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ÚVOD 

 

Zborník Prameme slovenskej hudby V. je zhrnutím príspevkov, ktoré odzneli 

na rovnomennej konferencii hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov v dňoch 22. 

a 23. septembra 2015 v Levoči. Konferenciu organizovala Slovenská národná skupina IAML 

a Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 

Podobne, ako aj v minulých rokoch, aj tentokrát sme svoju pozornosť sústredili 

na zmapovanie výskytu hudobných prameňov so zameraním na určité vývinové obdobie. 

Teraz to bolo obdobie 16. – 18. storočia s prihliadnutím na svetskú hudbu. Sú rôzne možnosti, 

ako sa dá poňať daná téma a nasvedčovali tomu  aj príspevky. V zborníku sme ich zoradili 

tak, akoby sme chceli zachovať postupnosť vzniku samotného prameňa, zbierky, cez jeho 

výskum a sprístupňovanie odbornej i laickej verejnosti, ktorý vyúsťuje do potreby tvorby 

databáz.  

V úvode predstavujeme zbierky Diecézneho archívu v Nitre (Stýblová) a Literárneho archívu 

Slovenskej národnej knižnice (Jánošík). Nasledujúce príspevky sú podaním informácií 

z výskumu hudobných prameňov, a to Tanečnej hudby v zborníku Eleonóry Susanny 

Lanyiovej z roku 1729 (Madarász), Johna Dowlanda a jeho kompozície v zbierke Jeana 

Baptistu Besarda (Hottmar), ako aj zvukový záznam pohľadu interpreta na Pestrý zborník 

levočský (Tomko), ktorý zaraďujeme na záver zborníka. 

Výskum pramenného materiálu nám vypĺňa biele miesta dejín hudby na Slovensku. 

Bohatá hudobná kultúra v tomto období sa pestovala na Spiši a je prezentovaná Edíciou 

hudobných prameňov zo Spiša Musica Scepusii Veteris (Burgrová), ako aj poznámkami 

k výstave Fontes Musicae Profanae v zrkadlení hudby na Spiši: marginálie k výstave 

v Ľubovnianskom múzeu na hrade v Starej Ľubovni (apríl – september 2015) (Kendrová). 

Narastanie množstva informácií a ich následné sprístupňovanie vedie k zrodu nových databáz 

so špecifickými požiadavkami. O ich príprave zazneli dva príspevky Databáza viachlasnej 

hudby zo 16. a 17. storočia (Král, Martinček), Virtuální národní fonotéka – jeden portál, dvě 

země, společné řešení (Horová, Šír). 

Už samotné miesto konania konferencie – Levoča – napovedá, že svoju pozornosť 

upriamime aj na ľudí so zdravotným postihnutím. Na tomto fóre približujeme činnosť 

knižnice J. Fándlyho v Trnave s deťmi a dospelými so špeciálnymi potrebami (Jakubáčová), 

ako aj Integráciu nevidiacich študentiek do edukačného procesu prípravy budúcich učiteľov 

hudby na Prešovskej univerzite v Prešove (Medňanský). Je veľká škoda, že sa nám nepodarilo 

zaznamenať príspevok Mgr. Petra Kolesára Notopis v Braillovom písme ako pomôcka 

pre hudobno-umelecké vzdelávanie zrakovo postihnutých.  Predstavil v ňom metodiku hry 

na hudobný nástroj detí so zrakovým postihnutím, ako aj využitie znakov braillovho písma 

na zápis nôt. 

V závere zborníka informujeme o Možnosti využitia Metodiky spracovania hudobných 

dokumentov, verzia 2.1 (Kucianová). 

 

 Martina Božeková 
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SVETSKÁ TVORBA 18. STOROČIA VO FONDE HUDOBNÍN 

DIECÉZNEHO ARCHÍVU V NITRE 

 

Mgr. Magdaléna Stýblová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra muzikológie 

 

Abstrakt 

Štúdia sa sústreďuje na hudobniny  Nitrianskeho diecézneho archívu z prelomu 18.-19. storočia. 

Terénny výskum ukázal, že hudobný fond deponovaný v danej inštitúcii v priestoroch hradného areálu v Nitre je 

v stave, ktorý umožňuje rekonštrukciu hudobného repertoára daného obdobia. Štúdia sa zaoberá opisom, 

analýzou a významom inventárneho zoznamu hudobnín Inventarium Musicalium Chori Cathedralis Ecclesiae 

Nitriensis secundum numerum Tomum conscriptum Anno 1814, ktorý je na našom území jedným 

z najrozsiahlejších súpisov skladieb z obdobia klasicizmu. Porovnáva ho so zachovaným notovým materiálom 

svetskej tvorby a otvára možnosti ďalšieho skúmania. Zachované hudobniny sa na pôde danej inštitúcie 

spracovali a skatalogizovali.  

 

Abstract 

The study focuses on sheet music and music inventory of the Nitra Diocesan Archive at the turn 

of the 18th and 19th century. The fieldwork research has shown that the music stock in this institution located 

at the Nitra's Castle is in such a condition which enables the reconstruction of music repertoire of the given 

period. The study deals with the description, analysis and the importance of the inventory list of sheet music 

Inventarium Musicalium Chori Cathedralis Ecclesiae Nitriensis secundum numerum Tomum conscriptum Anno 

1814 which is one of the largest catalogues of compositions from classicism, comparing it with the preserved 

profane music material as well as opening the possibilities for further exploration. The preserved sheet music and 

inventory at this institution have been processed and catalogued.  

 

Pri pohľade na Nitru nad mestom vyčnieva jeho dominanta Nitriansky hrad ako sídlo 

najstaršieho biskupstva na území strednej Európy s Katedrálou sv. Emeráma. Toto centrum 

kultúry a vzdelanosti odkrýva v posledných rokoch svoje historické poklady prostredníctvom 

nových publikácií, postupným sprístupňovaním priestorov verejnosti a zriadením Diecézneho 

múzea, ktoré slúži ako výkladná skriňa klenotov biskupstva. Hudobný život, ktorý pulzoval 

v sídle nitrianskej diecézy počas stáročí, ešte stále čaká nielen v muzikologickej obci, ale aj 

v hudobno-interpretačnej praxi na svoje odhalenie a rehabilitáciu. Počas nášho výskumu 

v Diecéznom archíve v Nitre (júl – august 2014) sme sa sústredili na celý fond hudobnín, 

ktorý bol neusporiadaný a bez základnej evidencie. Noty boli „odložené“ vo veži Katedrály 

sv. Emeráma v Nitre. V prvom rade bolo nevyhnutné ich skompletizovať a vytvoriť systém, 

podľa ktorého by mohli byť archivované. Vychádzalo sa pritom z praktických požiadaviek 

pre budúcich záujemcov. Vykonali sme katalogizáciu hudobného fondu, roztriedili a uložili 

do krabíc. Takto sú hudobniny v dobrých podmienkach v Dolnom archíve Diecézneho 

archívu v Nitre. V nami spracovanom fonde sa vedľa seba ocitli kompletne zachované noty, 

fragmenty, ale aj inventáre. Najdôležitejším zdrojom informácií je Inventarium Musicalium 

Chori Cathedralis Ecclesiae Nitriensis secundum numerum Tomum conscriptum Anno 1814, 

spísaný organistom Josephom Vavrovitsom. Ide o súpis hudobnín, ktoré mohli byť v období 

pred rokom 1814 aktívne využívané. Po preskúmaní obsahu inventára sme zistili, že eviduje 

vyše dvetisíc skladieb rôznych druhov. Tento inventár je základným kameňom 

pre rekonštrukciu hudobného života daného obdobia na biskupskom dvore. Keby sme mali aj 

kompletne zachovaný notový materiál z tohto inventáru, bol by to unikát nielen na území 
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Nitry, ale aj na území celého Slovenska. Zachovalo sa však z neho len torzo. Okrem toho 

archív disponuje aj notovými prameňmi z obdobia prelomu 18. - 19. storočia, ktoré 

nekorenšpondujú s inventárom.  

Aktuálny rozsah hudobnín v archíve je nasledovný. Evidujeme 204 jednotiek 

hudobnín, ktoré sú opatrené novou signatúrou. Ďalej sú tu notové fragmenty a duplikáty. 

Všetko je rozdelené do 21 očíslovaných škatúľ. Prvých 15 škatúľ obsahuje väčšinou 

kompletne zachovaný hudobný materiál. V škatuliach 16, 17 a 18 sa nachádzajú duplikáty 

(tlače). V škatuli číslo 19 sú uložené tlačené úryvky rôznych liturgických spevov. Napokon 

posledné dve škatule (20 a 21) obsahujú fragmenty, väčšinou rukopisných pamiatok a tiež 

jednotlivé vokálne, prípadne inštrumentálne party. Tie sme sa pokúšali skompletizovať, ale 

súčasný stav tohto hudobného materiálu nám neumožnil v tomto čase dokončiť prácu a nebola 

možná ani ich identifikácia. Na škatuli je číslo, súborné označenie podľa prevahy repertoáru a 

aktuálne signatúry prevažne kompletných identifikovaných skladieb.  

Zachovaný fond hudobnín v biskupstve možno rozdeliť na tri samostatné okruhy. 

V prvom rade sú to rukopisné hudobniny prevažne z obdobia 18. a začiatku 19. storočia. 

Druhý okruh je počtom pamiatok síce neveľký, ale čo sa týka ich hudobno-historického 

významu, je najdôležitejší. Sú to dva inventáre od autorov: Joseph Vavrovits
1
, Jozef 

Rosinský
2
 a jeden predbežný zoznam hudobnín Dariny Múdrej.

3
 Spomínané súpisy nám 

predkladajú aktuálnu situáciu notovín v čase ich spísania, na základe čoho vieme odhadnúť 

rozsah hudobného života na hrade v Nitre počas 18. až 1. polovice 19. storočia. Regenschori 

katedrálneho chrámu v Nitre Jozef Rosinský vypracoval Katalogus generalis analicticus 

chorus Ecclesiae Catedralis Nitriensis 1937 – 1938. Jeho zoznam hudobnín vôbec 

nekorenšponduje s Vavrovitsovým, ale aspoň podáva obraz o hudobnej inklinácii 

v medzivojnových rokoch a tiež eviduje zopár hudobných nástrojov. Druhým moderným 

súpisom stavu hudobnín v archíve je Predbežný zoznam hudobnín katedrálneho chrámu 

v Nitre Dariny Múdrej z roku 1981. Takto sa dozvedáme o stave hudobného fondu 

v 80. rokoch 20. storočia a zároveň môžeme tento zdroj využiť pre porovnanie so súčasným 

stavom. 

Tretím okruhom sú novodobé (prevažne) tlače rôzneho charakteru. Nachádzame tu 

najmä cirkevnú tvorbu, ale i inštruktívne skladby či pochody. Pravdepodobne ide o súbor nôt 

nadobudnutých počas pôsobenia Jozefa Rosinského vo funkcii regenschoriho v rokoch 1929 – 

1973.
4
 

Hudobným jednotkám z Nitrianskeho hradu chýba aj jednotné pôvodné označenie 

vlastníctva biskupstva. Nachádzame na notách signatúry z predošlých inventarizácií a máme 

ojedinelé prípady, kedy sú noty označené pre potreby nitrianskeho biskupstva, avšak takýchto 

prípadov je minimum. Taktiež tu nachádzame notový material s označením piaristického 

rádu, ktorý je zachovaný väčšinou fragmentárne a jeho výskyt v našom fonde nevieme 

                                                
1 VAVROVITS, Josephus. Inventarium Musicalium Chori Cathedralis Ecclesiae Nitriensis secundum numerum 

Tomum conscriptum Anno 1814. Dolný archív Diecézneho archívu na Nitrianskom hrade, sign. 202. 
2 ROSINSKÝ, Jozef. Katalogus generalis analicticus chorus Ecclesiae Catedralis Nitriensis, 1937 – 1938. 

Dolný archív Diecézneho archívu na Nitrianskom hrade, sign. 203. 
3 MÚDRA, Darina. Predbežný zoznam hudobnín katedrálneho chrámu v Nitre, 1981. Dolný archív 

Diecézneho archívu na Nitrianskom hrade, sign. 204. 
4 PLŠEKOVÁ, Mária. Jozef Rosinský (Jeho život, dielo a hudobná činnosť). 2001, s. 38. 



9 

 

doposiaľ vysvetliť. Všetky vyššie uvedené hudobniny sa v tomto čase nachádzajú v Dolnom 

archíve Diecézneho archívu na Nitrianskom hrade.
5
 

Kľúčovým prameňom je inventárny zoznam hudobnín z roku 1814, Inventarium 

Musicalium Chori Cathedralis Ecclesiae Nitriensis secundum numerum Tomorum 

conscriptum Anno 1814. Treba spomenúť aj jemu podobný súpis toho istého autora z roku 

1801 Inventarium Instrumentorum et Musicalium Suae Illustritatis Episcopalis, avšak tento je 

momentálne stratený. Informácie o ňom poskytuje Darina Múdra, ktorá potvrdila, že druhý 

inventárny zoznam pracuje s materiálom z prvého a čiastočne ho dopĺňa.
6
 Preto je jediný 

zachovaný inventár hudobnín z roku 1814 pre nás najvýstižnejším obrazom hudobnej kultúry 

z daného obdobia. Aj časť zachovaných nôt v spomínanom archíve sa s inventárnym 

zoznamom z roku 1814 zhoduje. Takto nám Inventarium Musicalium Chori Cathedralis 

Ecclesiae Nitriensis secundum numerum Tomorum conscriptum Anno 1814 môže čiastočne 

zastupovať funkciu primárneho prameňa. Popri jeho analýze uvádzame aj reálny stav 

zachovaných hudobnín s ním korenšpondujúcich, prípadne časovo a druhovo príbuzných 

hudobnín. 

 

Inventarium Musicalium Chori Cathedralis Ecclesie Nitriensis 

Inventarium Musicalium Chori Cathedralis Ecclesie Nitriensis secundum numerum 

Tomorum conscriptum Anno 1814 sa v dobrom stave nachádza v Dolnom archíve Diecézneho 

archívu na Nitrianskom hrade. Prameň má papierovú väzbu sivomodrej farby bez starej 

signatúry archívu.
7
 Jeho rozmery sú 24,5 cm x 39 cm s 36 stranami, z ktorých je 6 čistých, 30 

zapísaných a 1 list je v inventárnom zozname samostatne vložený. Celý text tohto inventáru je 

v latinskom jazyku. V použitom papieri inventára hudobnín nachádzame 2 druhy vodoznakov, 

zatiaľ neznámeho pôvodu, podľa dvojkríža ide pravdepodobne o dielňu z nášho územia.
8
 

Prameň je prehľadne a čitateľne zapísaný aj vďaka skutočnosti, že ho zapisoval jeden pisateľ, 

organista biskupskej katedrály, Josephus Vavrovits.  

Vavrovits rozdeľuje inventárny zoznam na 83 tomis, resp. oddielov (zväzkov). Nie je 

zreteľná logika usporiadania jednotlivých hudobnín patriacich do daných tomis 

pod príslušnými číslami. Je pravdepodobné, že ide o akýsi súkromný Vavrovitsov systém 

evidencie, podľa ktorej mohol fyzicky dané noty nájsť vo svojom archíve. Autor súpisu 

využíva spôsob zapisovania mien len zaevidovaním priezviska skladateľa bez krstného mena 

alebo jeho iniciály. Pri každom skladateľovi zaznamenáva počet jeho skladieb, ktoré sú 

roztriedené podľa kompozičných druhov. Presné názvy diel, tóninu, obsadenie či opusové 

čísla Vavrovits neuvádza. Je pravdepodobné, že mená do inventárneho zoznamu odpisoval 

priamo z nôt, pretože sa stretávame s viacerými dobovými mutáciami priezviska jedného 

skladateľa.  

                                                
5 Diecézny archív v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 7, 950 50 Nitra. 
6 MÚDRA, Darina. Pozoruhodné dokumenty k hudobnej histórii Nitry. 1983. Na základe rozhovoru zo dňa 

9. februára 2015. 
7 Súčasná signatúra 202, škatuľa č. 15. 
8 Porovnávali sme vodoznaky s nasledujúcimi publikáciami: 

 DECKER, Viliam. Dejiny ručnej výroby papiera na Slovensku. 1982. 

 ZUMAN, František. České filigrány XVIII. století. 1932. 
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Identifikácia skladateľov je komplikovaná vzhľadom na to, že súpis hudobnín 

neeviduje krstné mená. Pri identifikácii vychádzame zo zaevidovaného repertoára 

jednotlivých skladateľov, z notového materiálu, ktorý sa na hrade v Nitre zachoval 

s prihliadnutím na dobové a lokálne špecifiká. Z celkového počtu cca 325 skladateľov, ktorí 

sú v zozname evidovaní, sa nám podarilo približne identifikovať 173. Ak sa meno skladateľa 

nedalo vyhľadať alebo priradiť k dielam, nechali sme ho ako neidentifikované.  

Zachovaný notový materiál v archíve je len zlomok toho, čo inventárny zoznam 

eviduje a častokrát na notách nie je uvedené krstné meno skladateľa.
9
 Ďalšia skutočnosť, ktorá 

nám sťažuje čo najpresnejšiu rekonštrukciu repertoáru uvedeného v inventári, je fakt, že 

nemáme presný záznam, odkedy sa zbieral a evidoval hudobný materiál na hrade v Nitre. 

Povaha evidovaného repertoáru a index skladateľov nás utvrdzujú, že sa to mohlo uskutočniť 

v období klasicizmu. Nie je vylúčené, že náš inventárny zoznam eviduje hudobniny, ktoré 

boli získané práve počas pôsobenia Vavrovitsa.  

Inventarizácie na pôde cirkevných inštitúcií sa väčšinou vykonávali počas 

kanonických vizitácií. Predpokladáme, že prvý (stratený) inventár z roku 1801, vznikol 

z podnetu kanonických vizitácií katedrálneho kostola biskupom Františkom Xaverom 

Fuchsom v rokoch 1800 – 1803 a druhý inventár z roku 1814 zas pri kanonických vizitáciách 

vykonaných biskupom Jozefom Kluchom.  

