.  Dvořáka  a  i.),  ale  zahrali  si  spolu aj  Sonátu  g mol  pre husle  a klavír
M. Schneidera-Trnavského. M. Vilec odohral na koncertoch množstvo komorných diel, najmä
v obsadení  klavírneho tria,  kde k sebe s  J.  Brabcom pribrali  violončelistu  O.  Musila.  Po
odchode  J.  Brabca  sprevádzal  M.  Vilec  spomínaného  violončelistu,  odohrali  spolu  veľa
violončelovej  literatúry.  Z  pohľadu  dramaturgie  stoja  za  zmienku  dva  večery  slovenskej
hudby, v rámci ktorých zazneli výlučne diela slovenských autorov. Tým prvým bol koncert
v sále  evanjelického kolégia  (22.  5.  1935),  na  ktorom zazneli  Bellovo  Sláčikové  kvarteto
g mol (interpretovalo ho Prešovské kvarteto19) a jeho husľová skladba V cudzine (A. Huszár –
husle a M. Vilec – klavír).  M. Vilec potom interpretoval svoje štyri  autorské skladby pre
klavír  a  v  závere  koncertu  odzneli  Šarišské  ľudové  piesne z  pera  M.  Moyzesa,  ktoré  na
koncerte aj  autor  sám  dirigoval,  spieval  ich  Miešaný zbor katolíckeho kruhu sv.  Václava.
Druhý Večer slovenskej hudby sa konal v tej istej sále prešovského starého kolégia, avšak

19 Prešovské kvarteto prešlo počas svojho niekoľkoročného trvania, najmä počas pôsobenia J. Brabca (1926 –
1938) v Prešove, viacerými personálnymi zmenami.  Umeleckým vedúcim a 1. huslistom bol J. Brabec, za
pultom 2. huslí sa vystriedali J. Stein a F. Chodura, na viole hral V. Ditrich, na violončele hrali B. Šindler
a neskôr O. Musil.
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o dva  roky  neskôr  (13.  5.  1937)  a  jeho  dramaturgiu  tvorili  skladby  tzv.  prešovskej
kompozičnej  školy: na  programe  bola  Vilecova  Sonáta  pre  violončelo  a  klavír,  ktorá
pravdepodobne  vznikla  pre  koncertné  potreby  oboch  pedagógov  na  prešovskej  Mestskej
hudobnej škole (O. Musil – violončelo a M. Vilec –  klavír), od A. Moyzesa zazneli klavírne
skladby  Ráno a  Tango-blues v  podaní  M.  Strausza,  Sláčikové  kvarteto  D  dur v  podaní
Prešovského kvarteta od M. Moyzesa a  Národné piesne zaspieval Zbor odbornej školy pre
ženské povolania.

Práve husľovú a violončelovú sonátu hodnotí M. Strausz20 ako hlavné diela Vilecovho
predvojnového  obdobia,  pretože  „sa  vyznačujú  logickou  úspornou  stavbou,  bohatou
melodickou  invenciou  a  kultivovaným harmonickým cítením“21. M.  Vilec  ich napísal na
objednávku  sólových  interpretov  na koncertné  ciele pedagógov-interpretov  prešovského
hudobného  života:  huslistu  J.  Brabca  a  violončelistu  O.  Musila,  kolegov  a  spoluhráčov
M. Vileca. 

Klavirista  a  pedagóg  M.  Strausz22 hodnotí  Vilecov  rukopis  a  autorské  skladby  ako
špecifické  a  čisté,  bez  epigónskych  čŕt,  ale  zároveň  poukazuje  na  vplyv  jeho  pedagógov
a európsku kultúrnu tradíciu: „Isteže možno vo Vilecových dielach vycítiť, ktorí veľkí majstri
ovplyvnili  jeho  hudobnú  reč:  v  melodike  a  rytme  Z.  Kodály  a  B.  Bartók  a  v  harmónii
a kolorite C. Debussy a M. Ravel“.

Prieniky  architektúry  a  hudby  sme hľadali  aj  vo  Vilecovom skladateľskom odkaze.
Faktúru23 hudobného  diela  možno  v  prenesenom význame chápať  ako  architektúru  diela,
usporiadanie, resp. spôsob spracovania hudobného diela, v ktorom skladateľ nachádza pomer
melodickej  a  akordickej  zložky.  Na  príkladoch  troch  Vilecových  skladieb  ukážeme
premenlivosť hudobnej faktúry (architektúry) u tohto skladateľa v tzv. prešovskom období, aj
keď  jeho  prevažnú  časť  najcharakteristickejšieho  skladateľského  štýlu  možno  radiť
k postimpresionizmu.