Celkovo registruje inventárny zoznam z Nitry 2246 skladieb, čo je na našom území 

jednou z najrozsiahlejších hudobných zbierok tohto druhu. Jeho obsah je zložený z cirkevnej 

a svetskej hudby. Pozoruhodný je ich kvantitatívny podiel. Zatiaľ čo cirkevná hudba s 313 

skladbami tvorí iba 14% z celkového počtu, svetská tvorba s 86% podielom tvorby 

zaznamenáva až 1933 skladieb. Jednoznačná prevaha svetskej tvorby naznačuje jej využitie 

v rámci organizovania koncertných vystúpení. Podľa zoznamu skladateľov uvedených 

v našom inventárnom zozname môžeme konštatovať, že v Nitre znela hudba typická 

pre obdobie klasicizmu na našom území. Žánrovo je charakteristický veľký podiel tvorby 

rakúsko-viedenského tvorivého okruhu, silný vplyv Čiech a Moravy i Talianska. Tieto vplyvy 

možno vysvetliť hlavne geografickou blízkosťou a z nej vyplývajúcich kontaktov. V menšej 

miere sú zastúpení aj skladatelia z územia dnešného Nemecka.  

Skladateľom viedenského klasicizmu, ktorý bol najhrávanejším autorom na našom 

území, bol Joseph Haydn. Jeho meno zaznamenáva najväčší podiel skladieb (113) 

v nitrianskom inventárnom zozname.
10

 Druhým frekventovaným skladateľom s 110 

kompozíciami je rodák z Hradce Králové Jan Křtitel Vaňhal. Celkovo 71 kompozícií je 

pripisovaných Františkovi Bendovi. Taký istý počet skladieb zaznamenávame aj pri Karl 

Ditters von Dittersdorfovi a Ignace Pleyelovi. Reprezentatívnu vzorku najzastúpenejších 

skladateľov uzatvárajú Carlo d' Ordonez (60) a Luigi Boccherini (58). Popri významných 

skladateľoch inklinujúcich k Viedni alebo českému prostrediu je aj prítomnosť skladateľov 

pôsobiacich na našom území výrazná. V prvom rade je to meno Antona Zimmermanna s 53 

                                                
9 Fakt, že Vavrovits odpisoval mená (priezviská) z nôt dokazuje zachovaný notový materiál na nitrianskom 

hrade. Napríklad zhody iniciál skladateľa na notách sa  zhodujú s iniciálami v inventárnom zozname, napr. 

I. H., alebo rôzne podoby mien sa zhodujú v inventári aj na notovom materiáli. 
10 Je možné, že ide o kombináciu diel s Michaelom Haydnom. V zachovaných notových materiáloch je len 

Joseph Haydn. Por. MÚDRA, Darina. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II Klasicizmus. 1993. 
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dielami, čo potvrdzuje kontakty Nitry s Bratislavou. Cirkevná tvorba inventára je v zastúpení 

100 skladateľov a svetská tvorba zahŕňa 268 skladateľov.  

Štruktúra evidencie hudobnín, ktorú zaviedol a zaznamenal Vavrovits do inventárneho 

zoznamu, je organizovaná nasledovne: 

Súpis hudobnín začína cirkevnou tvorbou, ktorá je podľa určitej logiky usporiadaná 

do okruhov: Missae Solemmnes, Missae Communes, Missae Pastoritiae, Offertoria, Stationes 

Theophoricae, Lytaniae, Requiem, Libera me, Regina Coeli, Salve Regina, Ave Regina, Alma 

Redemptoris, Tantum Ergo, Miserere, Vesperae, Te Deum Laudamus, Rorate, Veni Sancte, 

Turba pro Dominica palmarum et Feriae Sexta. 

Svetská tvorba je v tomto usporiadaní: Symphoniae, Ariae, Symphoniae Antiquiores, 

Canones Musici, Capellae Magister, Sextetto, Quintetto, Quartetto, Terzetto, Duetto, Sonatae, 

Pro Clavi Czembalo, Concerto Violino, Concerto Alto Viola, Concerto Flauto Traverso, 

Concerto Clarinetto, Concerto Trombone, Concerto Violonczello, Concertini, Serenatae 

Cassationes, Ex operis Aria, Pro Flatilibus, Menuetti, Saltus Polonici, Saltus Germanici, 

Contra Saltus, Verbunk, Menuetta Antiqua, Ballo Iaponese, Ballo Inglese, Marsch. Treba 

opäť pripomenúť, že roztriedenie nôt do týchto okruhov, s ktorými pracujeme, je roztriedením 

Jozefa Vavrovitsa. Keďže nemáme kompletne zachovaný notový materiál k tomuto 

inventárnemu zoznamu, musíme pripustiť aj možnosť odchýliek. Zachovaný notový materiál, 

ktorý sa zhoduje s Vavrovitsovým inventárnym zoznamom, tvorí celkovo 68 nôt, ktoré sú len 

3% z „balíka“ hudobnín roku 1814. Pozoruhodné je, že sa zachovalo 50 skladieb svetskej 

tvorby (4 impr., 46 ms) a 18 skladieb cirkevnej tvorby (1 impr., 17 ms).  

Pre lepšiu predstavu a rekonštrukciu hudobného života v Nitre počas obdobia 

klasicizmu by sa žiadalo viac zachovaného notového materiálu. Je otázne, kde sa roztratilo 

97% repertoára z roku 1814 z biskupského sídla. Výskum v danej téme je vzhľadom 

k veľkosti inventárnych zoznamov v počiatkoch.  

 

Svetská tvorba v inventárnom zozname 

Pri skladateľoch svetskej tvorby evidovanej v inventárnom zozname hudobnín sa tiež 

potvrdzujú vplyvy viacerých kultúrnych oblastí, konkrétne Rakúska, Čiech, Moravy a 

Sliezska, Nemecka, Talianska, ale aj ostatných častí dobového Uhorska a Poľska.
11

 Svetská 

tvorba v nitrianskom inventárnom zozname je v najväčšom zastúpení (až so 107 skladbami) 

od Jana Křtitela Vaňhala, skladateľa českého pôvodu. Druhým početne spomínaným je 

Joseph Haydn so 102 kompozíciami a napokon známy parížsky výrobca klavírov a hudobný 

vydavateľ Ignace Pleyel s počtom skladieb 70. 

Spomedzi hudobných druhov sa v Inventarium Musicalium Chori Cathedralis 

Ecclesie Nitriensis secundum numerum Tomorum conscriptum Anno 1814 

najfrekventovanejšie vyskytujú kvartetá, ktorých eviduje celkom 514 kusov. Ďalej symfónie 

ako nositeľ vývoja druhu a formy svetskej hudby, s počtom 323. Početne zastúpené sú aj 

nasledovné druhy: Terzetto (261), Pro Clavi Czembalo (177), Sonatae (107), skladby 

pre dychové nástroje Pro Flatilibus (89), Duetto (76), Quintetto (69), Symphoniae Antiquiores 

(60), Ariae (52), Serenatae Cassationes (32), Ex operis Aria (31), tance Saltus Germanici 

(23), Menuetti (18), aj koncerty Concerto Violino (16), Concerto Violonczello (16), Concerto 

                                                
11 MÚDRA, Darina. Pozoruhodné dokumenty k hudobnej histórii Nitry, ref. 6, s. 8. 
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Flauto Traverso (12), Sextetto (11), Contra Saltus (11), Concertini (9), Saltus Polonici (7), 

Menuetta Antiqua (7), Concerto Trombone (3), Concerto Clarinetto (2), Verbunk (2), 

Concerto Alto Viola (1), Ballo Iaponese (1), Ballo Inglese (1) a pochod Marsch (1). Ako 

vidieť, v Nitre panovala preferencia druhov a foriem zhodujúca sa s obľúbenými hudobnými 

druhmi tej doby na celom území Slovenska. Na prelome 18. – 19. storočia celkovo prevládali 

sinfonie, tanečné a komorné skladby, sonáty, kasácie a divertimentá.
12

 

 

Zachované hudobniny z inventára 

V nitrianskom diecéznom archíve sa zachovalo 50 notových prameňov svetskej 

tvorby, ktoré korenšpondujú s naším inventárnym zoznamom z roku 1814. Najviac hudobnín 

registrujeme pri Josephovi Haydnovi (7), z toho päť kasácií, trio a sonáty. Prekvapujúci je 

výskyt diela Gottfried van Swietena, skladateľa holandského pôvodu, ktorý bol aj rakúskym 

diplomatom.
13

 Celkovo na území Slovenska je zatiaľ len Nitra zdokumentovaná ako miesto 

výskytu jeho skladieb. Unikátny je aj fakt, že inventárny zoznam hudobnín eviduje jeho 

6 sinfónií a tie sa kompletne zachovali v plnom počte. Všetky sú rukopisy a majú rovnaké 

nástrojové obsadenie: 2vl, 2ob, 2cor, vla, b. Sú to: Sinfonia in G (č. 19), Sinfonia D (č. 20), 

Sinfonia C (č. 21), Sinfonia Eb (č. 22), Sinfonia F (č. 23), Sinfonia B (č. 24). 

Franz Anton Hoffmeister má 6 kompletne zachovaných skladieb zhodujúcich sa 

s inventárom. Sinfonia in G (č. 10) sa rukopisne zachovala s obsadením: 2vl, 2ob, 2cor, a-vla, 

b.
14

 Zvyšok tvoria sláčikové kvartetá: Quartetto in D (č. 31), Quartetto in Dis (č. 32), 

Quartetto in B (č. 33), Quartetto in G (č. 34) a Quartetto in C (č. 35).  

Od rakúskeho skladateľa Leopolda Hofmanna sa zachovali 4 sinfonie, ktoré 

korenšpondujú s Vavrovitsovým zoznamom. Sinfonia a Quatro in G (č. 7) 2vl,a-vla, b; 

Sinfonia in A (č. 8) 2vl, 2ob/fl, vla, b; Sinfonia in A (č. 9) 2vl, 2ob, a-vla, b a napokon 

Concertino (č. 41) vl, vlc, 2 vl, 2 vl, vla, b.  

Jedna z vedúcich osobností formovania klasicistického štýlu Giovanni Battista 

Sammartini (S. Martino) má v Nitrianskom diecéznom archíve tri zachované sinfonie: 

Sinfonia in G (č. 12) 2vl, vla, b; Sinfonia in C (č. 13) 2vl, 2ob, 2cor, 2fag, 2vla, 2clno, timp, b 

s údajom na obale - Tom VIII; Sinfonia in C (č. 14) s obsadením 2vl, vla, b. 

Tri skladby sa zachovali v hudobnom fonde na hrade v Nitre aj od Václava Pichla, 

rodáka z českého Tábora. Sinfonia in D (č. 15) 2vl, 2ob, fl, 2cor, vla, b; Sinfonia in C (č. 16) 

2vl, 2ob, 2cor, 2trombe, vla-deest, timp-deest, b; Sinfonia in D (č. 17) s obsadením 2vl, a-vla, 

2ob, 2cor, b, timp, má na svojom obale poznámku Matthaus Zlatnik Organista N. Tapoltsan. 

Pravdepodobne ide o organistu z Topoľčian, ktorý vykonal odpis tejto skladby.  

Od nemeckého huslistu Giovanni Battista Toeschiho sa zachovali 3 skladby. 

Sinfonia in G (č. 25) 2vl, 2ob, 2cor, vla, b; Sinfonia in F (č. 26) 2vl, 2ob, 2cor, 2fag (fag. 

secondo-deest), vla, b; Sinfonia in B (č. 27) 2vl, 2ob, 2cor, vla, b. Všetky sú v rukopisnej 

podobe. 

Významného talianskeho skladateľa Luigiho Boccheriniho reprezentujú dva 

kompletne zachované violončelové koncerty v odpise, ktoré sú evidované aj v inventárnom 

                                                
12

 MÚDRA, Darina. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku. II., Klasicizmus. 1993, s. 45. 
13 OLLESON, Edward. Swieten, Gottfried (Bernhard), Baron van.  
14 Pri označení obsadenia v skladbách využívame skratky hudobných nástrojov podľa databázy RISM.  
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zozname z Nitry. Prvým je Concerto III. (č. 39) vlc, 2vl, a-vla, b a druhý Concerto IV. (č. 40) 

vlc, 2vl, a-vla, 2cor, b.  

Francúzsky skladateľ pôsobiaci v Paríži Jean-Baptiste Davaux má v nitrianskom 

archíve zachované dve tlačené súbory sláčikových kvartet: Six Quatuors (č. 28) a Six 

Quatuors (č. 29). 

V inventári a následne aj s ním zhodným zachovaným hudobným materiálom sa 

nachádzajú mená skladateľov, ktorých noty sa ukazujú ako unikátne na území Slovenska. 

Takýmto je bližšie neidentifikovaný skladateľ bez krstného mena Heeg. Nenachádzame 

o ňom zmienky v databázach na Slovensku ani v zahraničí. Zachovali sa jeho Menuetti a piu 

stromenti (č. 54) 2vl, 2ob, 2fl, 2cor, fag, vlne. Rovnaká situácia je aj pri skladateľovi 

Antonínovi Filsovi, ktorý bol pôvodom český skladateľ a väčšinu svojho života účinkoval 

v mannheimskom orchestri.
15

 Jeho dve sinfónie uložené v archíve v Nitre sú jediným 

doposiaľ zdokumentovaným výskytom skladieb tohto skladateľa na území Slovenska. Ide 

o dva kompletne zachované rukopisy Sinfonia in Dis (č. 2) 2vl, 2fl, 2cor, a-vla, b a Sinfonia 

in g (č. 3) 2vl, 2fl, 2cor, a-vla, b. 

Ostatní skladatelia, ktorých skladby sa vyskytujú v archíve aj v inventári Josepha 

Vavrovitsa, sú zastúpení po jednom diele, flámsky skladateľ Pierre van Maldere tu má 

skladbu Sinfonia in F (č. 11) 2vl, 2ob, 2cor, vla, b. Florian Leopold Gassmann Sinfonia 

in Cb (č. 4) 2vl, vla, 2ob, b, ďalej Christian Ernst Graf s tlačou Six Simphonies (č. 5), 

diverses instr. Posledné noty majú na titulnom liste poznámku Tom. VIII/IX. Očakávali sme, 

že je to poznámka Vavrovitsa, ktorý inventár rozdeľuje do tzv. tomis, po preskúmaní sa 

zistilo, že označenie nesedí a je z iných starých inventarizácií. 

Sinfoniu evidujeme aj pri skladateľovi, ktorý je prezentovaný len iniciálami H. I. a nie 

je identifikovaný. V archíve sa zachovala jeho Sinfonia in c (č. 6) 2vl, 2ob, 2cor, vla, fag-

oblig., b. Neidentifikovaný je aj skladateľ s menom Grosman, od neho evidujeme zachované 

3 Quartetti (č. 30) cl, vl, vla, fag. Z významného hudobného rodu Stamicovcov sú v archíve 

uložené v tlačenej podobe Sei Quartetti (č. 36) 2vl, a-vla, vlc od Antonína Stamica a 

v rukopisnej podobe VI Sonates (č. 43), clav, vl, vlc od Karla Filipa Stamica. 

Menuetti 1760 (č. 55) 2vl, 2ob, 2clno, 2cor, fl, b, v rukopisnej podobe od rakúsko-

českého skladateľa Johanna Baptista Savia sú ďalšou zachovanou skladbou v archíve. 

Zachované sú aj dve rukopisné vokálno-inštrumentálne skladby: Aria in A (č. 108) T-solo, 

2vl, 2ob, 2cor, vla, b od Niccola Piccinniho a Aria in C (č. 107) S, 2vl, 2ob, 2clno, a-vla, 

tymp, org od Jana Křtitela Vaňhala s poznámkou na titulnom liste Pro Choro Cathedralis 

Ecclesiae Nitriensis. 

Významný skladateľ európskeho formátu Anton Zimmermann má v inventárnom 

zozname z roku 1814 evidovaných spolu 53 opusov (omše, ofertóriá, árie, symfónie, sextetá, 

kvartetá, tercetá, kasácie a iné) čo ukazuje na obľúbenosť jeho hudby v Nitre. Kasácia G dur 

(Cassatione Ongherese) (č. 49) s obsadením vl, 2vl, 2ob, 2cor, vla, vlc, b, je jediným 

zachovaným dielom, ktoré s inventárom korenšponduje. 

Zo svetskej tvorby z obdobia prelomu 18. – 19. storočia sa v archíve biskupstva 

v Nitre zachovali aj iné notové materiály, ktoré už nekorenšpondujú s inventárnym 

zoznamom, a to sinfónie, dueto, divertimento a tance a iné. Nás zaujala Synphonia in D (č. 1) 

                                                
15 DENIS, Arnold. Fils, Antonín. 
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bez autora 2vl, a-vla, fl-deest (na obale), 2cor-deest (na titulnom liste), b. Nazdávame sa, že 

by mohlo ísť o dielo z piaristického prostredia. Aj na poli cirkevnej tvorby totiž evidujeme 

piaristický notový materiál nevysvetliteľného pôvodu. Ďalej nachádzame aj iné indície, ktoré 

by mohli naše predpoklady potvrdiť. Na obale nôt je pod názvom Synphonia in D starý názov 

Tantum ergo. Na zadnej strane obalu je Lytaniae ex G, 2 vl, 2 clno, a-vla, org, Klima, 1752, 

Chóri Prividiensy. 

Je nutné spomenúť aj dielo katedrálneho organistu a autora inventárneho zoznamu 

z roku 1814 Josepha Vavrovitsa. V archíve nitrianskej diecézy sa nachádzajú jeho Pollonese 

(č. 58). Na obale je nástrojové obsadenie 2vl, 2cor, (2cl), b, ale v notách sú vložené aj party 

klarinetov. Celkovo je to súbor 20 krátkych polonéz, ktoré sú skôr súkromným náčrtom pre 

autora. Party sú písané neprehľadne, vyskytujú sa tu značky, ktoré boli asi len narýchlo 

zapísané. Problematické sú aj repetície a ich značenie. Organista, ktorý po sebe zanechal 

svetské tance, je jasným odrazom hudobnej inklinácie biskupského dvora. 
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SVETSKÁ HUDBA 16. – 18. STOROČIA V PÍSOMNÝCH HUDOBNÝCH 

PRAMEŇOCH LITERÁRNEHO ARCHÍVU SNK 

 

Mgr. Marcel Jánošík 

Literárny archív Slovenskej národnej knižnice 

 

Abstrakt 

Na začiatku príspevku sú stanovené ciele, čím sa v ňom chcem zaoberať a o čom byť nemá, resp. o čom 

byť nechce. Stručne charakterizujem vybrané fondy a dôvod ich zaradenia do skúmania v rámci predstavenej 

témy. Druhá časť sa zaoberá podrobnejšou charakteristikou a problematikou vybraných hudobných fondov 

deponovaných v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine.  Ak sú dostupné – predkladám 

krátku informáciu o pôvodcovi zbierky alebo inštitúcií. Poukazujem na konkrétne kompozície (rukopisy) nesúce 

znaky svetskosti, týkajúce sa obdobia 16. – 18. storočia, pričom v poznámkovom aparáte obšírnejšie 

komentujem niektoré zaujímavosti, autobiografické znaky či problematiku autorstva opierajúc sa o odbornú 

literatúru a pramene. V poslednej časti príspevku riešim otázku tzv. zlomkov vo vybraných fondoch a ich 

problémy pri vyhodnotení. Na záver sumarizujem hudobné druhy zachované z obdobia 16. – 18. storočia 

v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine. 