M.  Vilec  komponoval  prevažne  klavírne  skladby,  ktoré  sám  interpretoval,  resp.
komponoval  aj  pre  svojich  žiakov,  z  čoho  vyplýva,  že  v  jeho  tvorbe  nájdeme  aj  veľké
množstvo  inštruktívnej  literatúry.  Mnohé  skladby  vznikli  akoby  na  objednávku  pre  jeho
kolegov  inštrumentalistov  (huslistov,  violončelistov,  flautistov,  hobojistov)  a  ich  žiakov
a komorné súbory. K mnohým Vilecovým skladbám pre klavír, ktoré sa zachovali v autografe,
ako jeden z prvých skladateľských pokusov radíme Prelúdium op. 1, evidované pod č. 14.24

Na titulnom liste sa nachádza tento údaj: Präludium/ zongorára írta Villecz Mihály/ 16.7.1917/
op.I.  Táto  skladba  pochádza  z  obdobia  gymnaziálneho  štúdia  M.  Vileca  na  prešovskom

20 STRAUSZ, 1980, s. 8.
21 Tamže, s. 8.
22 Tamže, s. 8.
23 Český muzikológ L. Zenkl (1984, s. 23) charakterizuje faktúru v dvoch významových odtieňoch: jednak ako

faktúru  homofónnu  (harmonizovanú  melódiu),  polyfónnu  alebo  kombinovanú,  ale  aj  ako  vertikálne
rozloženie tónov,  zvukov,  figúr  a iných hudobných útvarov vo výškovom rozvrstvení  hudby – v tomto
zmysle  existuje  napr.  faktúra  hustá  alebo  priezračná,  rôzne  úpravy  sprievodu;  tieto  znaky  sú  zrejmé
v notovom zápise a preto uľahčujú orientáciu vo forme skladieb.

24 In Bratislava, SNM-HuM. Osobný fond M. Vileca. Sign. MUS CXXX 14.

169



kolégiu  a  nenachádza  sa  ani  v  súpise  skladieb  publikácie  100  slovenských  skladateľov25.
Zaujala nás pre kontrapunktické vedenie hlasov na harmonickom základe. Trochu školácky je
zvolený  názov  Prelúdium.  Je  to  skladba  tanečného  charakteru  v  trojdobom  metre,  ktoré
navodzuje skôr koncept ländleru alebo menuetu v starobylom štýle, preto by vhodnejší názov
mal byť Ländler alebo Menuet a nie hudba úvodná. Táto skladba má svoju periodickú stavbu,
logickosť, prevažuje práca s jednoduchou kadenciou, návratom malých formových útvarov
(motívov, viet a pod.). Na sólovú tému sa napája voľne vedený kontrapunktický hlas a tento
dvojhlas sa len miestami a latentne rozrastá do trojhlasu. V strednom dieli je pohyblivejším
hlasom hlas basový, nad ktorým dominuje akordický sprievod, tvorený zväčša z trojzvukov a
ich obratov, tretí diel opäť prináša polyfónne vedenie hlasov, návrat tém a protitém, ako aj
terciové  vedenie  melódie,  čo  úplne  prináleží  homofónnemu  štýlu  a  vplyvom  ľudového
prostredia.  V závere  sa  nachádza  poznámka  v  maďarskom  jazyku,  ktorá  kladne  hodnotí
kontrapunktickú  prácu:  Nagyon  jó.  Kontrapúnktikusan.  (Veľmi  dobré.  Kontrapunticky
spracované.),  úhľadné písmo patrí  pravdepodobne pedagógovi  skladby na Hudobnej  škole
Széchenyiho kruhu v  Prešove,  s  ktorou  sa  viažu  aj  prvé  skladateľské  pokusy M.  Vileca.
Musíme mať na zreteli, že hodnotenie patrí 15-ročnému mladíkovi, ktorý začína v skladbe
robiť pokroky.

Ďalšia skladba, ktorou sme sa zaoberali, je v osobnom fonde vedená ako Idyla  (in C,
Andante poco rubato)26,  ale v rámci Slovenskej klavírnej tvorby, editovaná rokom 1955 ako
Bagatela, pochádza ešte z prešovského predvojnového obdobia. M. Vilec v nej vytvoril štýl
pravého klavírneho impresionizmu. Uvoľnená harmónia a voľná hudobná schéma vytvorili
originálnu formovú štruktúru melancholického charakteru, ktorej jednotlivé úseky sú spájané
aditívne.  Celá  skladba  má  však  jednotný  charakter,  pretože  je  postavená  na  zvláštnej
zvukovosti  a sonórnosti  kvintových a kvartových intervalov,  aj  zostupne radených,  ako aj
akordov v širokých polohách. Skladba sa pravdepodobne inšpirovala Debussyho klavírnou
skladbou Potopená katedrála (La Cathédrale Engloutie), najmä elementmi vody. Aj M. Vilec
v  Idyle (Bagatele)  hľadal  farebnosť  zvuku,  pomer  vertikálnej  a  horizontálnej  zložky,  čím
vytvoril  dielo  menších  rozmerov,  ktorého  architektúra  (faktúra)  je  založená  na  sledovaní
viacerých línií  a  mnohých detailov.  Skladba osciluje  medzi  jasne  koncipovanou,  ale  inak
zádumčivou sopránovou melodickou líniou, ktorá saturovala viaceré rytmické obmeny a časté
zmeny metra, a miestami hustou vertikálnou akordickou líniou. Práve v záverečných taktoch
uplatnil  M. Vilec niektoré za sebou nasledujúce nerozvedené akordy,  najmä niektoré typy
septakordov (zmenšeno-malý septakord a zmenšený septakord) a tiež alterované akordy, ktoré
vniesli  do  skladby  estetiku  okamihu.  Harmonicky  dielo  končí  plagálnym  záverom  na
subdominante s pridaným tónom II. stupňa (d f a c).