 

Abstract 

I specify the goal of my article at the begining, what it deals with and what it is not supposed to cover. 

I describe shortly chosen fonds and the reason of their inclusion into the research. The second chapter follows up 

on the characteristics and problematics of the chosen fonds situated in The Literary archive of Slovak national 

library in Martin. I present short information about the author of collection or institution if they are available. 

I point at specific secular compositions (manuscripts) from 16th up to 18th century. In the footnotes I extensively 

comment some of the insteresting autobiographical characteristics and problematics of the authorship based 

on scientific literature and musical sources. In the last chapter the article solves the question of so-called 

fragments in the chosen musical fonds and the issues connected to their evaluation. At the end I summarize 

musical forms from 16th up to 18th century preserved in Literary archive of Slovak national library in Martin.
 

 

 

Hudobniny z fondov Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine sú 

známymi témami v štúdiách hudobných historikov a tešíme sa aj ich častým návštevám, a 

taktiež záujmu  širokej bádateľskej verejnosti o ponúkané archiválie. Tento príspevok, nemá 

byť prezentáciou výsledkov hĺbkového výskumu, pretože kvôli množstvu archívneho 

materiálu nie je možné ho v tak krátkom čase kvalitne vyhodnotiť. Cieľom bolo urobiť sondu 

do tých hudobných fondov, kde existuje predpoklad, že by sa v nich rukopisy svetskej hudby 

16. – 18. storočia mali, resp. mohli nachádzať. Ďalším cieľom bolo, poukázať na niektoré 

hudobné fondy – naviesť bádateľov aj iným smerom a hlavne aby sa dali do pozornosti 

archiválie, ktoré sú pre verejnosť menej známe – poukázať na ich problematiku, dať podnety 

na spracovanie. 

V Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice, sa celkovo nachádza desať 

fondov, ktorých obsah ohraničuje roky 1484 – 1975. Ide o fondy jednotlivcov, hudobných 

archívov a fondy pôvodne uložené na chóroch: Bálent a Kutlík (1766 – 1966)
1
, sig.: A XIX; 

Konštantín Hudec (1692 – 1951), sign.: A XXX; Vševlad J. Gajdoš (1594 – 1975), sign.: 

A XXXVIII; Július Bateľ (1484 – 1965), sign.: A XLVI; Marián Ján Milov (1747 – 1950), 

                                                
1 V zátvorkách uvádzam rozpätie rokov pamiatok zachovaných v rámci hudobných pozostalostí. 
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sign.: A LVII; Hudobný archív knižnice grófov Zay v Uhrovci (1730 – 1900), sign.: D I; Chór 

rím.-kat. kostola v Banskej Štiavnici (1 pol. 18. stor. – 1 pol. 20. stor.), sign.: D II; Chór 

Jasovského kláštora (1730 – 20. stor.), sign.: D III; Hudobné pamiatky Miestneho pracoviska 

Matice slovenskej, Bratislava (1726 – 1935), sign.: D IV; Hudobné rukopisy z Diviak (1660 – 

1831), sign.: D VII. Fondy boli získané kúpou alebo darom buď od pôvodných vlastníkov, ich 

rodín alebo pozostalých, prípadne od inštitúcií, ktoré ich mali v úschove. Momentálne sú 

uschované v Literárnom archíve SNK a uložené približne do 280 škatúľ, čo predstavuje asi 

4225 jednotiek uložených do samostatných obalov. 

Hudobný fond Bálent a Kutlík (sign.: A XIX) patrí k najmenším zbierkam Literárneho 

archívu – je uložený v jednej škatuli a obsahuje iba osem jednotiek, ale svetskú hudbu 

zo 16. – 18. storočia tu však nenájdeme. Jedine skladbu – Pochod „Loučení s Krížlici“
2
 

pri príležitosti odchodu pána farára Kutlíka, ktorá je však mladšieho dáta. 

Vo fonde muzikológa a univerzitného profesora Konštantína Hudca
3
 (11. 3. 1901 – 

23. 3. 1952) (sign.: A XXX), nachádzame niekoľko pravdepodobne svetských skladieb 

z prelomu 18. – 19. storočia: 3 und 4 stimige Canons von Haydn, Mozart, Caldare, Pittertin 

etc. / a klavír ? / Trentsihiniensis: 16ten Januar 1808 / 18. časť zo sborníka so stránkovaním 

341 – 375 (A XXX/1-110);
4
 Potsch, Č.: Fuge, Thema v. Beethoven, bearbeitet von… 8 s.  

Z pozostalosti Františka Janečka (A XXX/2-8)
5
; Kohaut: Sinfonia Ex C a 4 Violino Primo, 

Violino Secundo, Alto Viola Con Bass. Chori Cassoviensis (A XXX/3-1);
6
 Csaplovics G.: 

Tedeschi per il Clavicembalo o Pianoforte. Composti dall Giovanne Csaplovics 1806 Martz. 

Op. 4. (A XXX/3-2, 10 s.)
7
; Beriot: Air Varie pour Violon et Piano Forte Composeet … 

(A XXX/3-51); Skladby pre husle / cvičenia? / v dvoj-hmatoch (A XXX/3-52, 3 s.);
8
 

W. A. Mozart: Leichen Arie für 4 Singstimmen von… (A XXX/3-53)
9
; I. Pleyl: Quintetto 

per Due Violini, Due Viole Violoncello (A XXX/3-69).
10

 Zaujímavou je skladba od autora 

                                                
2 Pozri skladbu vo fonde Bálent a Kutlík – jej autorom je Antonin Havliček (dychová hudba, 14 

s.).Umiestnenie: Literárny archív Slovenskej národnej knižnice, signatúra A XIX/2. 
3 Pozri heslo Biografický lexikón slovenska III., G – H. 2007. Hudec, Konštantín, s. 681 – 682. 
4 Skladba obsahuje 35 s. s latinským a nemeckým textom, ide o 3 a 4 hlasné úpravy – kánony so sprievodom 

klávesového nástroja ako uvádza obal. Sledujeme tu vodoznaky [L:T] a uhorský erb. Je súčasťou väčšieho 

celku, čomu nasvedčuje aj číslovanie strán. Na poslednej strane sa pravdepodobne vyskytuje meno Koprich. 
5 Ide o fúgu s použitím Beethovenovej témy, ďalej 3 alebo 4 prelúdiá od Eliasa M. Feigerta, za nimi nasleduje 

skladba Pastorell praeludium. Nenájdeme tu datovanie, ale rukopis pochádza pravdepodobne zo zač. 19. stor. 
6
 Kompozícia pochádza pravdepodobne od Karla Kohauta (1726 – 1784), pozri heslo  

 YOUNG, David. The New Grove dictionary of Music and Musicians, 2001. Jennens to Kuerti, zv. 13.  

Kohaut, Karl (Ignaz Augustin), s. 740. Obal nesie vodoznak „NADABULA“ a erb s iniciálami „D E“ spolu 

15 strán – pozri obrazovú prílohu Obr. 1a Kohaut: Sinfonia ex C a Obr. 1b Kohaut: Sinfonia Ex C. 

Manuskript má dva obaly, pričom prvý obsahuje rok 1824, ktorý asi nie je rokom vzniku, ale datuje zmenu 

vlastníka. 
7 Na jednotlivých stranách sa vyskytujú vodoznaky v podobe iniciálov M[I] a uhorský erb – pozri obrazovú 

prílohu Obr. 2a Csaplovics G.: Tedeschi per il Clavicembalo o Pianoforte a Obr. 2b  Csaplovics G.: Tedeschi 

per il Clavicembalo o Pianoforte. 
8 Kompozícia je bez popisu a na druhej strane sa nachádza latinský text s iniciálami L. S. a datovaním 

8. 3. 1765. 
9 Signatúra obsahuje dve tlačené strany cirkevnej hudby v nem. jazyku, ale nachádzajú sa tu 4 strany rukopisu, 

ktorý s tlačou nemá žiadny súvis, tónina aj metrum sú odlišné a to isté sa týka aj hudobného materiálu, či 

textu, ktorý je veľmi ťažko čitateľný. 
10 Kvinteto pre dvoje husle, dve violy a violončelo od autora Ignáca Pleyela bolo vo vlastníctve učiteľa na 

piaristickom gymnáziu v Trenčíne – Augustína Smehlíka. Obsahuje 29 strán s partami jednotlivých 

hudobných nástrojov. V celom rukopise nenachádzame zmienku o datovaní, ide o autograf Ignáca Pleyela, o 

čom svedčí aj podpis na konci partu prvých huslí a na konci violončelového partu. Podľa Grov-u skladba 
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menom Antonio Rossetti: Il Gran Cid Napoli Real Teatro di S. Carlo. Aria La bella mia 

nemica e Musica Del Sog
r
. D

n
. Antonio Rossetti. – Partitúra (A XXX/1-110, 64 s.). 

Pravdepodobne ide o českého skladateľa, ktorý žil v rokoch cca 1750 až 1792.
11

 Ária je 

napísaná pre orchester a sólo spev v talianskom jazyku – ide o jednoduchšiu skladbu. V celom 

rukopise sledujeme zatiaľ neznámy vodoznak kruhového tvaru a zadný obal obsahuje 

neznámy text. Týmto skladbám zatiaľ nebola venovaná pozornosť a bolo by potrebné 

podrobiť ich hudobno-teoretickej a hudobno-historickej analýze. Pozostalosť Konštantína 

Hudca (A XXX) tvoria tri časti, ktoré boli získané v rokoch 1963, 1964 a 1972, čo 

predstavuje 922 jednotiek uložených v 19 škatuliach.
12

 

Zbierka františkána pôvodom z Veľkej Mane – Vševlada Jozefa Gajdoša (1907 – 

1978), (sign.: A XXXVIII), je unikátnym fondom, obsahuje nádhernú rukopisnú prácu – 

spolu 82 jednotiek uložených v 14 škatuliach a patrí k najvýznamnejším pamiatkam 

Literárneho archívu SNK. Vševlad J. Gajdoš spracoval františkánske knižnice a archívy, či 

dejiny hudby. Vo fonde sa nachádza tvorba od rôznych autorov, napr.: Haydn, Dettelbach, 

Tureček, Klinda, Bajan, Pascha, Roškovský, Božan, Zrunek, Moschner, Haverla, Gruber, 

Schubert.
13

 Pamiatky sú typické hlavne kancionálmi, omšami a pašionálmi, ale svetskú hudbu 

tu taktiež nenájdeme. Rovnaký stav sledujeme aj vo fonde učiteľa a organistu Júliusa Bateľa 

(1897 – 1967)
14

, sign.: A XLVI. 

Hudobný fond Miestneho pracoviska Matice slovenskej v Bratislave (sign.: D IV) bol 

získaný v roku 1969 z Miestneho pracoviska MS v Bratislave a prevezený do Martina. 

Jednotlivé pamiatky zhromaždil Boris Bálent ešte v Bratislave. Archív pozostáva 

z kláštorných archiválií: Františkánska knižnica v Bratislave, Knižnica františkánskeho 

kláštora vo Svätom Antone, Františkánsky kláštor v Komárne, Knižnica studium theologicum 

in Slovacia – Bibliotheca lectorum, Knižnica Banskobystrickej kapituly, Knižnica 

Františkánskeho kláštora v Prešove, Knižnica františkánskeho kostola v Trnave, Jezuitský 

kláštor v Bratislave, Knižnica gymnázia v Trnave.
15

 

Osobitnú pozornosť treba venovať časti tzv. zlomky, kde sa nachádza naozaj 

rôznorodý hudobný materiál, kde je vo väčšine prípadov veľmi málo známych autorov 

                                                                                                                                                   
pochádza z roku 1785, pozri heslo 

 BENTON, Rina. The New Grove dictionary of Music and Musicians. 2001. Paliashvili to Pohle, zv. 19. 

Ignace Joseph [Ignaz Josef] Pleyel, s. 918 – 922. 
11 Pozri heslo 

 MURRAY, Sterling E. The New Grove dictionary of Music and Musicians. 2001. Recitative to Russian 

Federation, SI, zv. 21. Rosetti [Rösler, Rössler], Antonio [Anton], s. 704 – 706. 
12 MUNTÁG, Emanuel. Hudobné pamiatky v zbierkach úseku hudobných rukopisov Literárnoarchívneho 

oddelenia Matice slovenskej. 1977, s. 286, 288, 293. Viac o pozostalosti pozri samostatný fond Konštantín 

Hudec. Umiestnenie: Literárny archív Slovenskej národnej knižnice, signatúra A XXX. 
13 Viac o Vševladovi J. Gajdošovi pozri napr. text 

 KAČIC, Ladislav. P. Vševlad Gajdoš OFM a regionálny výskum na Záhorí. 1997. Č. 4 dostupné aj 
na internete http://www.zahorskemuzeum.sk/p-vsevlad-gajdos-ofm-a-regionalny-vyskum-na/. J. Vševladovi 

Gajdošovi sa venoval tiež 

 POTÚČEK, Juraj. Vševlad Jozef Gajdoš (1907 – 1978): z hudobnej minulosti Slovenska: antológia 

príspevkov a literatúry: z príležitosti 85. výr. narodenia, 1992. Edícia Dokumenty k dejinám slovenskej 

hudby; Zv. 105. 
14 Pozri viac o tomto organistovi v štúdii 

 RUTTKAY, Juraj. Život a dielo Júliusa Bateľa (1897 – 1967). 2009, s. 131 – 157. 
15 Pozri fond Hudobné rukopisy Miestneho pracoviska MS, Bratislava. Umiestnenie: Literárny archív 

Slovenskej národnej knižnice, signatúra D IV. 
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melódií a textov, prípadne ich zatiaľ nevieme vôbec identifikovať. Najviac sú tu zastúpené: 

omše, litánie, offertória, Tantum Ergo, Salve Regina, Graduály, Pange Lingua, requiem, árie 

[18. – 20. stor.]; z autorov napríklad: Hrdina, Kučera, Matauš, Müller, Liekl, Mescer, Martak, 

Novothni, Prachar, Strecha, Turany, Trnavský, Tucsik [/Fucsik], Uhlár, a iní – spolu sa jedná 

o približne 76 autorov
16

. Je potrebné podrobiť túto časť hudobno-historickému a hudobno-

teoretickému výskumu, aby bolo možné skompletizovať jednotlivé zbierky o chýbajúce časti, 

ale hlavne aby sa na hudobnej mape slovenského územia objavili ďalšie mená, miesta a ich 

súvislosti. 

Z celého fondu treba spomenúť skladby, ktoré pochádzajú z prelomu 18. a 19. 

storočia, pričom  pravdepodobne ide o skladby svetského charakteru: Sonata. Ex libro 

Harmonia coelestris (D IV/9); Clarinum sive cornu secundum... Posonii anno 1779 (D 

IV/10); Cymbalum jubilationis seu Divertimenta organo musica (D IV/11). V Časti zlomky 

sledujeme pravdepodobne svetské skladby: LAMOS, GÁSPÁRÉ, Deuche, (pf); Don Juan, 

(org); HUBLER, J., Duetto in A; Ecuse Etude; DIABELLI, ANTON, Euterpe, (pf); Fuga, 

(org), /c+/; Fuga, (org), /f+/; LAMOS, GÁSPÁRÉ, Fuga; Marsch, (tr1, tr2); Biháry Verbung, 

(guit) (Partitúra a piesne o sporiteľovi v gazdovstve). V zlomkoch nájdeme aj skladbu 

edukatívneho charakteru, pravdepodobne ide o organovú školu – Im spielen es General Basse, 

Tabelle.
17

 Zaujímavým rukopisom v zlomkoch je skladba Litanie No I od neznámeho autora, 

kde boli zastúpené rôzne hudobné druhy, pričom pomedzi jednotlivé časti Litania nájdeme 

prelúdium a sonátu, ktoré tu pravdepodobne zastávali funkciu hudobnej výplne, prípadne mali 

hudobnú udalosť urobiť honosnejšou. 

Hudobný fond Banskej Štiavnice (sign.: D II) pozostáva z dvoch  častí. V prvej, 

I. Zbierka rukopisných hudobnín Jána Jozefa Richtera, sa nachádzajú štyri autografy – 

Litania De Sanctis-sima Trinitate, Lytaniae De SS. Nomine Jesu, Mittit ad Virginem, Mittit 

ad Virginem a odpisy (51 odpisov od rôznych skladateľov) – Joanne Beck, Anton 

Zimmermann, Joseph Krottendorfer, František Xaver Brixi, Leopold Hoffmann, Václav Pichl, 

Lamboni Loheli, Johann Adolph Hasse, Pausch, Antonín Mašát, Haydn, Simon, Zigler, 

Johann Michael Haydn, P. Simon, P. Schenk, Joseph Haydn, Johann Georg Zechner, Antonín 

Jan N. Brosmann. Z hudobných druhov sa tu vyskytujú: omše, litánie, vešpery, ofertória, 

Salve Regina, Regina Coeli, motetá, árie, hymnus, Stabat Mater, Tantum ergo. 

V anonymných skladbách nájdeme hudobné druhy: kyrie, omša, mittit, Regina Coeli, Alma 

Redemptoris. Autor fondu, Ján Jozef Richter (1724?)
18

 bol domácim skladateľom (písal 

cirkevné diela: litánie, pastorálna omša),
19

 významným vo svojom regióne – kremnický 

kantor, po roku 1760 regenschori,
20

  organista a kopista pôsobiaci v Banskej Štiavnici 

v 18. storočí.
21

 Vedľa neho pôsobil významný autor druhej časti hudobného fondu – František 

Hrdina (18. – 19. stor.)
22

 – domáci skladateľ (písal omše, graduály, ofertória, [árie]
23

), 

                                                
16 Ref. 15, v časti zlomky. 
17 Ref. 15. 
18 MÚDRA, Darina. Hudba klasicizmu. 1996, s. 162. 
19 HRUŠOVSKÝ, Ivan. Klasicistická hudba na prelome 18. a 19. storočia. 1957, s. 216. 
20 MÚDRA, ref. 18, s. 162 a pozri aj heslo Slovenský biografický slovník V., R-Š. 1992. Richter, Ján Jozef, 

s. 90. 
21 HRUŠOVSKÝ, ref. 19, s. 216. 
22

 HUDEC, Konštantín. Vývin hudobnej kultúry na Slovensku. 1949, s. 44. O Františkovi Hrdinovi píše aj 

 MUNTÁG, Eman. Súpis hudobnín rím.-kat. kostola v Banskej Štiavnici. 1969. Fondy literárneho archívu 

Matice slovenskej. Č. 39, s. 7 – 8, 71 – 87. 
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poradca baníckeho súdu.
24

 A ako Darina Múdra spomína: jeho „tvorba sa obvykle hrala 

na väčšine slovenského územia“
25

 popri ďalších iných významných skladateľoch. Druhú časť 

– II. Zbierka hudobných autografov Františka Hrdinu – tvoria omše, ofertóriá a graduály.  

V oboch týchto zbierkach však hudbu svetského charakteru nenájdeme.
26

 

Autor zbierky Marián Ján Milov (Milo) (13. 12. 1913 – 9. 3. 1978), sign.: A LVII, 

pôsobil v rokoch 1937 – 1940 ako kaplán
27

 v Považskej Bystrici a v Trenčíne
28

. V súvislosti 

s témou Považia som načrtol v práci „Trenčianski hudobní majstri...“
29

 zopár smerov, kadiaľ 

by sa dalo uberať vo výskume na Považí smerom od Trenčína ku Považskej Bystrici – odkiaľ 

máme zatiaľ málo pramenných existujúcich dokladov. Osobnosť Marián Ján Milov je, zdá sa, 

ďalším posunom v tomto hľadaní. Práve v jeho úschove boli hudobné rukopisy z Považia 

(Ilava, Beluša, Považská Bystrica),
30

 a Literárny archív Slovenskej národnej knižnice ich 

získal zo Zvolena – z jeho posledného pôsobiska. Otázkou je: ide o všetky hudobniny a ak 

nie, kde sa nachádzajú ďalšie? Ide o menší fond, celkovo obsahuje 22 jednotiek. Pričom tu 

nachádzame pamiatky z konca 18. storočia väčšinou cirkevného charakteru. Zaujímavé sú ale 

tri skladby pravdepodobne svetské: Rýchle jako hodiny, Ária – Amanti nihil dificile a Ária 

od J. I. Ambra, z ktorej zostal iba obal s nástrojovým obsadením.
31

 Podrobnosti o týchto 

skladbách zatiaľ nie sú známe. 

Veľkým problémom v menovaných fondoch sú zlomky, ktoré celkovo komplikujú 

vyhodnotenie obsahu a časti fondov, ktoré sú spracované čiastočne – týmto nekritizujem 

prácu spracovávateľov, mám na mysli tie hudobniny, ktoré nebolo možné konkrétnejšie 

opísať z dôvodu ich znehodnotenia, prípadne zachovania iba určitej časti bez udania autora a 

nástrojového obsadenia, alebo bez textu. Tieto časti fondov čakajú na podrobnejšiu analytickú 

prácu hudobných vedcov a historikov, ktorú ale nie je možné ani vhodné unáhliť kvôli 

objemnosti a rôznorodosti pramenného materiálu, aby sa dospelo ku kvalitným výskumným 

záverom. 

V jednotlivých fondoch si treba všimnúť aj árie, ktorých text nemusí byť vždy nutne 

cirkevný, o čom som sa sám pri štúdiu presvedčil. Čo sa týka vyhodnocovania autorstva, 

jednotlivé skladby prinášajú so sebou aj rôzne vtipné a zároveň  povzbudzujúce udalosti. 

Pri štúdiu jednej árie vo fonde K. Hudca som hľadal jej autora, a obal – na mieste kde sa má 

                                                                                                                                                   
 Pozri aj heslo Slovenský biografický slovník II, E-J. 1987. Hrdina, František, s. 403. 
23

 HRUŠOVSKÝ, ref. 19., s. 210. 
24 HRUŠOVSKÝ, ref. 19, s. 212. 
25 MÚDRA, ref. 18, s. 153. 
26 O Hudobnom fonde Banskej Štiavnice pozri viac v štúdii 

 MIKUŠÁK, Adrián. Rukopisné a tlačené hudobniny notového archívu rímskokatolíckeho kostola v Banskej 

Štiavnici. 2009, s. 117 – 130. 
27 Okrem farských povinností sa venoval básnictvu, prekladateľstvu či publicistike – pozri Milov, Ján. 

Slovenský biografický slovník IV., M-Q. 2007. Milov, Ján, s. 189. 
28 PAŠTEKA, Július. Milov, M. Ján. 2000, s. 935. 
29 O Považí a problematike Fučíkovcov pôsobiacich v Trenčíne pozri 

 JÁNOŠÍK, Marcel. Trenčianski hudobní majstri obdobia klasicizmu – Tobiáš František Fučík a Ján Fučík. 

2014. 

 O trenčianskych hudobníkoch sa píše aj v štúdii 

 JÁNOŠÍK, Marcel. Tobiáš F. Fučík a Ján Fučík, hudobníci v Trenčíne v období klasicizmu. 2014. 
30 Pozri fond M. J. Milov. Umiestnenie: Literárny archív Slovenskej národnej knižnice, signatúra A LVII. 
31

 Do hudobného fondu som mal možnosť nazrieť v rámci písania tejto témy, aby som mohol uviesť aspoň 

krátku charakteristiku, nakoľko pre krátkosť času nebolo možné podrobiť pamiatku hlbšiemu hudobno-

teoretickému a hudobno-historickému výskumu. Cieľom bolo hlavne podať informáciu. 
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nachádzať jeho meno – niesol nasledovné slová: „Autora hneď spoznáš ani sa nepýtaj, len 

text tej árie pozorne prečítaj“. Niektorí skladatelia boli tak skromní, že neuviedli ani svoje 

meno, pričom aj keď ide možno o kratšie skladbičky jednoduchšieho nástrojového obsadenia, 

pomáhali vychovávať profesionálnych hudobníkov a plnili tak významnú úlohu hudobných 

centier a ich hudobného života. 

Sondou do týchto hudobných fondov som zistil, že cirkevná tvorba tu predstavuje 

väčšinový podiel a svetských kompozícií (ktorých som očakával viac) je naozaj iba nepatrný 

zlomok, ktorému sa ale oplatí venovať pozornosť, pričom ide o kánony, fúgy, prelúdiá, rôzne 

inštrumentálne duá, skladby edukatívneho charakteru kvázi „učebnice“ napríklad pre husle či 

organ, kvintetá, árie, sonáty, či hudobná teória. 
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Abstrakt 

Zborník Eleonory Susanny Lanyiovej (Eleonora Susanna Lanyi Collection) z roku 1729 sa nachádza 

v v rukopisnom archíve Knižnice Maďarskej akadémie vied v Budapešti pod signatúrou K 106. Je to notovaný 

rukopis obsahujúci 33 listov zviazaných v ozdobnej koženej väzbe. Je v zachovalom stave a dosiaľ nebol 

reštaurovaný. Obsahuje 145 skladieb, tance a piesne, určené pre nástroj klávesového typu. Zborník bol 

pomenovaný podľa záznamov mena Eleonora Susanna Lanyi na titulnom liste prameňa. Výsledky najnovších 

výskumov potvrdzujú, že Eleonora Susanna Lanyiová bola majiteľkou zborníka a narodila sa 5. marca 1753 

v Kežmarku. Rodina Lanyiovcov patrila k predstaviteľom hornouhorskej drobnej zemianskej, resp. strednej 

šľachty evanjelického vierovyznania. Eleonora Susanna nebola pôvodnou majiteľkou zborníka, ale ho 

pravdepodobne zdedila. Časové rozpätie obdobia vzniku zborníka môžeme ohraničiť rokmi 1729 až 1770. 

Zborník je dielom dvoch zapisovateľov, repertoár je zachytený modernou notáciou vo dvoch notových 

osnovách, v sopránovom a v basovom kľúči. Prvú časť tvoria skladby číslom 1 až 65, označené ako Saltus 

Polonicus, Menuet, Trompeten Stück, Marsch, Aria, Saltus Hungaricus, Gall.[iarda] a pätnásť piesní s textovými 

incipitmi v nemeckom jazyku. Kým prvá časť zborníka obsahuje repertoár bez náznaku usporiadania, druhý 

pisateľ zaznamenal skladby podľa určitého poriadku. Pod číslami 66 až 145 sa nachádzajú trojdobé tance 

označené Saltus, usporiadané podľa tónin do siedmych samostatne očíslovaných skupín (A, B, C, D, F, B, Dis), 

skupina tancov označených Saltus Hungaricus a Steyrisch, súbor Menuetov a duchovných piesní. Z repertoáru 

zborníka má párne metrum iba 35 skladieb. Vysoké percento trojdobého hudobného matriálu v podobe tancov 

a tanečných piesní svedčí o vplyve poľskej a nemeckej hudobnej kultúry, ale súčasne aj o tom, že trojdobé tance 

boli v 18. storočí stále mimoriadne obľúbené. Obsah zborníka sa pravdepodobne využíval v súkromnom, 

domácom prostredí, ako hudba slúžiaca na počúvanie. Niektoré skladby, predovšetkým tance, mohli byť 

interpretované na klávesovom nástroji za doprovodu iných nástrojov, resp. súborom nástrojov. Nasvedčuje tomu 

aj usporiadanie tancov v druhej časti, zoskupenie podľa tónin, ktoré je charakteristické pre zbierky určené 

pre tanec alebo pre súborovú hru.  

Napriek tomu, že nepoznáme pôvod tancov, ktoré Zborník Eleonory Susanny Lanyiovej obsahuje, 

porovnávacie výskumy s hudobným materiálom tanečnej hudby domácich a stredoeurópskych prameňov 

17. a 18. storočia poukázali na početné súvislosti vo forme melodických variant a konkordancií, a to 

predovšetkým tancov označených názvami Saltus Polonicus, Saltus, Saltus Hungaricus a Steyrisch. Niektoré 

skladby zborníka sú identické so zápismy v Zbierke Anny Szirmay-Keczerovej (The Collection of Anna 

Szirmay-Keczer), preto je otázne, či sa tieto melódie neodpisovali z jednej zbierky do druhej, resp. či sa 

do oboch zbierok nekopírovali z ďalšieho, zatiaľ neznámeho zdroja. Viac blízkych melodických variantov majú 

tance Zborníka Eleonory Susanny Lanyiovej aj v Uhrovskej zbierke I (Uhrovec Collection I) a v Barkócziho 

zbierke (The Collection of Barkóczi), ale varianty nájdeme aj v Tabulature Vietoris (Tablatura Vietoris), 

v Pestrom zborníku (Pestrý zborník), v Linusovej zbierke (The Collection of Linus), v Uhrovskej zbierke II 

(Uhrovec Collection II), v zbierke Musikalisch Türckischer Eulen-Spiegel Daniela Speera (Daniel Speer´s 

collection Musikalisch Türckischer Eulen-Spiegel), v niekoľkých poľských notovaných prameňoch 17. a 18. 

storočia a v slovenskej, poľskej a maďarskej ľudovej hudbe. 

 

Abstract 

The Eleonora Susanna Lanyi Collection from 1729 is deposited in the manuscript archives 

of the Library of the Hungarian Academy of Sciences in Budapest (sign. K 106). This music manuscript contains 

33 sheets tied in a decorative leather binding. It is in a well-preserved condition without previous restoration 

needed. This collection assembles 145 compositions, dances and songs written for a keyboard instrument. 
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Eleonora Susanna Lanyi, recorded on the cover page of the source, was the name giver of this musical almanac. 

Recent studies suggest that the collection´s owner was Susanna Eleonora Lanyi, born on March 5, 1753 

in Kežmarok. The Lanyi family belonged to a Protestant lower/middle nobility. In all likelihood Eleonora 

Susanna inhereted the collection. The approximate time span of its origination can be put in between 1729 and 

1770. 

The contents of the collection were recorded by two writers using modern notation in two staves and 

in treble and bass clefs. The first part consists of pieces numbered 1 to 65 are labelled as Saltus Polonicus, 

Minuet, Trompeten Stück, Marsch, Aria, Saltus Hungaricus, Gall.[iarda] together with fifteen songs including 

German text incipits. The collection comprises two sections, the first of which is a lineup of pieces with 

no systematic arrangement, while the second part follows a particular order. The so-called Saltus numbered 66 

to 145 are dances in compound meter, arranged according to key into seven individually numbered groups (A, B, 

C, D, F, B, Dis), dances called Saltus Hungaricus and Steyrisch, a set of minuets and spiritual songs. From the 

whole collection only 35 pieces show a duple meter. A high percentage of mostly triple meter dances and dance 

songs reflects the impact of German and Polish music culture, while proving that triple meter dances were 

extremely popular in the 18th century. The contents of this collection were most probably played in the home 

environment, as music for listening and enjoyment. Some pieces, most notably the dances can be interpreted 

on keyboard instruments while accompanied by other instruments or set of instruments. This notion is also 

supported by their form of arrangement included in the second part and the grouping by key, a specific feature 

of dances or ensamble plays.  

Despite the fact that the origin of dances included in the Susanna Eleonora Lanyi Collection remains 

unknown, comparative studies of domestic and Central European dance music from the 17th and 18th centuries 

pointed out to numerous connections in terms of melodic variations and concordances, particularly the following 

ones: Saltus Polonicus, Saltus, Saltus Hungaricus and Steyrisch. Certain compositions are identical 

with the pieces found in the Collection of Anna Szirmay-Keczer, therefore it is uncertain if these melodies were 

not indeed copied from one collection to the other or if the original version comes from a third, yet unknown 

source. The pieces included in the Eleonora Susanna Lanyi Collection demonstrate many shared melodic 

variants with other collections, such as the Uhrovec Collection I or the Collection of Barkóczi. More variants can 

be found in the Tablatura Vietoris, Pestrý zborník, the Collection of Linus, the Uhrovec Collection II, the Daniel 

´s collection Musikalisch Türckischer Eulen-Spiegel, as well as in several Polish notated sources from the 17th 

and 18th centuries and last but not least in the Slovak, Polish and Hungarian folk music. 

 

Zborník Eleonory Susanny Lanyiovej z roku 1729 sa nachádza v rukopisnom archíve 

Knižnice Maďarskej akadémie vied v Budapešti pod signatúrou K 106. Je to notovaný 

rukopis obsahujúci 33 listov zviazaných v ozdobnej koženej väzbe. Je v zachovalom stave 

a dosiaľ nebol reštaurovaný. Obsahuje dobové štylizované tance a piesne, určené pre nástroj 

klávesového typu. Svoje meno, pod ktorým je zborník známy v odbornej lietaratúre, dostal 

podľa titulného listu, na ktorom je nemecky zapísané „Instrumenten schlagen ist eine schöne 

Kunst,/übst du dich nicht so ist umbsonst“. Ďalej je uvedený rok 1729 a dvakrát meno 

Eleonora Susanna Lanyi. Ďalšie údaje o času vzniku a o proveniencii rukopis neobsahuje. 

O tomto cennom hudobnohistorickom prameni, objavenom v roku 1951, sa prvýkrát 

dozvedáme zo štúdie Zoltána Kodálya (1952). Vychádzajúc z repertoáru zborníka, ktorý 

obsahuje nemecké, slovenské a poľské prvky, Kodály predpokladal, že rukopis vznikol 

v oblasti severovýchodného Slovenska, na mieste s nemeckým vzdelanostným vplyvom. 

Presnejším určením proveniencie sa zaoberala Jana Mária Terrayová, ktorá lokalizovala 

zborník do Kežmarku, kde na prelome 17. a 18. storočia žila rozvetvená rodina Lányiovcov 

(Terrayová 1969). Jozef Kresánek (1983, s. I-IV) na základe z porovnania repertoáru troch 

prameňov domácej tanečnej hudby z prvej polovice 18. storočia, Zbierky Anny Szirmay-
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Keczerovej, Uhrovskej zbierky I a Zborníka Eleonory Susanny Lanyiovej upozornil na to, že 

konkordancie a varianty tanečných melódií v troch rukopisoch svedčia o spoločnej hudobnej 

kultúre bývalej Liptovskej, Spišskej, Šarišskej a Gemerskej župy.  

Hypotézu J. M. Terrayovej (1969, s. 125), ktorá predpokladala, že zborník sa viaže 

k rodine ev. farára Daniela Lányho, potvrdili výsledky najnovších výskumov publikované 

v štúdii Nové poznatky o proveniencii a čase vzniku Zborníka Eleonory Susanny Lanyiovej 

(Madarász 2014). Autorka štúdie získala nové informácie zo záznamov v cirkevných 

matrikách ev. a. v. fary v Kežmarku a zistila, že Eleonora Susanna Lanyiová sa narodila 

5. marca 1753 v Kežmarku, a bola vnučkou evanjelického farára Daniela Lányho. Rodina 

majiteľky zborníka patrila k predstaviteľom hornouhorskej drobnej zemianskej, resp. strednej 

šľachty evanjelického vierovyznania. Z veľkého časového rozpätia medzi rokom 1729, 

uvedeným na titulnom liste zborníka a rokom narodenia Eleonory Susanny vyplýva, že ona 

nebola pôvodnou majiteľkou zborníka, ale ho pravdepodobne zdedila. Záznamy jej mena na 

prvom liste môžu byť mladšieho pôvodu, než úvodný verš a zadanie roka 1729. Vzhľadom na 

nové zistenia časové rozpätie obdobia vzniku zborníka môžeme ohraničiť rokmi 1729 až 

1770. 