M. Vilec je autorom dvoch sonát pre violončelo a klavír: prvá,  Sonáta I. op. 127 bola
skomponovaná v  roku 1934 pre  už  spomínaného  kolegu O.  Musila  z Mestskej  hudobnej
školy,  ktorého M. Vilec sprevádzal na mnohých koncertoch;  Sonáta II.  op. 34 vznikla už
v bratislavskom pôsobisku. Nás zaujímala prvá violončelová sonáta. Je v rukopisnej podobe,

25 LABORECKÝ, 1998, s. 284 – 285.
26 In Bratislava, SNM-HuM. Sign. MUS CXXX 3.
27 In Bratislava, SNM-HuM. Sign. MUS CXXX 52.
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zapísaná ceruzou na  notovom papieri formátu A3. Pomerne rozsiahle dielo má 24 strán, za
poslednou taktovou čiarou je uvedený dátum a miesto komponovania sonáty: Prešov, 12. 1.
1934.  Sonátový cyklus má tempovo i  charakterovo odlišné štyri  časti:  Allegro,  Tempo di
Valse,  Lento  rubato a  Vivace.  Vilecova Sonáta  I.  op.  1 je  komponovaná  v  inovovanom
sonátovom  cykle,  homofónnom  štýle,  s  orientáciou  na  vzory  hudby  20.  storočia.  Témy
jednotlivých  častí  sú  koncipované  s  využitím výrazných  spevných  melódií,  ktoré  hľadali
inšpiračné  zdroje  v  ľudovej  hudbe.  Klavírny  part  je  ku  sólovému  violončelovému  partu
chápaný koncertantne ako rovnocenný nástroj,  často oživený chromatickými a modálnymi
akordickými  štruktúrami.  Modalita  je  tu  chápaná  ako  modalita  moderného  európskeho
myslenia, pričom M. Vilec pracuje v skúmanej sonáte prevažne s tónovým radom (c d e fis gis
a b), ale nevytvára v rámci nej harmonické centrá, aj keď sa harmonicky sonáta uvoľňuje
a skladateľ  často  osciluje  medzi  dur  molovou  tonalitou  a  „tonalizovanou“  modalitou.
Architektúra skladby je viazaná na folklórne prostredie a vplyv európskej hudby 20. storočia.
Práve táto sonáta a niekoľko závažných husľových skladieb sa považujú za ťažiskové skladby
predvojnového (prešovského) Vilecovho skladateľského obdobia.
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Obrazová príloha

Obrázok 1. Erb Willeczových

Obrázok 2. Secesná vila rodiny Willeczových
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Stav hudobných pracovísk vo verejných knižniciach na Slovensku

Bc. Jana Pražienková

Hudobný kabinet, Univerzitná knižnica v Bratislave

Abstrakt
Hudobný  kabinet  Univerzitnej  knižnice  v  Bratislave  realizoval  v  októbri  2019  prieskum
hudobných pracovísk vo verejných knižniciach na Slovensku. Jeho cieľom bolo zmapovať
súčasnú situáciu v hudobnom knihovníctve na Slovensku. V prieskume sme sa zamerali na
fungovanie  hudobných  pracovísk,  vzdelanie  zamestnancov,  obsah  fondov,  technické
vybavenie pracovísk a ich pracovné aktivity. Výsledky prieskumu boli prezentované v rámci
9. konferencie cyklu Pramene slovenskej hudby, ktorá sa konala v Prešove v dňoch 27. – 28.
11. 2019.

Abstract
In  October  2019,  the  Music  Cabinet  of  the  University  Library  in  Bratislava  conducted
a survey of music workplaces in public libraries in Slovakia. Its aim was to map the current
situation in music librarianship in Slovakia. The survey focused on the functioning of music
workplaces, employee education, funds allocation, technical equipment of workplaces, and
work activities. The results of the survey were presented at the 9 th conference of the Sources
of Slovak Music cycle, which took place in Prešov from 27th to 28th November 2019.