Výsledky grafologickej analýzy potvrdili, že prameň sa skladá z dvoch častí a na jeho 

vytvorení sa podielali dvaja zapisovatelia. Rozdiely sú ďalej vo výbere, označovaní 

a v spôsobe usporiadania obsahu. V prameni je zaznamenaných 145 priebežne očíslovaných 

skladieb a na konci rukopisu jeden neočíslovaný fragment. V zborníku vôbec nenájdeme 

proporcie k tancom, iba samostatné tance. Hudobný materiál je zachytený modernou notáciou 

vo dvoch notových osnovách, v sopránovom a v basovom kľúči. Skladby zborníka sú – až 

na tri výnimky – označené nemeckými, resp. latinskými názvami, alebo textovými incipitmi 

v nemeckom jazyku. Prvú, staršiu časť prameňa tvoria skladby číslom 1 až 65, označené ako 

Saltus Polonicus (19 skladieb), Menuet (13 skladieb), Trompeten Stück (8 skladieb), Marsch 

(3 skladby) a Aria (4 skladby). V prvej časti sa ďalej nachádza jeden Saltus Hungaricus, jedna 

Gall.[iarda], jedna neoznačená skladba [Saltus Polonicus] a pätnásť piesní s textovými 

incipitmi v nemeckom jazyku. Kým prvá časť zborníka obsahuje repertoár bez akéhokoľvek 

náznaku usporiadania, pisateľ druhej časti zaznamenával skladby podľa určitého poriadku. 

Pod číslami 66 až 111 sa nachádza väčší súbor trojdobých tancov označených iba ako Saltus. 

Tieto tance sú usporiadané podľa tónin, čím vzniklo päť samostatne očíslovaných skupín 

(Ex A, Ex B, Ex C, Ex D, Ex F). Po skupine trojdobých tancov nasledujú tance v párnom 

metre (skladby pod číslami 112 až 118), ktoré sú označené Saltus Hungaricus (5 skladieb) 

a Steyrisch (2 skladby). V poslednej časti rukopisu, pod číslami 119 až 145, sa nachádza 

súbor piesní duchovného charakteru (10 skladieb), z ktorých tri sú opatrené aj nemeckými 

textovými incipitmi. Pisateľ druhej časti zaznamenal aj jednu loveckú pieseň (s názvom Edles 

Jagen), deväť menuetov označených Minet, trojdobé tance Saltus Ex B (6 tancov) a jeden 

Saltus Ex Dis [Es]. 

Z celkového repertoáru zborníka má párne metrum iba 35 skladieb (árie, piesne 

s nemeckými textovými incipitmi, pochody, saltus hungarici, steyrisch, galliarda, lovecká 

pieseň a niektoré trubačské skladby). Vysoké percento trojdobého hudobného materiálu 

v podobe tancov a tanečných piesní svedčí o vplyve poľskej a nemeckej hudobnej kultúry, ale 

súčasne aj o tom, že trojdobé tance boli v 18. storočí stále mimoriadne obľúbené. Na poľské 

vplyvy poukazuje relatívne veľký počet tancov nazvaných Saltus Polonicus a ďalšie tance 
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podobného charakteru, bližšie označené iba ako Saltus. Podľa názvu Saltus Polonicus by sme 

mohli predpokladať konkrétny národný pôvod, ale v tomto prípade ide o príklad 

nedostatočného rozlišovania medzi slovenským a poľským elementom. Upozorňuje na to aj 

Kresánek, ktorý tento jav – nemecký vlyv – spája s národnostnou problematikou Horného 

Uhorska, zvlásť Spiša a Šariša. „V tomto období ešte nepoznali termín slovenský národ, ani 

pojem Slovania. Nemci používali na označenie slovenského jazyka termín pollonicus, 

polnisch a tiež windisch.“ (Kresánek 1983, s. II). Túto skutočnosť odzrkadľuje aj 

repertoár Zborníka Eleonory Susanny Lanyiovej, v ktorom medzi skladbami, označenými ako 

Saltus Polonicus resp. Saltus, sa nachádzajú nielen tance typu mazúrky, polonézy, menuetu, 

ländlera, ale aj slovenské a poľské ľudové piesne. 

Menuety, označené v druhej časti rukopisu ako Minet (niektoré opatrené aj textovými 

incipitmi v nemeckom a latinskom jazyku, ako napr. číslo 124 Saltanztorin Minet, číslo 129 

Minet trägstomissavis Simoneyi atď.), sú najrozsiahlejšími skladbami zborníka. Napriek 

textovým incipitom menuety zaznamenané v zborníku majú vyložene inštrumentálny 

charakter, teda sa vôbec nespievali. Tri z prvej časti majú vypísanú formu da capo, a aj ďalšie 

majú uzavretú piesňovú formu, alebo aspoň jej náznak. 

Pri zpracovaní prameňa typu Zborníka Eleonory Susanny Lanyiovej jednou 

z najzaujímavejších otázok je jeho funkcia, s ktorou veľmi úzko súvisí aj problematika 

zvukovej realizácie jednotlivých zápisov. Vychádzajúc z dobovej praxe 18. storočia, mohli by 

sme predpokladať, že repertoár zborníka zapisoval učiteľ pre svoju žiačku pri vyučovaní hry 

na klávesovom nástroji. Avšak pre jednoduché, a nie vždy bezchybné vedenie basu, zdá sa 

byť pravdepodobné, že zapisovateľom prvej a podobne aj druhej časti zborníka nebol 

hudobník z povolania, ale amatér, ktorý si svoje obľúbené tance a piesne zapísal, resp. ich 

odpisoval z iných predlôh, pre vlastné domáce muzicírovanie. Notový zápis je veľmi strohý, 

sústreďuje sa na zachytenie melódie a jednoduchého spievodu, harmonická výplň 

a ozdobovanie sa vyskytujú ojedinele. Zápis možno chápať skôr ako základnú kostru, dôležitú 

hlavne pre pripomenutie melódie, ktorá nechávala veľkú voľnosť interpretovi. Podľa 

dobových zvyklostí sa pôvodný zápis dotváral predovšetkým o harmonickú výplň v base 

a ozdobovanie – kolorovanie niektorých tónov melódie. Nakoľko ide o obdobie vyspelej 

variačnej techniky, charakteristické pre barokovú hudbu, z pôvodného zápisu mohli vznikať 

ďalšie, viac-menej vzdialené varianty, podľa schopností interpreta. 

Predpokladáme, že obsah zborníka sa pôvodne využíval v súkromnom, domácom 

prostredí, ako hudba slúžiaca na počúvanie. Na prvom liste prameňa sa nachádzajú pôvodné 

výtvarné motívy, vyobrazenia troch hudobných nástrojov: flauta, kontrabas a šalmaj a 

na poslednom liste sú prázdne notové osnovy s nadpisom Violino Imo (Madarász 2014, 

s. 175). Napriek tomu, že husľový part zapisovateľ už nezaznamenal, tento nadpis a rovnako 

aj vyobrazenia hudobných nástrojov vzbudzujú dojem, že Zborník Eleonory Susanny 

Lanyiovej sa využíval nielen pri hre na nástroji klávesového typu. Niektoré skladby, 

predovšetkým tance, mohli byť interpretované na klávesovom nástroji za doprovodu iných 

nástrojov, resp. súborom nástrojov. Nasvedčuje tomu aj usporiadanie tancov v druhej časti, 

zoskupenie podľa tónin, ktoré je charakteristické pre zbierky určené pre tanec alebo 

pre súborovú hru. 

Napriek tomu, že nepoznáme pôvod skladieb, ktoré Zborník Eleonory Susanny 

Lanyiovej obsahuje, porovnávacie výskumy s hudobným materiálom tanečnej hudby 
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domácich prameňov 17. a 18. storočia poukázali na početné súvislosti vo forme melodických 

variant a konkordancií, a to predovšetkým tancov označených názvami Saltus Polonicus, 

Saltus, Saltus Hungaricus a Steyisch. Niektoré skladby zborníka sú identické so zápismi 

v Zbierke Anny Szirmay-Keczerovej, preto je otázne, či sa tieto melódie neodpisovali z jednej 

zbierky do druhej, resp. či sa do oboch zbierok nekopírovali z ďalšieho, zatiaľ neznámeho 

zdroja. Množstvo konkordancií a melodických variantov svedčí hlavne o tom, že tance 

a piesne, zachované v rukopisných zbierkach domáceho pôvodu, boli všeobecne známe 

a populárne v regióne, odkiaľ zbierky pochádzajú. Niektoré dobové tanečné melódie 

zaznamenané v Zborníku Eleonory Susanny Lanyiovej mohli byť mimoriadne obľúbené, ako 

napríklad neoznačená skladba číslo 60 [Saltus Ex C, mazúrka], ktorá má niekoľko 

konkordancií a melodických variantov v samotnom zborníku – tance číslo 1, 87, 88, 89 a 

aj v Zbierke Anny Szirmay-Keczerovej – tance číslo A-30, C-1, C-17, G-9 (Kresánek 1983). 

Ako ďalší príklad môžeme uviesť ľudový tanec číslo 43 označený ako Saltus Polonicus, 

ktorého melodické varianty sa nachádzajú vo viacerých domácich a zahraničných prameňoch: 

tance číslo 49 a 138 v Zborníku Eleonory Susanny Lanyiovej, pomalá mazúrka D-38 

s textovým incipitom Kdy bych ga byl wedel v Zbierke Anny Szirmay-Keczerovej (Kresánek 

1983), tanec č. 92 Alia. Netakes mý Mluwel s proporciou na f. 47V – 48R číslo 92 

v Tabulature Vietoris (Ferenczi, Hulková 1986), tanec číslo 70 v rukopise Regina Clara 

Imhoff z roku 1729 (Steszewska 1970) a poľská pieseň Powstancie predko v rukopisnej 

zbierke A. Chybińského z roku 1722 (Steszewska 1970). 

Osobitnú časť Zborníka Eleonory Susanny Lanyiovej tvoria hajdúske a ľudové tance 

v párnom metre alla breve, označené Saltus Hungaricus (čísla 24, 112, 113, 114, 117, 118). 

Medzi nimi sú zapísané dva tance s názvom Steyrisch (čísla 115, 116). Sú uvádzané v párnom 

metre, hoci práve trojdobovosť je pre ne charakteristickým znakom (Réthei-Prikkel 1924, 

s. 228-229). K typu hajdúskych tancov, ktorých problematiku podrobne rozpracoval Kresánek 

v štúdii Historické korene hajdúskeho tanca (1959), zaraďujeme skladby 24, 112 a 117. 

Blízke a vzdialenejšie melodické varianty týchto skladieb sú v niekoľkých domácich 

a stredoeurópskych prameňoch tanečnej hudby. Na analógie s repertoárom Zbierky Anny 

Szirmay-Keczerovej a Uhrovskej zbierky I. poukázal Jozef Kresánek v monografickej štúdii 

Melodiarium Annae Szirmay-Keczer (Kresánek 1983). Zborník Eleonory Susanny Lanyiovej 

spájajú súvislosti aj s tzv. Barkócziho zbierkou. Notovaný rukopis, ktorý je určený pre husle, 

obsahuje menuety, triá a 19 skladieb typu hajdúskeho, resp. ľudového tanca. Prameň je 

uložený v knižnici ostrihomskej katedrály, pod signatúrou MSS I. 1315. Neobsahuje žiadne 

údaje o čase vzniku a provinencii. Pomenovaný bol na základe vyobrazenia erbu na koženej 

väzbe. Erb patril Františkovi Barkóczimu, ktorý bol ostrihomským arcibiskupom od roku 

1761. Podľa Pála Pétera Domokosa, ktorý prameň objavil a publikoval súbor hajdúskych 

a ľudových tancov, zbierka vznikla skôr, v prvej polovici 18. storočia (Domokos 1978, s. 9-

15). Veľmi blízky melodický variant hajdúskeho tanca číslo 24 Zborníka Eleonory Susanny 

Lanyiovej, tiež zaznamenaný pre nástroj klávesového typu, sa nachádza v poľskej zbierke 

Silva rerum. Rukopis je súčasťou najväčšieho súboru poľských prameňov tanečnej hudby 

17. storočia a je uložený v Jagellonskej knižnici v Krakove (Steszevsky, Golos 1970). 

Melodický variant ľudového tanca číslo 116 sa nachádza v Linusovej zbierke tancov, uloženej 

v hudobnom oddelení Széchényiho knižnice v Budapešti. Rukopisná zbierka obsahuje textový 

a notový materiál zaznamenaný pre Violino I. a využívala sa ku školskej dráme. V prameni sa 
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síce nachádza zadanie roka 1786, podľa charakteru skladieb zbierka vznikla skôr, v prvej 

polovici 18. storočia. Upozornil na to aj Zoltán Falvy, ktorý publikoval časť notového 

a textového materiálu Linusovej zbierky tancov (Falvy 1957). Posledným prameňom, ktorý 

spomenieme v súvislosti s hajdúskymi a ľudovými tancami Zborníka Eleonory Susanny 

Lanyiovej je jeden rukopisný notovaný prameň z druhej polovice 18. storočia, ktorý 

pod názvom Nagyszombati magyar táncok zenekarra 2. [Uhorské tance z Trnavy 

pre orchester 2.] publikoval Domokos (1978, s. 57-72). Rukopis sa nachádza v súkromnej 

zbierke. Obsahuje šestnásť tancov pre súbor s nástrojovým obsadením 1. husle, 2. husle, dve 

horny a bas. Tanec číslo 13 je  variantom ľudového tanca Nepôjdem k nej, čo ma po nej, 

ktorý je zaznamenaný v Zbierke Anny Szirmay-Keczerovej (C-81) a aj v Zborníku Eleonory 

Susanny Lanyiovej (113). 

Z bohatého tanečného repertoáru Zborníka Eleonory Susanny Lanyiovej uvádzame 

tance označené Saltus Hungaricus a Steyrisch a ich blízke a vzdialenejšie melodické varianty. 

 

24. S.[altus] Hung.[aricus] 

V prvej časti zborníka, ktorá pravdepodobne vznikla okolo roku 1729, sa nachádza tanec číslo 

24. Od ostatných hajdúskych tancov rukopisu sa líši nielen svojou molovou tóninou, ale aj 

piesňovým charakterom a symetrickou dvojdielnou formou. Práve tento tanec má najviac 

melodických variantov: 

a) Barkócziho zbierka č. 13; b) Uhrovská zbierka I. 7/B/Hung. a proporcia; Uhrovská zbierka 

I. 29. Hung. a proporcia; c) Uhrovská zbierka I. f 18 V; d) Zbierka Anny Szirmay-Keczerovej 

C-68 (hajdúsky tanec); f) Zbierka Anny Szirmay-Keczerovej C-101 (ľudová pieseň, 

janičiarska pieseň); g) Silva rerum 71. 
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Najbližšími melodickými variantmi tanca 24 sú melódie a) a d), ktoré zachovávajú dvojdielnu 

symetrickú formu. Tanec číslo 24 má bohaté súvislosti aj s ľudovou hudbou. Melodický 

variant pôvodného tanca je dnes známy ako maďarská ľudová pieseň „Árgyilus kismadár“ 

[Vtáčik Árdiluš] (Magyar Népzene Tára 1. 1951, s. 851). 

 

1. Saltus Ex C Hunga[ricus] 112 

Skupinu skladieb, ktoré zapisovateľ druhej časti Zborníka Eleonory Susanny Lanyiovej 

označil Saltus Hungaricus, otvára hajdúsky tanec číslo 112, ktorý mohol byť v prvej polovici 

18. storočia mimoriadne obľúbený, nakoľko má štyri veľmi blízke melodické varianty: a) 

Barkócziho zbierka č. 5; b) Zbierka Anny Szirmay-Keczerovej C-62 (hajdúsky tanec); c) 

Uhrovská zbierka I. f 55 V – 56 R; d) Uhrovská zbierka I. 32. Hung. a proporcia. 
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2. Saltus Hung.[aricus]  113 

Pod označením Saltus Hungaricus sa v prípade tanca číslo 113 nachádza ľudový tanec, ktorý 

má nasledujúce varianty: a) Zbierka Anny Szirmay-Keczerovej C-81 Nepugdem k ney 

(ľudový tanec); b) Uhorské tance z Trnavy pre orchester 2. číslo 13. 
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Vo variante zo Zbierky Anny Szirmay-Keczerovej C-81 je použitý záver na druhom stupni 

stupnice; Kresánek (1997, s. 151) podobné závery pokladá za pozostatky kvarttonálnej 

sústavy v slovenských ľudových piesňach.   

 

3. Saltus Hung.[aricus]  114  

Melodické varianty ľudového tanca číslo 114 sa nám dosiaľ nepodarilo identifikovať. 

 
 

4. Steyrisch 115 

Označenie Steyrisch nie je presné, nakoľko dvojdobé metrum a transpozičná štruktúra tanca 

poukazujú na blízku príbuznosť so slovenskou ľudovou hudbou. Zoskupenie taktov 6+6 je 

charakterisktické pre frišký tanec (Kresánek 1983, s. XIII). 

 
 

5. Steyrisch 116 

Označenie Steyrisch nezodpovedá ani typu tanca číslo 116. Je to tiež dvojdobý tanec 

s asymetrickou formou, charakteristkickou pre hajdúske tance. Tonálna stránka tanca, použitie 

lydickej kvarty, svedčí o tom, že melódia môže byť ľudového pôvodu, resp. môže byť 

ľudovou hudbou ovplyvnená. Melodický variant tohto tanca, bez lydickej kvarty,  sa 

nachádza v Linusovej zbierke tancov pod označením Saltus Hungaricus 1. 
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[6.] Saltus Hung.[aricus] 117. 

Hajdúsky tanec číslo 117 mohol byť obľúbeným tancom majiteľky zborníka, nakoľko 

pri zázname melódie je poznačené E. Lanyi. Blízke melodické varianty, ktoré sa nachádzajú 

v troch ďalších prameňoch, svedčia o tom, že sa jedná o tanečnú melódiu, ktorá bola 

v 18. storočí na našom území všeobecne známa a populárna: 

a) Barkócziho zbierka č. 2; b) Zbierka Anny Szirmay-Keczerovej G-40 (hajdúsky tanec); 

c) Uhrovská zbierka I. f 55 V – 56 R; d) Uhrovská zbierka I. 37 Hung. a proporcia 
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[7.] Saltus Hung.[aricus] 118. 

Posledná skladba v skupine tancov označených Saltus Hungaricus je ľudový tanec, ktorý má 

melodické varianty v dvoch prameňoch: a) Uhrovská zbierka I. 14 Hung. a proporcia; 

b) Zbierka Anny Szirmay-Keczerovej D-93 (ľudová pieseň). 
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JOHN DOWLAND A JEHO KOMPOZÍCIE V ZBIERKE JEANA BAPTISTU 

BESARDA. Thesaurus harmonicus (Köln, 1603) 

Príspevok k Levočskej zbierke hudobnín 

 

Mgr. Michal Hottmar, PhD. 