V  októbri  2019  prebehol  prieskum,  v  ktorom  sme  zisťovali  stav  hudobných  pracovísk
v knižniciach  na  Slovensku.  Prieskum  realizoval  Hudobný  kabinet  Univerzitnej  knižnice
v Bratislave  prostredníctvom  elektronického  dotazníka.  Bolo  oslovených  32  knižníc,
z ktorých  reagovalo  24.  Výber  knižníc  sa  uskutočnil  na  základe  materiálov  Komisie  pre
hudobné knižnice, ktorá sídlila v Hudobnom kabinete Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

Z výsledkov vyplynulo, že plne fungujúcich je len 10 hudobných pracovísk. 2 hudobné
pracoviská poskytujú svoje  služby iba obmedzene.  To znamená,  že sú otvorené  výhradne
v čase konania konkrétnych podujatí alebo sa ich služby obmedzili len na poskytovanie kníh
a hudobnín. 5 hudobných pracovísk bolo zlúčených s inými oddeleniami, najčastejšie fungujú
ako internetové študovne alebo sa stali súčasťou umenovedných oddelení či oddelení náučnej
literatúry.  7  pracovísk  bolo  zrušených  úplne.  Na  porovnanie  stavu  hudobných  pracovísk
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uvádzame aj údaje z roku 1990 a 20021.  Pokles počtu hudobných pracovísk vo verejných
knižniciach predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim obdobím až 78 %.

Obrázok 1. Hudobné pracoviská 1990 – 2019

Vzdelanie pracovníkov
Zaujímavý  je  pohľad  na  vzdelanie  pracovníkov.  Hoci  výrazne  prevažuje  vysokoškolské
vzdelanie, smutným faktom je, že absolventi knihovníckeho odboru tvoria len 10,5 %. Pri
stredoškolskom vzdelaní je pomer medzi knihovníckym a iným vzdelaním vyrovnaný.

Obrázok 2. Vzdelanie knihovníkov

1 PRAŽIENKOVÁ, Jana: Vývoj hudobných oddelení verejných knižníc v číslach. In: Hudobné knihovníctvo
v jubilejnom  roku  Eugena  Suchoňa  (Hudba  prekonáva  bariéry).  Zborník  z  28.  seminára  hudobných
knihovníkov. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 2010, s. 63 – 75.
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Fondy hudobných pracovísk 
Pomer  medzi  jednotlivými  typmi  dokumentov  je  rovnomerný.  Najviac  sú  vo  fondoch
zastúpené knihy, nasledujú hudobniny a zvukové dokumenty. Periodiká tvoria tiež významnú
súčasť fondov. Najmenej sú zastúpené audiovizuálne dokumenty, čo je logické, pretože sa
začali dopĺňať do fondov hudobných pracovísk ako posledné. Napriek tomu tento rozdiel nie
je výrazný.

Obrázok 3. Fondy hudobných pracovísk

Technické vybavenie pracovísk
S obsahom fondov úzko súvisí  aj  technické  vybavenie  hudobných pracovísk.  Počítače už
predstavujú neoddeliteľnú súčasť technického vybavenia knižníc. Pomer medzi počtom CD
prehrávačov a  gramofónov je  v  podstate  vyrovnaný.  Zaujímavý je  však počet  hudobných
nástrojov,  ktoré  sú  k  dispozícii  pre  používateľov.  Najrozšírenejším  nástrojom  je  gitara
(klasická i elektrická), za ňou nasledujú elektrický klavír, keyboard a klasický klavír. Niektoré
pracoviská majú vo svojej ponuke aj Orffove nástroje, rytmické nástroje a perkusie. 
Menšiu  časť  vybavenia  tvoria  DVD  prehrávače  spolu  s  televízormi,  no  a  napokon
magnetofóny a videoprehrávače. Hoci vo fondoch hudobných pracovísk sa magnetofónové
kazety a videokazety ešte nachádzajú, ide prakticky o mŕtvy fond a toto vybavenie pomaly
dosluhuje.
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Obrázok 4. Technické vybavenie hudobných pracovísk

Akvizícia fondu
Obnova a dopĺňanie fondu je nevyhnutnou súčasťou knihovníckej práce. V súčasnosti väčšina
hudobných  pracovísk  nerealizuje  samostatné  dopĺňanie  fondu,  len  podáva  návrhy  na
zakúpenie dokumentov.

Obrázok 5. Akvizícia
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Návštevnosť
V porovnaní s minulými desaťročiami výrazne klesla aj návštevnosť hudobných pracovísk.
Nespôsobil to len pokles ich počtu, ale aj alebo v prvom rade rozvoj internetu a nových médií,
ktoré  používateľom ponúkajú  oveľa  širšie  možnosti.  Na  porovnanie  uvádzame v  tabuľke
údaje z rokov 1990 a 20022.

Tabuľka 1. Návštevnosť hudobných pracovísk

Údaje v tabuľke zahŕňajú individuálnych návštevníkov aj  návštevníkov kolektívnych
podujatí.  Pokles  oproti  roku 1990 je  81 %. Zaujímavosťou je,  že  návštevnosť v menších
mestách je oveľa vyššia ako v tých väčších.