Žilinská univerzita, Fakulta humanitných vied, Katedra hudby 

 

Abstrakt 

John Dowland, jeden z najväčších skladateľov hudby pre lutnu v 16. a začiatku 17. storočia, bol svojou 

tvorbou súčasťou repertoáru, ktorý sa interpretoval v 17. storočí aj na území dnešného Slovenska. Príspevok sa 

zaoberá Dowlandovými kompozíciami, ktoré sú súčasťou tlačenej lutnovej antológie Jeana Baptistu Besarda: 

Thesaurus harmonicus (Köln 1603) ako jednej v jednotiek v rámci Levočskej zbierky hudobnín1. 

 

Abstract 

John Dowland, one of the greatest composers of music for the lute in the 16th century, his works were 

part of the repertoire, interpreted in the 17th century in the territory of Slovakia. The paper deals with Dowland´s 

compositions which are part of a Lute printed anthology by Jean Baptiste Besard: Thesaurus harmonicus (Köln 

1603) as one of units within Levoča´s music collections. 

 

Východisko 

V zozname zahraničných tlačí uvádza anglická muzikologička Diana Poulton, že 

autorstvo skladieb v Besardovej tlači Thesaurs harmonicus (Cologne 1603) je zle pripísané 

Dowlandovi
2
. Tu teda vyvstáva otázka komu patrí autorstvo týchto skladieb. Sú to 

kompozície na fóliách: 16v, 107v, 120v, 139v, 170v. 

 

Lutnová hudba na území dnešného Slovenska v 16.  a na začiatku 17. storočia 

Bardejovská a Levočská zbierka hudobnín zo 16. a 17. storočia reprezentujúca 

spišsko-východoslovenskú provenienciu predstavuje repertoár cirkevnej jedno- a viachlasnej 

vokálnej a vokálno-inštrumentálnej hudby. Ich súčasťou je aj svetská vokálno-inštrumentálna 

a čisto inštrumentálna hudba. Obe zbierky hudobnín obsahujú spolu 87 tlačených 

a 78 rukopisných hudobných jednotiek
3
. Ich súčasťou sú hudobné tlače obsahujúce repertoár 

určený pre lutnu
4
. Oblasť dnešného stredného Slovenska zastrešujú hudobniny nachádzajúce 

sa medzi knižnými jednotkami v pozostalosti Johana Dernschwama, ktorý pôsobil ako faktor 

v službách Thurzovsko-Fuggerovskej banskej spoločnosti v Banskej Bystrici
5
. Podľa 

                                                
1 Príspevok je výstupom riešenia projektu VEGA 1/0699/16 Tabulatúrne pamiatky 16. a 17. storočia z územia 

Slovenska 
2 POULTON, Diana a Lam BASIL. The Collected Lute Music of John Dowland. 1981, s. 313. 
3 HULKOVÁ, Marta. Zhody a odlišnosti Bardejovskej a Levočskej zbierky hudobnín. 1999, s. 151. 
4 BURLAS, Ladislav, Ján FIŠER a Antonín HOŘEJŠ. Hudba na Slovensku v XVII. storočí. 1954, s. 146; pozri 

tiež  

 RYBARIČ, Richard. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. 1984, s. 88; 

 KIRÁLY, Péter. A lantjáték Magyarországon a XV. századtol a XVII. század kozepéig. 1995, s. 61, 63, 65, 

67, 157, 166. 
5 Ako uvádza Jozef Kuzmík, v inventári humanisticky orientovaného správcu Fuggerovských podnikov 

a majetkov v Banskej Bystrici, Johanna Dernschwama, z roku 1552 obsahuje 651 záznamov, ktoré 

predstavujú približne 2100 knižných jednotiek.  
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inventára, spísaného majiteľom knižnice v roku 1552 a doplneného v roku 1575, kedy 

odkúpila knihy viedenská dvorská knižnica, sa medzi vyše 2000 titulmi nachádzali hudobné 

a hudobno-teoretické práce zo 16. storočia, ako aj hudobné tlače nemeckej proveniencie 

so svetskou vokálnou a inštrumentálnou hudbou
6
. Medzi Dernschwamovými hudobnými 

tlačami sa nachádzajú aj lutnové tlače
7
. Nemôžeme opomenúť však ani knižnicu Johanna (tiež 

Jána) Sambuca
8
, pochádzajúceho z Trnavy

9
. Sambucus pôsobil ako dvorný historik, 

humanista a lekár na viedenskom dvore cisára Maximiliána I. V jeho knižnici sa nachádza 

4191 zväzkov, z toho 128 hudobných, medzi ktorými sa nachádzajú okrem madrigalov, 

chansonov aj lutnové tlače talianskych a nemeckých skladateľov
10

. Aj keď prežil väčšinu 

svojho života v zahraničí, do nášho výskumu ho zaraďujeme pre miesto jeho narodenia. Časť 

Sambucovej knižnice je uložená v Rakúskej národnej knižnici, kde bola po jeho smrti, 13. 

júna 1584
11

 odkúpená Hugom Blotiom, kráľovským dvorným knihovníkom vo Viedni.
12

 

Do spojitosti s územím dnešného Slovenska sa dáva niekoľko významných osobností – 

lutnistov tohto obdobia
13

. Bratislava sa uvádza ako rodisko Hansa Newsidlera (1508 – 1563), 

nemeckého lutnistu pôsobiaceho v Norimbergu
14

. V roku 1530 sa pravdepodobne 

pod hrozbou neustálych tureckých nájazdov Hans Newsidler pripája k utečencom a odchádza 

z Bratislavy do Norimbergu. Tam vydal v rokoch 1536 až 1549 niekoľko tabulatúrnych kníh 

pre 6 zborovú lutnu
15

. Možno predpokladať, že základné hudobné vzdelanie získal 

                                                                                                                                                   
 KUZMÍK, Jozef: Knižnice na Slovensku v 15. a 16. storočí. 1967, s. 431; Podľa katalógu, ktorý spracoval 

Berlász sa v súčasnosti nachádza v Österreichische Nationalbibliothek, vo Viedni so signatúrou Cod. 12 652. 

BERLÁSZ, Jenő. A Dernschwam - könyvtár. Szeged, 1984, s. 301. pozri tiež  

 BERLÁSZ, Jenő. Dernschwam János könyvtára ... s. 6. 
6 KALINAYOVÁ, Jana a kol. Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. - 17. 

storočí. 1994, s. 213.  
7 HULKOVÁ, Marta. Hudobniny v knižnici Johanna Dernschwama. 2001, zv. II,  s. 98. 
8 KARDOS, Tibor. Dejepisné dielo Jána Sámbuca. 1967, s. 315 - 320; pozri tiež  

 HOLANOVÁ, Emília. Dernschwamova renesančná knižnica v Banskej Bystrici. 1966. 
9 Sambucus sa na svojich spisoch označoval ako Panonius Tirnaviensis, 

 KOTVAN, Imrich. Knižnice na Slovensku v 15. a 16. storočí. s. 431; pozri tiež 

 VANTUCH, Anton. Ján Sambucus. Život a dielo renesančného umelca. 1975, s. 32. 
10 KALINAYOVÁ, Jana a kol. Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby ...s 213; pozri tiež 

 GULYÁS, Pál. A Számboky - Könyvtár katalógusa (1587). 1992. pozri tiež 

 KIRÁLY, Péter. A lantjáték Magyarországon a XV. századtol ...., s 66. 
11 VANTUCH, Anton. Ján Sambucus. Život a dielo renesančného umelca ..., s. 153. 
12 LOUTHAN, Louthan.  The Quest of Compromise.  2007,  s. 73.; pozri tiež 

 GULYÁS, Pál. A Számboky - Könyvtár katalógusa (1587). ... s. 8. 
13 RYBARIČ, Richard. Dejiny hudobnej kultúry ... , s. 54, 86, 88; pozri tiež 

 KIRÁLY, Péter.  A lantjáték Magyarországon a XV. századtol ..., s. 75; pozri tiež 

 KAČIC, Ladislav. Od stredoveku po renesanciu. 1996, s. 67. 
14 V doterajšej slovenskej hudobno-historickej literatúre: 

 ŠEDIVÁ, Viera. Polyfónna hudba. 1957, s. 99; pozri tiež 

 NOVÁČEK, Zdenko. Hudba v Bratislave. 1978, s. 16; 

 RYBARIČ, Richard. Dejiny hudobnej kultúry ..., .s. 88, sa stretávame s nesprávnymi informáciami, ktoré 

uvádzali Bratislavu za rodisko aj v prípade Hansovho syna Melchiora Newsidlera, ktorý sa však narodil až 

v Norimbergu, v roku 1531. 

 SMITH, Douglas Alton. A History of the Lute from Antiquity to the Renaissance. 2002, s. 174; pozri tiež 

 RADKE, Hans, Christian MEYER a Wolfgang  BOETTICHER. Hans Newsidler [heslo] 2008.pozri tiež 

 PHOLMANN, Ernst. Laute, Theorbe Chittarone. 1975, s. 24. 
15 Ref. 14, s. 23 – 24. 
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v Bratislave, čo by mohlo dokazovať existenciu lutnovej hry v tomto meste.  Lutnistom bol aj 

Sebestyén Tinódi (1505 - 1556), maďarský básnik, tvorca historickej piesne a autor zbierky 

Cronica (Kolozsvár, 1554), ktorý sa v roku 1544 zdržiaval v Trnave a na iných miestach 

na Slovensku
16

. Tinódi nebol jediným hudobníkom, ktorý putoval po území dnešného 

Slovenska a svojim spevom za sprievodu lutny burcoval do boja proti Turkom. Do súvisu 

so Slovenskom sa v literatúre dáva i Valentín Bakfark
17

 (1507 - 1576), jeden 

z najvýznamnejších lutnistov 16. storočia, ktorý pôsobil na šľachtických dvoroch, 

na viacerých miestach Európy. O Bakfarkovom pôsobení na našom území, o návšteve 

Trenčína a o jeho koncertovaní na hrade v roku 1566 hovorí František Zagiba a Zdenko 

Nováček
18

.
 
Medzi množstvom tlačí a rukopisov, majúcich prevažne cirkevný ráz, sa v Levoči 

a Bardejove zachovali z tohto obdobia aj pamiatky svetskej inštrumentálnej hudby. Medzi 

nimi evidujeme tri tlačené lutnové tabulatúrne knihy. Dve z týchto pamiatok, Waisselova 

Tabulatura continens insignes et selectissimae (Frankfurt an der Oder 1573)
19

 a Besardov 

Thesaurus harmonicus (Köln, 1603)
 
sa dochovali do súčasnosti. Phalèseho  tlač Luculentum 

theatrum musicum (Lovain, 1568) je v súčasnosti stratená. Existencia uvedených pamiatok 

svedčí o prítomnosti vyspelých hráčov z radov šľachty alebo meštianstva. Lutnové kompendiá 

na území dnešného Slovenska evidujeme v Banskej Bystrici a v Levoči. V rámci 

Dernschwamovej knižnice sledujeme Virdungovu Musica getutscht (Basel, 1511) a Gerleho 

Musica und Tabulatur (Nürnberg, 1546). V  Levoči sa používala Besardova lutnová kniha 

                                                
16 V poznámke č. 1 syntetickej publikácie Dejiny Slovenska, sa uvádza, že Tinódi je tvorca historickej piesne, 

zdržiaval sa na dnešnom Slovensku (Trnava, Košice) a v Sedmohradsku. V Koloszvári vydal zbierku 

s názvom Cronica, ktorá obsahuje 23 notovaných historických piesní, z ktorých melódia piesne 

A kulcsárokról és udvarnokokról je totožná s piesňou O muránskom zámku  

 ŠEDIVÁ, Viera. Polyfónna hudba ..., s. 59. 
17 KIRÁLY, Péter. A lantjáték Magyarországon a XV. századtol ... , s. 80, 81. 
18 Zagiba uvádza, že o Bakfarkovom vzťahu k Slovensku svedčí úvodná báseň v jeho „ V. B. Harmoniarum…“ 

(1556); od istého poľského šľachtica „Andreae Tricesius -  equitis Poloni “ , kde hovorí pri výklade 

Bakfarka: Ille lupi natus Trancini a sanquine cuius  Ornatum Gemmes hic Diadema vides . Slovo „ Trancini 

“ pokladá Zagiba za „ Trencini “ . K označeniu Bakfarka za „ Ille lupi natus Trancini mohlo dôjsť tak, že istý 

šľachtic sa v Trenčíne stretol s Bakfarkom, kde pravdepodobne účinkoval na tamojšom hrade. Trenčín 

od čias Matúša Čáka často hostil poľských šľachticov a dokonca aj kráľov. Je tiež možné, že autor tejto 

básne počul od niekoho iného, že Bakfark pochádza z Trenčína. Posledná jeho zastávka mohla byť 

v Trenčíne, pred dátumom vydania jeho diela, v ktorom je spomínaná úvodná báseň“.  

 ZAGIBA, František. Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias až do reformácie. 1943, s. 10; Z dostupných 

sekundárnych prameňov však vieme, že Bakfark pochádza z Brašova, dnešné Rumunsko (narodený cca 1526 

– 1530); Nováček informuje o koncerte Bakfarka v Bratislave, v roku 1566  

 NOVÁČEK, Zdenko. Hudba v Bratislave ..., s. 16; Zagiba  nesprávne udáva rok vydania tejto krakovskej 

lutnovej tabulatúry. Ako Brown, Benkő, Pholmann, tak aj Homolya udávajú zhodne rok 1565. Pozri  

 BROWN, Howard, Meyer. Instrumental Music printed before 1600.  1965, s. 216 – 218;  

 BENKŐ, Daniel. Valentinus Bakfark. The Crakow Lute - book 1565. 1979, s. IX; pozri tiež  

 PHOLMANN, Ernst. Laute, Theorbe Chittarone ...,  s. 88; pozri tiež  

 HOMOLYA, István a Daniel BENKŐ. Valentín Bakfark. Opera omnia III, Misceallaneous Works. 1981, 

s. 132.  
19 Na to, že pamiatka bola súčasťou inventáru knižnice evanjelickej cirkvi v Levoči poukazuje vydaný katalóg 

dokumentujúci pamiatky vystavené na tzv. „milleniových oslavách“ v Budapešti, v roku 1896. Katalóg 

uvádza Phalèseho lutnovú tlač pod číslom 7768 s nápisom „Ev. Kirche Leutschau“  

 An Millenium Landes-Ausstellung Amtlicher Katalog der historischen Hauptgruppe. 1896, s. 543. 
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De Modo (Köln, 1603)
20

. Kým o domácej lutnovej výučbe vieme veľmi málo, o trochu viac 

informácií a údajov máme o lutnovej výučbe v zahraničí. 

 

JOHN DOWLAND, OSOBNOSŤ A TVORBA 

Anglický skladateľ a lutnista John Dowland
21

 sa narodil v Londýne v roku 1563, 

presný dátum nie je známy, pochovaný bol v 20. februára 1626. Vo svojej dobe patril medzi 

najlepších lutnistov a jeho hudba prekročila svojou popularitou hranice Anglicka 

koncom 16. storočia. Svojou tvorbou ovplyvnil skladateľov na kontinente, kde často pôsobil. 

V súčasnosti je považovaný za najväčšieho anglického skladateľa lutnovej hudby a piesní 

so sprievodom lutny. Súčasný muzikologický výskum zaoberajúci sa Johnom Dowlandom 

uvádza, že  nemáme veľa informácií o ňom počas 16. storočia. Vo svojej zbierke piesní 

The First Booke of Songs or Ayres (London, 1597)
22

 uvádza, že hudbu študoval už v detstve a 

že sa pohyboval prevažne v aristokratickom prostredí. V rokoch 1579-1583 pôsobil 

v službách Henryho Cobhama, anglického veľvyslanca v Paríži. V roku 1588 ho oxfordský 

učenec John Case spomína medzi anglickými hudobníkmi hodnými ocenenia. Jeho piesne sa 

v rokoch 1590 a 1592 hrali na kráľovskom dvore
23

. Na základe toho očakával post 

kráľovského lutnistu po Johnovi Johnsovi, ktorý zomrel v roku 1594. Miesto však nebolo 

obsadené, takže Dowland reflektoval na ponuku vstúpiť do služieb Heinricha Juliusa, vojvodu 

brunswicko-lüneburgského vo Wolfenbütteli. V roku 1594 navštívil dvor Moritza, vojvodu 

Hessenského v spoločnosti wolfenbüttelského lutenistu Gregoria Hueta
24

. Na jar 1595 

odchádza do Ríma, aby študoval u Luca Marenziu. Ako uvádza v spomenutej tlači  The First 

Booke of Songs or Ayres (London, 1597), kým prišiel do Florencie sa počas cesty zastavil ešte 

v Padove, Janove, Ferrare a ďalších iných mestách. Vo Florencii sa dostal medzi anglických 

katolíkov zapojených do vlastizradných aktivít. Uvedomujúc si vážnosť svojej situácie 

a nebezpečenstvo zatiahnutia do vlastizrady sa vracia cez Bolognu, Benátky a Norimberg 

do Kasselu bez toho, aby sa stretol s Marenziom.  Dňa 10. novembra 1595 napísal Dowland 

v Norimbergu list určený lordovi kancelárovi Cecilovi do Londýna, kde demonštroval svoju 

loajalitu voči kráľovnej. Napriek tomu sa však jeho postavenie na kráľovskom dvore 

nezlepšilo. Vieme, že 1. decembra 1596 mu napísal Henry Noel do Kasselu, že kráľovná si 

želá jeho návrat a praje mu veľa zdravia, no Noel umiera v roku 1597, skôr ako sa 

Dowlandove zámery mohli uskutočniť. Noelovi venuje Lamentatio Henrici Noel, súbor 

siedmich štvorčasťových žalmov a chválospevov. V tom istom roku publikuje svoju The First 

Booke,  kde sa opisuje ako lutnista a bakalár hudby na oboch univerzitách
25

. Nedochoval sa 

však žiadny záznam z cambridgskej university. Jeho The First Booke  mala obrovský úspech 

a potvrdila Dowlandove prioritné miesto v anglickom hudobnom živote. 9. februára 1598 ho 

Hessenský vojvoda pozval späť do Kasselu. Je nepravdepodobné, že ponuku prijal, pretože 

18. novembra už pôsobil na dvore Kristiána IV, dánskeho kráľa. Na dánskom dvore bol 

Dowland veľmi uznávaný,  jeho pláca bola 500 toliarov, Christian IV. z neho urobil jedného 

                                                
20 KIRÁLY, Péter. A lantjáték Magyarországon a XV. századtol ...,  s. 90. 
21 MEDŇANSKÝ, Karol. Viola da gamba, minulosť a súčastnosť.  2014, s.  64. 
22 DOWLAND, John. The First Booke of Songs or Ayres. 1597. 
23 HOLMAN, Peter. Dowland, John [heslo]. 2009. 
24 HOLMAN, Peter, ref. 23. 
25 Sú tým myslené Oxford a Cambridge university. 
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z najlepšie platených dvorných hudobníkov. Taktiež dostával príležitostné dary a mohol dlhší 

čas stráviť v Anglicku. Jeho nástupca Thomas Cutting oproti tomu dostával plácu len 300 

toliarov.
26

 Prvú cestu z dánskeho dvora do Anglicka uskutočnil v rokoch 1601 – 1602 

za účelom zakúpenia nástroja (lutny) a naverbovania hudobníkov do dánskych služieb, zatiaľ 

čo druhú cestu uskutočnil v roku 1603 za účelom získania postu kráľovského dvorného 

lutnistu. Kráľovná Alžbeta však zomiera v roku 1603. Dowland vydáva v Londýne tlačou 

zbierku konsortnej hudby Lachrimae or Seaven Teares (London, 1604) a venoval ju novej 

kráľovnej Anne, setre dánskeho kráľa Christiana IV. Z titulnej strany Lachrimae máme 

niekoľko poznatkov odkazujúcich na Dowlandov súkromný život. Vieme, že sa oženil 

pred rokom 1591, kedy sa narodil jeho syn Róbert. Nepoznáme však krstné meno jeho 

manželky, ani koľko mali detí. Zatiaľ čo bol Dowland v zahraničí, ona ostala doma vo Fetter-

lane, blízko ulice Fetter, po roku 1601 už o nej nemáme žiadne informácie. 
27

 Koniec jeho 

služby na dánskom dvore je datovaný začiatkom roku 1606, kedy mu bola vyplatená posledná 

nadpriemerná pláca. Pravdepodobne sa vrátil do Anglicka, no zatiaľ nič bližšie nevieme. 