Výpožičky
Získať prehľad o výpožičkách nie je v súčasnosti jednoduché. Viac ako polovica hudobných
pracovísk už nesleduje samostatne svoje výpožičky, tie sú evidované centrálne. Pracoviská,
ktoré  evidujú  výpožičky,  majú  v priemere  1914,72 výpožičiek  za  mesiac.  Sú tu  zahrnuté
absenčné i prezenčné výpožičky. Koľko bolo priemerne výpožičiek za jeden mesiac v rokoch
1990 a 20023 vidno v tabuľke č. 2.

Tabuľka 2. Výpožičky

Kolektívne podujatia
K  vyhľadávaným  aktivitám  hudobných  pracovísk  patrili  už  od  ich  začiatkov  kolektívne
podujatia. Nie je to inak ani dnes. Bohužiaľ, treba povedať, že organizovanie kolektívnych
podujatí  predstavuje  často  posledný  argument  na zachovanie  hudobných  pracovísk
v knižniciach.  K  najčastejšie  organizovaným  podujatiam  patria  hudobno-slovné  pásma
a výchovno-vzdelávacie  programy,  v menšej  miere  koncerty.  Organizujú  sa tiež  tematické

2 Tamže, s. 63 – 75.
3 Tamže, s. 63 – 75.
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Návštevnosť:

rok: spolu:

1990 173 909

2002 112 180

2019 32 776

Rok: Absenčné 

výpožičky:

Prezenčné 

výpožičky:

Spolu:

1990 10 450,25 23 148,6 33 598,85

2002 8 412,33 18 225,08 26 637,41



hodiny  pre  žiakov  a  študentov,  rôzne  súťaže  a  výstavy.  Hudobné pracoviská  predstavujú
vhodné  prostredie  aj  na organizovanie  muzikoterapeutických  sedení.  Medzi  iné  podujatia
môžeme  zaradiť  napríklad  stretávanie  seniorov  pri  hudbe,  hudobné  workshopy,  besedy,
hudobné  burzy.  Podujatia  sú  určené  pre  široký  okruh  záujemcov  a  sú  dôkazom  veľkej
kreativity a invencie hudobných knihovníkov.

Obrázok 6. Podujatia

Digitalizácia
Ide  o  nesmierne  komplikovanú  záležitosť.  Právne,  technologické,  metodické,  ale  aj
personálne  problémy  spôsobujú,  že  digitalizácia  zvukových  dokumentov  v  knižniciach
prebieha  živelne,  nekoordinovane  a  technicky  nejednotne.  Preto  aj  nie  všetky  hudobné
pracoviská plánujú do budúcnosti začať s digitalizáciou svojich fondov. Je to pritom škoda,
pretože v ich fondoch sa určite skrývajú mnohé zaujímavé dokumenty. Bolo by však potrebné
vytvoriť vhodnú metodiku a skoordinovať aktivity jednotlivých pracovísk, aby digitalizácia
mala  zmysel.  Paradoxom  je,  že  kompletne  zdigitalizovaný  fond  zvukových  dokumentov
(gramoplatní)  má  Štátna  vedecká  knižnica  v  Košiciach,  ktorá  nemá  a  ani  nikdy  nemala
hudobné pracovisko. Táto digitálna zbierka je dostupná pre používateľov na webovej stránke
knižnice.
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Obrázok 7. Digitalizácia

Záver
Hudobné knihovníctvo prakticky od začiatku 90. rokov 20. storočia postupne upadá, neustále
ubúda  hudobných  pracovísk  v  knižniciach,  starostlivo  budované  fondy  špeciálnych
dokumentov sa zlučujú s bežnými fondmi knižníc alebo sa stávajú nadbytočné. Aj čísla, ktoré
sme  získali  z  prieskumu,  potvrdzujú  smutnú  realitu.  Tento  prieskum  si  nenárokuje  na
komplexnosť,  má  slúžiť  len  ako  orientačný  prehľad  súčasnej  situácie  vo  verejných
knižniciach.

Aká bude budúcnosť  hudobných pracovísk vo verejných knižniciach  na  Slovensku?
Spôsob poskytovania služieb týchto pracovísk prestáva byť atraktívny, nedokáže konkurovať
moderným  formám,  ktoré  používateľom  poskytujú  nové  médiá.  Napriek  pesimistickému
vyzneniu celkovej situácie existuje oblasť, v ktorej by sa hudobné pracoviská mohli posunúť
ďalej. V súčasnosti sme obklopení ohromným množstvom informácií a problémom je vedieť
sa v nich orientovať. Preto je nevyhnutné podporovať vzdelávanie v informačnej gramotnosti.
Aj hudobné pracoviská sa môžu v tejto oblasti realizovať. Bolo by viac ako vhodné inšpirovať
sa  u  kolegov  v  zahraničí.  Len  na  okraj  možno spomenúť  napríklad  kurzy  informačnej
gramotnosti  pre  študentov  hudby,  ktoré  sa  konajú na  viacerých  amerických  univerzitách
a participujú na nich hudobní knihovníci aj pedagógovia.
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Abraham, Gerald 12, 14, 16
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Džunková, Katarína 51