V tom čase bol veľmi populárny v Európe, no jeho cieľom bolo miesto kráľovského lutnistu 

v Anglicku. V apríli 1610 však dostal post Simon Merson, relatívne neznámy lutnista. Svoje 

pocity zverejnil Dowland v predslove k zbierke A Pilgrimes Solace  z roku 1612, kde 

kritizoval zvláštnu klímu anglického hudobného prostredia. Pilgrimes Solace  bola jeho 

poslednou publikáciou, ktorá bola s istotou datovaná. Po tejto tlači existujú dve duchovné 

piesne v podobe hlasových zošitov v zbierke Sira Williama Leightona Teares 

or Lamentacions of a Sorrowful Soule (London, 1614). Dowlandova hudba je súčasťou 

mnohých Európskych zbierok. Nie je však jasné, či svoju hudbu sám posielal (poskytoval), 

alebo vedel o jej existencii v Európe. V posledných rokoch svojho života dosiahol určitú 

mieru uznania aj v Anglicku. Johannes-Philippus Medelius napísal v latinskej básni prefacing 

Elias Mertel je Hortus Musicalis (Štrasburg, 1615), že "každá krajina sa snaží velebiť 

známosť vlastných umelcov. Hudba svedčí tejto pravde. Anglicko kladie Dowland prvým, 

vyznamenania a miluje ho. " 
28

 Dowland bol zrejme hudobne aktívny až do jeho posledných 

rokoch. Pláca mu prestala byť vyplácaná 20. januára 1626, čo naznačuje, že to bol deň, keď 

zomrel. Pravdepodobne však nejakou chybou bol jeho pohreb zaznamenaný až o mesiac 

neskôr, 20. februára v St. Ann Blackfriars. 

 

Lutnová hudba Johna Dowlanda 

V predslove The First Booke Dowland uviedol, že má v pláne vydať tlačou lutnovú 

učebnicu. V predslove antológie Roberta Dowlanda Varietie of Lute-Lessons (London, 1610) 

zas spomína úmysel vydať prácu týkajúcu sa umenia lutnovej hry (Art of Lute-playing). Ak 

by to urobil, uľahčilo by to prácu s identifikáciou takmer 100 lutnových sólových skladieb. 

Niektoré sa zachovali v lutnových zbierkach a rukopisoch. Dowland nepochybne hral svoju 

hudbu poloimprovizovaným spôsobom. Bez problému menil detaily, keď skladbu zapisoval. 

Je teda ťažko možné vytvoriť jednotný charakter, najmä preto, že často neexistuje spôsob, ako 

rozlišovať medzi úpravami, ktoré pochádzajú od skladateľa a od tých, ktoré robili jeho 

kolegovia a súčasníci. Dowland používal v mladosti šesťzborovú lutnu, aj keď väčšina jeho 

                                                
26

 HOLMAN, Peter, ref 23. 
27 HOLMAN, Peter, ref. 23. 
28 HOLMAN, Peter, ref. 23. 
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skladieb v prvých troch zbierkach lutnových piesní vyžaduje sedemzborovú lutnu. Postupom 

času však pravdepodobne používal deväťzborovú lutnu. Technika pravej ruky sa postupne 

menila z hrania s palcom „dovnútra“ na pozíciu palca pred dlaň („palec von“), čo 

produkovalo jasnejší a ostrejší zvuk. Táto „moderná“ technika je rozpracovaná v Besardovej 

lutnovej učebnici De Modo, ktorá bola preložená z latinčiny do angličtiny a publikovaná 

v roku 1610 vo Varietie of Lute-Lessons. Väčšina Dowlandovej lutnovej hudby je založená 

na tanečných formách: pavana, galliarda, almanda a skladbách typu jig. Nespájal do párov 

tance pavana a gagliarda. Veľmi obľuboval gagliardu, poukazuje na to 30 zachovaných 

skladieb, ale jeho najpopulárnejšie skladby boli pavany. Pretransformoval ich na piesne ako 

Flow my tears, nachádzajú sa vo viac ako 100 rukopisoch a tlačiach rôznych sólo 

a ensemblových úpravách. Lachrime sú novým Dowlandovým pohľadom na tanečnú hudbu. 

To znamená prechod od funkčnej tanečnej hudby na abstraktnú inštrumentálnu hudbu. 

Dowlandove fantázie majú tendenciu byť prísnejšie kontrapunktické, na rozdiel od jeho 

kolegov, anglických lutenists, snáď preto, že poznal viac repertoáru pre consorty a hudbu 

pre klávesové nástroje. Často využíval kontrapunktické pasáže využívajúce chromatické 

kvarty, proporcionálne zmeny metra a použitie cantu firmu. Jeho hudba bola brilantne 

virtuózna s idiomatickým charakterom. 

 

Kompozície Johna Dowlanda v zbierke Jeana Baptistu Besarda. Thesaurus harmonicus 

(Köln, 1603) 

Ako už bolo skôr spomenuté, v rámci Levočskej zbierky hudobnín sa nachádza 

lutnová tlač Jeana Baptistu Besarda. Thesaurus harmonicus (Köln, 1603). Súčasťou tejto 

významnej lutnovej zbierky pozostávajúcej zo 403 skladieb, zo začiatku 17. storočia je popri 

iných významných lutnových autoroch aj John Dowland. V tlači sa stretneme s rôznymi 

podobami jeho mena ako Ioannis Dooland Angli fol. 16v a fol. 120v ; Iannis Doland 

fol. 107v; Doolandi fol. 139v a Ioannis Doolandi fol. 170v. V textovej časti tejto antológie sa 

v mennom zozname autorov nachádza meno Johna Dowlanda v podobe Joanes Dooland 

Anglus fol. t3v. 
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Pri štúdiu sekundárnych prameňov sme objavili rozsiahlu štúdiu anglickej 

muzikologičky Julie Craig-McFeely, ktorá skúmala existenciu anglického lutnového 

repertoáru v anglických a kontinentálnych zbierkových fondoch. V prílohách štúdie sa 

nachádzajú obsahy jednotlivých skúmaných lutnových prameňov s uvedením jednotlivých 

skladieb a ich konkordanciami
29

. Medzi nimi nachádzame aj skladby pripisované Johnovi 

Dowlandovi v Besardovom Thesaure. 

 

Fantasia Lachrimae 

Uvedená skladba  sa nachádza v druhej knihe Besardovej antológie na fóliu 16v 

s autorským označením Ioannis Dooland Angli. Lachrimae. Diana Poulton ju síce zaraďuje 

do zoznamu Dowlandových skladieb, no spochybňuje jeho autorstvo
30

. Julia Craig-McFeely 

v stĺpci konkordancií uvádza katalógové (poradové) číslo P15 vypracované Dianou Poulton
31

. 

Ide o variačné spracovanie motívu z Pavany Lachrimae. Skladba po transkribcii z francúzskej 

tabulatúrnej notácie do modernej notácie je v rozsahu 51 taktov modálneho charakteru  in g. 

Je členená na diely s hlavnou témou a diely s variáciami. Prvá téma je v rozsahu 8 taktov 

a ako uvádza samotný názov, ide o tému Lachrimae (sĺz), ktorá je spracovávaná 

v Dowlandovej tvorbe mnohými spôsobmi (pavana, air de cour, galliarda a pod.)
32

 

Nasledujúci diel, takty 9-18, predstavuje variácie diminučného charakteru kopírujúce 

melodicko-harmonický plán prvého tematického dielu. Variačný diel je zakončený 

kadenčným spojom V- I (dur.) Od taktu 19 nasleduje druhý tematický diel začínajúci 

B durovým akordom. Diel končí taktom č. 26, D durovým akordom (durovou dominantou 

k centru g). Od taktu 27 po takt 35 nasleduje opäť variačný diel imitačného charakteru 

končiaci dominantou in g. Tretí tematický tiel začína na dominante in g (D dur) v rozsahu 

ôsmich taktov (takty 36-44) predstavuje tematické zakončenie skladby spojom V- I (dur). 

                                                
29 CRAIG-McFEELY, Julia. English Lute Manuscripts and Scribes 1530-1630. 2015. 
30 POULTON, Diana. The collected Lute Music of John Dowland. 1981, s. 313. 
31 CRAIG-McFEELY, Julia: English Lute Manuscripts and Scribes 1530-1630, ref. 29. 
32 HOLMAN, Peter. Dowland, John [heslo]. 2009.  
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Záverečný variačný diel predstavuje takty 45-53 s technikou diminúcií, sekvencií a imitácii. 

Z formového hľadiska uvedená fantázia predstavuje nasledujúci plán A-a
1
- B- b

1
-C-c

1
. Ako 

sme už spomínali motív „sĺz“ bol v Dowlandovej tvorbe veľmi populárny, on sám sa nechal 

inšpirovať Marenziovou a Lassovou madrigalovou tvorbou.
33

 Melodicko-tematická podstata 

predloženej fantasie vychádza a airu Flow my tears, ktorý bol prvý krát publikovaný 

v The Second Booke of Songs or Ayres of 2, 4. and 5. parts (London, 1600) fol. 4v. 

V lexikóne The New Grove Dictionary of Music and Musiacian nachádzame uvedenú pavanu 

v zozname prác pripísaných Dowlandovi. Jeho autorstvo tejto fantázie však nie je doteraz 

jednoznačne preukázané
34

 a na tieto otázky odpovie ďalší výskum (obr. 1). 

 

Galliarda Ioannis Doland fol. 107v 

Julia Craig-McFeely v stĺpci konkordancií uvádza katalógové (poradové) číslo P19 

a uvádza názov originálu Dowlandovej skladby Captain Digorie Piper's Galliard. 

V marginálii uvedeného fólia nachádzame rukopisnú poznámku N. B. (Nota Bene), z toho 

môžeme predpokladať, že skladba mohla byť predmetom interpretácie. Pri štúdiu 

sekundárnych prameňov sme objavili skutočnosť, že uvedená galiarda sa zhoduje 

s Dowlandovou skladou If my complaints could passions move ako aj jej úpravou 

pre consort
35

. Rozsahom ide o krátku skladbu v rozsahu 22 taktov. Pri transkripcii do súčasnej 

notácie sme často narazili na mnohé rytmické nezrovnalosti, ktoré bolo nutné korigovať 

za účelom zachovania rytmického charakteru galiardy: eeeq  e  eeeq. Téma uvedenej skladby 

sa čiastočne zhoduje s melodickým materiálom skladby Captain Digorie Piper's Galliard. 

V Besardovej antológii nachádzame skladbu v rovnakej tónine ako uvádza Poulton (g mol), 

v trojdobom metre. Variácie „ Dowlandovej“ galiardy uvedené v Besardovom exemplári sú 

v rozsahu 22 taktov (obr. 2). 

 

Galliarda Ioanis Doland fol. 120v 

Podľa štúdie Julie Craig-McFeely nesie originál skladby názov To Plead My Faith 

Galliard a autorstvo je pripísané Daniel Bachelerovi na základe konkordancií z oxfordského 

rukopisu Mathew Holmes lute book Dd.2.11 99v/1; Dd.4.22 6v-7; Dd.9.33 4 
36

 V Thesaure 

pri tejto pamiatke taktiež nachádzame rukopisnú  poznámku N. B. (obr. 3). 

 

Chorea Anglicana fol. 139v 

Originál skladby nesie názov Lady Laiton´s Almain. Julia Craig-McFeely v stĺpci 

konkordancií  uvádza katalógové (poradové) číslo P48. Skladbu nachádzame v siedmej knihe 

Besardovej antológie určenej tancu alemanda, na fóliu 139v. Podobne ako pri fantázii 

fol. 16v, Lachrimae, sa stretávame s podobným formovým členením tanca. Autor uvedenej 

fantázie rozdelil pôvodnú skladbu Lady Laiton´s Almain na jednotlivé tematické diely, ktoré 

potom variačne spracováva virtuóznou diminučnou technikou. Prvý tematický materiál sa 

nachádza od taktu č. 1-3, za ním nasledujú diminúcie, ktoré varírujú melodický materiál 

v taktoch 4-6. Druhý tematický materiál nastupuje v taktoch č. 7-9, za ktorým bezprostredne 

                                                
33 O´DETTE, Paul. The Lute music oh John Dowland. 1997. 
34 Peter Holman sa v hesle John Dowland  v Grove odvoláva na práce Poulton a Craig-McFeely.  
35 HOLMAN, Peter, ref 23. 
36 Mathew Holmes lute books. 2009. 
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nasledujú diminúcie (takty 9-11). Od taktu č. 12 sledujeme tretí tematický materiál, ktorý 

končí taktom č. 14. Variačný diel skladby nastupuje v rovnakom takte a trvá v rozsahu troch 

taktov (takty 13-15). Posledná téma, ktorá je následne varírovaná, sa nachádza v taktoch č.17-

19. Diminučné spracovanie posledného tematického materiálu sledujeme v taktoch č. 19-21. 

Formový plán uvedenej chorei predstavuje nasledujúcu schému A-a
1
-B-b

1
-C-c

1
. 

Pri komparácii tematického materiálu chorei s alemandou
  

Lady Laiton´s Almain uvedenou 

v publikácii Diany Poulton, predstavujú tematické materiály ABC takmer úplnú zhodu 

s exemplárom v Besardovom Thesaure. Tematický materiál má prevažne homofónny 

charakter v kontraste s diminúciami melodického charakteru (obr. 4). 

 

Fantasia fol. 170v 

Uvedená skladba má konkordanciu v tlači Roberta Dowlanda Varietie of Lute-Lessons 

(London, 1610) a Jane Pickeringe Lute book (London 1616) fol 24v-25/1
37

. 

 

Uvedená "Fantasia" je anonymného charakteru, konkordancia sa nachádza v rukopise 

Jane Pickeringes Lute book (1616) a zachovala sa  aj v tlači Johanna Daniela Myliusa 

s názvom Thesaurus Gratiarum (Frankfurt am Main, 1622), kde je skladba pripisovaná 

autorovi s názvom "Rosideri Angli generoso". Na základe podobnosti s niektorými 

chromatickými fantáziami Johna Dowlanda, bola skladba zahrnutá do súborného vydania 

Dowlandových lutnových  skladieb od Diany Poulton a bola dlho považovaná za súčasť jeho 

tvorby. Ako sa dozvedáme z textu bookletu k CD Jane Pickeringes Lute book skladba bola 

pripísaná Myliusovi
38

 (obr. 5). 

 

Záver 

Lutnová tlač Jeana Baptistu Besarda Thesaurus harmonicus (Cologne 1603) 

predstavuje antológiu skladieb významných európskych skladateľov druhej polovice 16. 

storočia. Jej exemplár sa zachoval v rámci Levočskej zbierky hudobnín  zo 16. a 17. storočia. 

Predmetom záujmu predkladaného príspevku bola existencia skladieb, ktoré boli v obsahu 

uvedenej antológie pripisované jednému z najväčší lutnistov konca 16. a začiatku 17. storočia 

v Európe, Johnovi Dowlandovi. Pri štúdiu tabulatúrnych zápisov a následných transkripcií 

do modernej notácie jednotlivých  Dowlandových skladieb sme zistili, že mnohé skladby 

vykazujú zhodu s referenčným materiálom predloženým vo svojej práci Dianou Poulton, 

no napriek tomu nevieme s istotou povedať, že autorstvo skladieb uvedených v Thesaure je 

Dowlandove. Práve naopak, na základe štúdia primárnych a sekundárnych prameňov 

týkajúcich sa Dowlandovho života a tvorby môžeme tvrdiť, že autorstvo skladieb: Fantasia 

fol 170v patrí Johannovi Danielovi Myliusovi, Galliarda Ioanis Doland fol. 120v Danielovi 

Bachelerovi. Autorstvo skladieb Chorea Anglicana fol 139v, Galliarda Ioannis Doland 

fol. 107v a Fantasia Lachrimae 16v nevieme bližšie určiť, nakoľko v čase Dowlandovej slávy 

sa mnohí lutnisti snažili napodobňovať jeho kompozičný a interpretačný štýl. Je však 

potešujúce, že pri niektorých „Dowlandových“ skladbách sa nachádzajú rukopisné zápisy 

N.B. čo môže odkazovať na znalosť Dowlanda a jeho skladieb aj na našom území.  Na otázky 

                                                
37 Pickeringe lute book. 2009. 
38 HERINGMAN, Jacob. Booklet k CD. Jane Pickeringes Lute book. 2009. 
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Dowlandovho autorstva ako aj bližšie preniknutie do Besardovej antológie a lutnového života 

na území dnešného Slovenska v období renesancie a baroka nám odpovie ďalší výskum. 