Ď

Ďurák, Tibor 63, 66

E

Elschek, Oskár 12, 16, 148
Emerikus, Anton 30
Emmerichová, Anna Katarína 50
Euklides 10
Exoticus, Georgius 31

F

Fallows, David 8
Falvy, Zoltán 100, 107
Feld, Jindřich 21
Flodr, Miroslav 51, 52
Florián, sv. 33
Foerster, Josef Bohuslav 168
Fraštia, Marek 52
Friedmannovci, zvonolejári 49
Frisius, Rudolf 11, 16

G

Gabrielli, Giovanni 12
Gajdoš, Vševlad Jozef 4, 113, 114, 115, 118, 
120
Gedeon, Ján 32
Gembický, Juraj 3, 4, 45, 47, 49, 50 – 53, 58 – 
60
Genersich, Christian 33
Gershwin, George 15
Gilányi, Gabriella 100, 107
Giordano, Luca 62
Glatz, Anton C. 53

Gobbi, Henri 158
Godár, Vladimír 11, 12, 16
Gruenberg, Louis 158
Gucci, Santi 27
Gudula, sv. 94, 103, 104

H

Habsburský, František II. 164
Habsburský, Jozef II. 62
Hadrava, Petr 16
Hadravová, Alena 16
Hamarová, Judita 159
Hannibal Brors, Joachim 33
Haragová, Paulína 25
Hargaš, Emil 159
Hartmann, Viktor 15
Haviar, Tomáš 3, 4, 26, 33 – 44
Haviarová, Michaela 3, 4, 26, 33, 41
Händl, Georg Friedrich 14, 167
Hefty, Julius Andreas 33
Hildegarda, sv. 104
Hiley, David 100, 108
Hirtler, Eva 6, 9, 16
Holl, Béla 97, 98, 108
Holzapfel, Michael 10, 16
Homza, Martin 52
Honegger, Arthur 11
Horov, Pavol 155, 157
Horváth-Stansith, Baltazár 28, 29
Horváth-Stansith, Gregor 27, 28, 29
Hoza, Štefan 159
Hrčková, Naďa 11, 16
Hrebíčková, Marta 164, 171
Hubay Jenő 157
Hulková, Marta 52
Hummel, Johann Nepomuk 64
Husz, Martin 33
Huszár, A. 152, 168
Hybl, Franz [Franciscum] 140
Hypolit, sv. 101

CH

Chalupka, Ľubomír 150, 160
Chaminade, Cécile 158
Chevalier, Ulysse 97, 108
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Chodura, F. 168
Chopin, Fryderyk 158, 165, 168
Chován, Kálmán 158

I

Ižvolt, Pavol 53

J

Jagelovský, Vladislav II. 26
Jakub, sv. 33
Ján, zvonár 47
Jánošík, Marcel 3, 4, 110
Jungmannová, Pavla 53
Jurík, Marián 12, 16, 151, 155, 160, 171

K

Kačic, Ladislav 12, 16, 114, 119
Kadlečík, Ivan 51, 53
Kafenda, Frico 150, 160
Kafendová, Anna 11, 160
Kaffka, František 141, 142
Kajetán Tyl, Josef 20
Kalinayová-Bartová, Jana 150, 160
Kandinskij, Vasilij Vasilievič 6
Kapellari, Ernst 53
Kardoš, Dezider 153, 155, 160, 167
Karvay, Dalibor 86
Kasarda, Mikuláš 155
Káldi [Kraus], Samuel 165
Kellyová, Valéria 159
Kendrová, Zlatica 3, 4, 149, 154
Kepler, Johannes 6, 16
Kiczková, Bernadeta 3, 4, 61
Killer, Martin 133, 146, 147
Kirchner, Francisci 123, 124
Kirchner, Christophor 123, 126, 134
Kladeková, Viera 53
Klein, Jakub 30
Klicper, Václav Kliment 20
Klöckner, Johann Georg 64, 74
Kniewald, Dragutin 100, 108
Kníže, Ladislav 22
Kočišová, Renáta 3, 4, 163
Kodály, Zoltán 152, 156 – 158, 165, 166, 169

Koessler, Hans von 158
Kohút, Vladimír 53
Konrád, Majster 29 – 32, 45 – 47, 52, 55 – 58 
Kopčáková, Slávka 124, 148
Koreň, Jakub 54
Kostrub, Jaroslav 167, 171
Kosťun, Miroslav 64
Kotruszová, Magda 159
Kotyška, Václav 56
Koukal, Petr 54
Kovács, Andrea 98, 100, 107, 108
Kováč-Adamov, Michal 114, 119
Kósch, Arpád 167, 171
Köhler, Louis 159
Körmendi, Kinga 98, 108
Kramer, Kurt 53, 54
Kratochvilla [Kratochvíl], Ven. 136
Kraus, Filip 139
Kraus, Lambert 139
Krempaská, Zuzana 62, 67
Križanová, Eva 33
Krška, Pavol 112
Křička, Jaroslav 20
Kubát, Ján 64, 71
Kubišta, Alojz 166
Kuča, Karel 48, 54
Kurfürst, Pavel 49, 54
Kún, László 157
Kybalová, Ludmila 54

L

Laborecký, Jozef 151, 152, 154, 155, 160, 170,
171
Lamb., D. 136, 137
Lang, Valentín 30
Langer, Jiří 48, 54
Lašút, Filip 114
Le Corbusier [Jeanneret-Gris, Charles-
Édouard] 10, 11
Lecherer, Sebastián 33
Lepáček, Celestín Alojz 4, 110, 113, 114, 118, 
119
Leukauf, Robert 158
Liptáková, Anna 48, 54
Liszt, Franz 18, 64, 158, 165, 168
Ludányi IV. 115, 118
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Lunga, Radek 47 – 50, 53, 54
Luther, Martin 26
Luxemburský, Žigmund 26
Luz, Rastislav 101, 109

M

Mačák, Ivan 61, 63, 67
Machutová, Dominika 3, 4, 121
Macudziński, Rudolf 153
Manoušek, Petr Rudolf 54
Markušová, Kristína 52
Martienssen, Carl Adolf 159
Masaryk, Tomáš Garrigue 167
Mašlár, Radomír 64
Matias, Ulrich 30
Materer, Ulrich 28, 30, 31
Mattheson, Johann 9, 16
Mattausek [Mattausch], Antonín 132
Maťovčík, Augustín 114, 119
Mária Terézia 164
Máriássy, Edmund 62
Máriássy, Wolfgang [Farkas] 62
Medňanská, Irena 3, 4, 18, 25
Medňanský, Karol 3 – 5, 8, 12, 13, 16
Mellanová, Míla 21
Menclová, Dobroslava 27, 33
Messiaen, Olivier 6, 11
Mezey, László 100, 107
Michal, majster 31
Michal, sv. 104, 107
Michalica, Peter 78
Michna, Adam Václav 143, 144
Milhaud, Darius 11
Miller, Bernhard 31
Mikušák, Adrian 122
Mistrík, Jozef 49, 54
Mišák, Peter 54
Mlčák, Leoš 54
Mozart, Wolfgang Amadeus 10, 154, 168
Moyzes, Alexander 168, 169
Moyzes, Mikuláš 153, 165, 166, 168, 169
Móry, Ján 155, 160
Munk, Ladislav 49
Muntág, Emanuel 121, 123, 148
Musil, Oldřich 152, 168 – 170
Musorgský, Modest Petrovič 15

Mutimír, lekár 47
Múdra, Darina 123, 148

N

Naredi-Rainer, Paul von 6, 17
Németh-Šamorínsky, Štefan 150
Norton-Welsh, Christopher 64
Nováček, Zdenko 156
Novák, Vítězslav 20

O

Ostrčil, Otakar 20

P

Pacioli, Luca 10
Palovčík, Michal 156
Pascha, Edmund 113 – 115, 117 – 120
Pascha, Khaled Saleh 17
Paška, Juraj 30
Pašteka, Július 34
Patay, Pál 54
Pauk, Ignalz. P. 137
Pavol, sv. 31
Pavol z Levoče, majster 47
Pecking, Johann 64
Pechatsek, Fridrich 131, 132, 136, 139
Pelikán, Jozef 143
Perger, Ignác 33
Peter, sv. 31, 118
Petőczová, Janka 12, 92, 93, 108
Pfundner, Josef 57
Podprocký, Juraj 64
Pósa, Lajos 152
Praetorius, Michael 13
Pragant, Ján 159
Pražienková, Jana 3, 4, 173, 174, 179
Proch, Heinrich 129
Pukanská, Katarína 52
Pytagoras 7 – 10

R

Rajeczky, Benjamin 96, 108
Rajlich, Jiří 19
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Rak, Štěpán 88
Ravel, Maurice 15, 169
Rázusová-Martáková, Mária 154
Rejcha, Antonín 22
Rejšek, Radek 54
Rendek, Lukáš 54
Renherik, A. 128
Respighi, Ottorino 15
Riccotiová, Eva 62
Riečan, Belo 6
Rogalska, Karin 106, 108
Roháček, Jiří 54
Rombauer, Ján 164, 171
Romhányi, Beatrix 47, 55
Rosenblatt, Ema 157
Roštárová, Lucia 55
Roussel, Albert 11
Roxer, Pavol 30
Rozsnyai, Károly 158, 161
Rubinštejn, Anton G. 64, 165
Rusina, Ivan 28, 30, 34
Rusó, Vladimír 64
Rybarič, Richard 92, 108

Ř

Řehák, Milan 24

S

Santi, Raffael 10
Sedláková, Viera 122
Seeger, Horst 8, 9, 11, 12, 17
Shakespeare, William 20
Schelling, Friedrich Wilhelm J. von 6
Schilling, Margarete 55
Schmidt, Karol [Károly, Carl] 63, 64, 72
Schneider-Trnavský, Mikuláš 168
Schönberg, Arnold 6
Schubert, Franz 64, 154, 159
Schumann, Robert 159, 168
Schumannová, Clara 64
Schütz, Heinrich 12
Schwartz, Tomáš 32
Siklós, Albert 152, 157, 165
Sisa, Béla 48, 55
Slavíčková, Katarína 92

Slivka, Michal 48, 55
Slíž, Róbert 51
Solař, Jaroslav 47, 48, 54
Sokol, Ivan 64, 65, 75
Spiritza, Juraj 46 – 48, 55
Sroka, Stanisław A. 52
Stein, J. 168
Steinhauser, Ulrike 6, 7, 9, 10, 17
Steinmetz, Hans 28
Strausz, Mikuláš 152, 159, 166, 168, 169, 171
Suchoň, Eugen 156, 174, 179
Suk, Josef 168
Szendy, Árpad 158, 161
Szeghyová, Blanka 52
Szekrényessy, Attila 167, 171
Szendrei, Janka 97, 108
Szepeshazy, Josephus 140, 148
Szovitcz, Giuseppe 144
Szórádová, Eva 63, 64, 67
Szőke, Matyás 47, 55

Š

Šalingová, Zuzana 48, 56
Šangala, Marián 52
Šedivý, Juraj 53, 56, 92, 108
Šimek, Viliam 153
Šimko-Juhás, Juraj 56
Šimrák, Ján 12
Šindler, B. 168
Špelda, Antonín 6, 7, 9, 15, 17
Špirko, Jozef 34
Štiavnický, Ján 56
Štikar, Jaroslav 48, 57
Štítnický, Ctibor 155
Števík, Miroslav 47, 49, 56, 57

T

Tamari, Štefan 30
Tamáš, Richard 114
Takáts, Sándor 152
Tarnay, Alajos 157, 165
Terrayová, Jana Mária 121
Teyssler, Vladimír 56
Thoma, József 157, 158, 165
Thomán, István 158
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Tiburcius, sv. 101
Toscanini, Artur 157
Trnka, Jiří 20
Trojan, Václav 3, 4, 18, 20 – 22, 24, 25

U

Ublová, Viera 22
Učníková, Danuta 55
Urbanová, Norma 28, 30
Urbančíková, Lýdia 161
Urdová, Sylvia 51, 52
Uršula, sv. 97, 104

V

Vallentínyi, S. 165
Vajda, Gejza 151, 159, 164, 171
Vaňhal [Wanhal], Jan Křitel 134, 135
Varèse, Edgar 11
Varínska, Daniela 64, 78
Vaverka, Jiří 48, 57
Vácha, Petr 47, 49, 54, 56, 57
Václav, sv. 168
Várkonyi, Béla [Vojtech] 157, 165
Večerný, Gustáv 153
Veľbacký, Ján 92, 107
Venosa, Gesualdo da 10
Veselovská, Eva 3, 4, 91 – 93, 96, 99, 101, 
108, 109
Verő, Mária 57
Vičar, Jan 20 – 22, 25
Vilec [Villecz], Baltazár [Boldizsár] 163, 164, 
171
Vilec [Wilecz], Benedikt 164
Vilec [Wilecz], Ignác 164
Vilec [Villecz], Ján [János] 164
Vilec [Villecz], Jób 163
Vilec, Kamil 165
Vilec [Villecz, Wilecz], Michal [Mihály] 3, 4, 
149, 150 – 171
Vilec [Wilecz], Pavol [Pál] 164
Vilecová [Villecz], Ilona 165
Vilecová [Wilecz], Irena [Irén] 159, 165
Vilecová, Jozefa 164

Vilecová [Wilecz], Klára 164
Vilecová, Paula [Pauline] 150, 157, 167
Vilecová, Róza 164
Vinci, Leonardo da 10
Vlhová-Wörner, Hana 98, 109
Vocet [Wozet, Woczet, Wocet], Jan
Nepomuk 129, 133, 134, 147

W

Wagner, Ján 31, 47, 52, 55 – 57
Wagner, Richard 9, 10, 159
Walser, Ferencz 32
Walter, Karl 57
Weiner, Leó 157, 158, 165
Weissenback, Andreas 57
Werckmeister, Andreas 7, 9
Wernisch, Jörg 57
Wiedermann, Bedřich Antonín 20
Willaert, Adrian 9
Winckler, Andreas 30
Witger, vojvoda 104
Wolfgang, sv. 95

X

Xenakis, Iannis 6, 11

Z

Zagar, Peter 12, 16, 151, 155, 160, 171
Zarewutius, Zachariáš 12
Zarlino, Gioseffo 9
Závacký, Timotej 88
Zenkl, Luděk 169, 171
Zuzana, sv. 101
Zvara, Vladimír 155, 160

Ž

Žabka, Marek 6
Žabičková, Ivana 48, 57
Žižka, Antonín 13
Žloutek, Bohumil 64
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