 

Resumé 

Lute print Jean Baptiste Besarda. Thesaurus harmonicus (Cologne 1603) is 

an anthology of compositions from major European composers of the late 16th century. 

Her copy is kept within Levoca music collections from the 16th and 17th centuries. 

Of interest to the present post was the existence of songs that were in the contents of that 

anthology attributed to one of the greatest lute players late 16th and early 17th century 

in Europe, John Dowland. When studying tabulature registrations and subsequent 

transcription into staf notation of Dowland´s individual compositions, we found that many 

songs show compliance with the reference material present in his work, Diana Poulton 

semitones, yet we can not say with certainty that the authorship of the songs listed 

in the Thesaurus is by Dowland. On the contrary, based on the study of primary and 

secondary sources relating to Dowland´s  life and work we can be argued that the authorship 

of songs: Fantasia fol 170v is attributed to Johann Daniel Mylius, Galliard Ioanis Doland fol. 

120v is by Daniel Bacheler. Authorship songs Chorea Anglicana  fol 139v, Galliard Ioannis 

Doland fol. 107v  and  Fantasia Lachrimae fol. 16v we can not specify, because at the time 

of Dowland´s fame many lute players, tried to imitate his composing and performing style. 

However, it is gratifying that for some " Dowland´s " Songs are hand written N.B. we can 

refer to the knowledge of Dowland and his songs and in our country. Dowland´s questions 

of authorship as well as further penetration into Besard´s anthology of the lute and life 

on the territory of Slovakia in the Renaissance and Baroque us respond further research. 
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Obr. 1 Fantasia Lachrimae - Thesaurus 

harmonicus, (Cologne, 1603) fol. 16v 

 

 

Obr. 2 Daniel Bacheler. To Plead My 

Faith Galliard 

 
Obr. 3 Gaglliarda Ioannis Doland fol. 

107v 

 

 
Obr. 4 Chorea Anglicana fol. 139v 
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Obr. 5 Fantasia fol. 170v 
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EDÍCIA HUDOBNÝCH PRAMEŇOV ZO SPIŠA MUSICA SCEPUSII 

VETERIS 

 

Mgr. Katarína Burgrová, PhD. 

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy 

 

Abstrakt 

Referát v úvode prináša stručný prehľad  vývoja hudobnohistorického bádania na území dnešného 

Slovenska s prihliadnutím na heuristiku a katalogizáciou hudobných prameňov, ako aj vydávanie pramenno-

kritických edícií na Slovensku. Autorka sa podrobnejšie venuje edícii Musica Scepusii Veteris, uvádza prehľad 

všetkých doteraz vydaných zväzkov a podrobný opis zväzku VII/1,  ktorý obsahuje vydanie Omše C dur Gregora 

Röslera. 

 

Abstract 

Introduction of the paper gives a brief overview of the development of musical and historical research 

on the territory of Slovakia. The focus is on the heuristics and cataloguing of musical sources as well 

as the issuance of the editions of these critical musical editions  in Slovakia. Author’s main interests is the serie 

Musica Scepusii Veteris. Except the overview of all previously published volumes, author discusses in detailed 

description of volume VII / 1, which contains the issue of the Mass in C major by Gregory Rösler. 

 

V úvode  referátu prinášame krátku sondu do slovenskej hudobnej historiografie v súvislosti 

s heuristikou a katalogizáciou hudobných prameňov z územia dnešného Slovenska. Práve táto 

činnosť je základom možnosti vzniku pramenno-kritických edícií. 

Prvé snahy o systematický zber hudobných prameňov z územia dnešného Slovenska 

sa viažu k roku 1919. Ich iniciátorom bol Vladimír Helfert, ktorý sa snažil o vybudovanie 

štátneho hudobnohistorického ústavu s centrálnou evidenciou hudobných prameňov z územia 

Čiech a Slovenska. Tieto snahy boli podporené aj novovzniknutým Seminárom pre hudobnú 

vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý v tom čase (1921) 

viedol Dobroslav Orel.  Výraznejšie úspechy v tomto snažení sa objavili až po roku 1945. 

Začiatkom 50. rokov vznikali nové inštitúcie, ktorých úlohou bola starostlivosť o pamiatky 

hmotnej i nehmotnej kultúry (Slovenský pamiatkový ústav, Ústav hudobnej vedy Slovenskej 

akadémie vied). Z tohto obdobia zaznamenávame aj výraznú snahu o založenie Slovenského 

hudobného múzea v priestoroch kaštieľa v Dolnej Krupej. Túto myšlienku priniesol Juraj 

Šimko-Juhás (Krajčiová 2011). Napriek výraznej podpore zo strany Ústavu hudobnej vedy sa 

jeho návrh nezrealizoval. V roku 1954 vzniklo ústredie hudobnohistorickej dokumentácie 

na Ústave hudobnej vedy SAV. Samostatné Hudobné oddelenie v Slovenskom národnom 

múzeu vzniklo v roku 1965. Až do roku 1991 fungovalo v rámci Historického ústavu 

Slovenského národného múzea (ďalej len SNM). Od tohto roku zaznamenávame činnosť 

samostatnej jednotky SNM pod názvom Hudobné múzeum (ďalej len SNM-HuM). 

Vytváranie zbierkového fondu hudobných prameňov, ktorý poznáme pod názvom Slovenský 

katalóg hudobných prameňov (založený bol v roku 1967), je teda výsledkom systematickej 

práce významných osobností slovenskej muzikológie.  Súčasťou práce hudobnomúzejného 

pracoviska je zaradenie hudobných prameňov zo Slovenska do medzinárodného kontextu 

prostredníctvom databázy RISM (Répertoire International des Sources Musicales, 



56 

 

Medzinárodný katalóg hudobných prameňov)
1
. SNM-HuM je národnou centrálou RISM 

na Slovensku. Podľa  informácií od pracovníčky HuM, muzikologičky Miriam Das Lehotskej, 

sa naposledy realizovala korektúra  doterajších záznamov prameňov a doplnili sa nové 

záznamy o prameňoch zo Zbierky hudobnín uršulínskeho kláštora v Bratislave v programe 

Kallisto
2
. Momentálne je rozpracovaná Zbierka hudobnín z rímskokatolíckeho farského 

kostola a kláštora v Pruskom. Na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave (KM FFUK) pôsobí druhá pracovná skupina RISM - študenti, ktorí 

spracovávajú pramene z Levočskej zbierky hudobnín a z Lyceálnej knižnice v Kežmarku. 

Historický prameň  je základným „prostredníkom“ medzi historikom a skúmaným 

hudobnokultúrnym procesom. Vzhľadom na tému príspevku sa zameriame iba 

na problematiku hudobného prameňa, ktorý označujeme pojmom primárny, teda samotné 

hudobné dielo a hudobné prejavy v širšom slova zmysle. V dnešnej dobe sem môžeme 

priradiť aj zvukovú podobu hudobného diela získanú prostredníctvom zvukového záznamu. 

Jednou zo základných úloh hudobného historika  je príprava tohto prameňa na skúmanie. Ako 

uvádza aj Richard Rybarič (1994, s. 35-36) „až 80% hudby, ktorá je objektom bádateľského 

záujmu historika, nemožno študovať priamo a bezprostredne“. Rybarič poukazuje 

predovšetkým na rôzne typy notácie, ale i fragmentárnosť, či poškodenie prameňov. Prepis 

do dnešného notačného systému nepredstavuje iba jednoduché, mechanické prepísanie, ale 

často ide o transformáciu vyžadujúcu hlboké odborné znalosti. 

Vydávanie hudobných prameňov zaznamenávame v Európe už v 19. storočí. 

Vo Francúzsku Edmond de Coussemaker vydal faksimile aj transkripciu stredovekých 

hudobných pamiatok, ako aj diela Adama de la Halle. V 2. pol. 19. storočia zakladá 

v Nemecku edíciu hudobných prameňov Denkmäler der Tonkunst
3
 Friedrich Chrysander. 

Guido Adler v roku 1894 vydáva prvý diel edície Denkmäler der Tonkunst in Österreich 

v Rakúsku. Pozoruhodná je aj česká edícia Musica antiqua Bohemica, ktorú založil v roku 

1934 Vladimír Helfert a po jeho smrti 1945 mal na jej rozvoji najväčšiu zásluhu Jan Racek. 

Podrobný prehľad edičnej činnosti hudobných prameňov na Slovensku prináša 

vo svojej štúdii Vladimír Král (2014). Král uvádza ako prvé edičné počiny (nie edície 

v pravom slova zmysle) notové prílohy v rámci publikácií (napr. v rámci publikácie Hudba 

na Slovensku v XVII. storočí alebo prílohy v periodiku Slovenská hudba). Prvá edičná séria 

vychádza až v roku 1971 a nesie názov Fontes Musicae in Slovacia.  Neskôr sa k nej pridáva 

edícia s názvom Stará hudba na Slovensku. Po roku 1989 a po zániku vydavateľstva Opus 

vznikajú nové série v Hudobnom centre v Bratislave, ktoré od r. 2005 vydáva Monumenta 

musicae Slovacae a v Hudobnom fonde v roku 2003 Musica Antiqua Slovaca. Novú edičnú 

sériu otvára aj SNM HuM, a to pod názvom Musaeum Musicum a Katedra hudobnej vedy 

Univerzity Komenského v Bratislave (KHV UK) s názvom Musicalia Istropolitana. 

V ideálnom prípade by mal hudobný historik pracovať s modernou kritickou edíciou 

prameňov v širšom edičnom kolektíve, no prax na Slovensku v posledných rokoch nám 

ukazuje, že väčšinou takúto edíciu hudobný historik pripravuje úplne sám. Edičná činnosť 

                                                
1 www.rism.info 
2 Software, ktorý vyvinula centrálna redakcia RISM vo Frankfurte nad Mohanom na spracovanie hudobných 

prameňov. 
3 Dekmäler deutscher Tonkunst (65. zv.) vychádzali vo vydavateľstve  

 Breitkopf&Härter v Lipsku v rokoch 1892-1931 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Martina%20Božeková/Desktop/www.rism.info
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hudobných prameňov je riadená zásadami, ktoré nájdeme aj v slovenskej odbornej literatúre 

podrobne rozpracované.
4
 Základnou zásadou je, že všetko, čo vyjde tlačou by malo mať 

konečnú verziu. Prvým krokom je transnotácia - prepis do dnešného notového záznamu. 

V dnešnej dobe je pri tejto práci vynikajúcou pomôckou počítač s notačným programom.
5
 

Pri kritickej edícii je nutná transkripcia, ktorá zahŕňa korigovanie koruptel, teda 

chybných nôt alebo neúplných záznamov spôsobených pri odpisovaní, ako aj doplnenie 

všetkého, čo chýba (generálbas, prednesové a tempové značky etc.). To všetko by malo byť 

uskutočnené na základe štýlovej kritiky so znalosťou panujúceho hudobného myslenia. Ak 

majú z partov hrať výkonní hudobníci, žiada sa notopis nezaťažiť poznámkovým aparátom 

a poznámky sa uvádzajú v revíznej správe. Ideálnym dovŕšením práce hudobného historika 

paradoxne nie je tlačená verzia hudobného diela, ale jeho zvuková podoba, teda samotná 

hudba.  

S týmto vedomím vznikol v Prešove v roku 2001 Prešovský hudobný spolok Súzvuk.
6
 

Prvý projekt, ktorý združenie realizovalo sa týkal záchrany a oživenia hudobných pamiatok zo 

zbierky hudobnín zo Smolníckej Huty. Výsledkom projektu
7
 bol koncert v Rímskokatolíckom 

kostole sv. Kataríny v Smolníku, na ktorom odzneli diela „zabudnutých“ skladateľov J. 

Liningera, P. Neumüllera, J. Kroliga, G. Röslera. Na základe praktického poznania hudobnej 

tvorby menovaných skladateľov sa v roku 2003 začala systematická spolupráca medzi 

pracovníkmi Ústavu hudobnej vedy SAV v Bratislave a Prešovským hudobným spolkom 

Súzvuk, ktorej výsledkom bol vznik špecializovanej paramenno - kritickej edície Musica 

Scepusii Veteris (ďalej jen MSV). Táto edícia je otvoreným súborom samostatných sérií a je 

zameraná na vydávanie hudobných prameňov zo Spiša. Jednotlivé série sa členia na zväzky. 

Každý skladateľ má vlastné číslo série. Takto je možné priraďovať nové série príp. pridávať 

nové zväzky k už vytvoreným. Každý zo zväzkov obsahuje podrobnú vedeckú štúdiu, ktorá 

prináša aktuálne výsledky výskumov o živote a tvorbe skladateľov, oboznamuje 

s problémami, ktoré vznikli pri transkripcii a transnotácii a pochopiteľne prináša štýlovú, 

formovú a harmonickú analýzu hudobného diela. Jednotlivé vydania majú bilingválnu 

podobu, sú písané v slovenskom a nemeckom jazyku. V podrobne vypracovaných revíznych 

správach sú zaznamenané všetky uskutočnené zmeny. MSV je v súčasnosti jednou 

z najreprezentatívnejších pramenno-kritických edícií na Slovensku. Vychádza čiastočne 

v rámci tretieho sektora, ale bez podpory grantov zo štátnych prostriedkov, by jej vydávanie 

nebolo možné.
8
 Prehľad doteraz vydaných zväzkov uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 

 

 

                                                
4 napr. v Hudobnej historiografii Jozefa Kresánka a tiež v Hudobnej historiografii Richarda Rybariča 
5 Na trhu existuje široký výber notačných programov, no podľa mojich skúseností má najlepšie zabezpečenú 

odbornú pomoc, aj v podobe v slovenčine napísanej literatúry, program Sibelius. Výbornou užívateľskou 

pomôckou je publikácia Základy hudobnej informatiky, ktorej autormi sú Miloš Betko a Pavol Brezina. 
6 Ide o občianske združenie, ktoré vzniklo s úmyslom združovať odborníkov z oblasti muzikológie a hudobnej 

pedagogiky, ktorých záujmom je zachovanie, propagácia a začlenenie hudobnokultúrneho dedičstva 

do súčasnej kultúry. Zakladajúci členovia sú F. Matúš, K. Burgrová a M. Burgr. 
7 Projekt finančne podporila Karpatská nadácia. 
8
 Všetky doterajšie zväzky boli vydané s finančnou podporou Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (VEGA) ako aj  Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky. 
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séria/číslo 

 

autor a hudobné dielo 

 

editor 

 

rok 

vydania 

I/1 Thomas GOSLER 

Ist Gott für uns, wer mag wider uns 

sein? 

Janka Petőczová 2003 

I/2 Thomas GOSLER 

Du hast mir das Herz genommen 

Janka Petőczová 2003 

II/1 Johann SCHIMRACK 

Lobe den Herren, meine Selle! 

Janka Petőczová 2004 

II/2 Johann SCHIMRACK 

Richte mich Gott 

Janka Petőczová 2005 

II/3 Johann SCHIMRACK 

Singet dem Herren ein neues Lied 

Janka Petőczová 2006 

II/4 Johann SCHIMRACK 

Siehe, wie fein und lieblich ist’s 

Janka Petőczová 2007 

II/5 Johann SCHIMRACK 

Ach Herr, wie sind meiner Feinde so 

viel 

Janka Petőczová 2009 

II/6 Johann SCHIMRACK 

Nach dir, Herr, verlanget mich 

Janka Petőczová 2011 

II/7 Johann SCHIMRACK 

Jauchzet dem Herren, alle Welt! 

Janka Petőczová 2012 

III/1 Johann LININGER 

Ubi Jesu quescis spes & 

Nullum donum, nulla merces 

Katarína Burgrová 2003 

IV/1 Petrus PEŤKO 

Missa ex G Jesuli Nati 

Ladislav Kačic 2009 

V/1 Paul NEUMÜLLER 

Graduale de SS. Angelis & 

Ariae Due pro Corporis Xristi Festo 

Katarína Burgrová 2009 

VI/1 P. Ferdinandus PANKIEWICZ  

a S. Caecilia SchP  

Concerto a 4 

Ladislav Kačic 2012 

VII/1 Gregor RÖSLER 

Missa in C 

Katarína Burgrová 2013 

Prehľad doteraz vydaných zväzkov edície Musica Scepusii Veteris 

 

Thomasovi Goslerovi (? -1646) je venovaná prvá séria MSV a obsahuje jeho dve 

motetá. Z tvorby tohto skladateľa boli doposiaľ objavené iba dve skladby
9
, no spôsob akým 

sú skomponované, hodnotí editorka Petőczová (2014, s. 241) „ako kvalitnú barokovú hudbu, 

                                                
9 Dvojzborové moteto s generálnym basom a šesťhlasné moteto. 
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ktorá vznikla v interakcii s poznaním paralelného hudobného vývinu v Európe a s prijatím 

špičkovej hudby európskych skladateľov za svoju vlastnú“. Gosler pochádzal z Flensburgu 

a pred príchodom na Spiš pôsobil na Morave. Nepriaznivé náboženské pomery ho prinútili 

presídliť sa do slobodného kráľovského mesta Kežmarok, kde pôsobil od r. 1625 vo funkcii 

notára. 

Druhá, na počet zväzkov najbohatšia séria obsahuje tvorbu spišskopodhradského 

organistu a hudobného skladateľa Johanna Schimracka (Jána Šimráka). Editorka J. Petőczová 

nadväzuje v tejto sérii na projekt vydávania Šimrákových skladieb na latinské texty Opera 

omnia I.a II. (ed. Richard Rybarič), kde je skladateľ uvádzaný pod menom Šimbracký. 

Najnovšie výskumy ukázali, že správny tvar mena je Johann Schimrack (Ján Šimrák)
10

. 

Vo svojej najnovšej monografii  Hudba ako kultúrny fenomén v dejinách Spiša Petőczová 

(2014, s. 239) podrobne analyzuje jeho tvorbu. Obzvlášť vysoko hodnotí jeho 

multisekcionálne duchovné koncerty: „takýto typ rozvinutého veľkého duchovného koncertu 

poznáme z vrcholnobarokovej tvorby Heinricha Schütza a u Jána Šimráka potvrdzuje vysokú 

úroveň jeho kompozičného majstrovstva. Majstrovsky stvárnený je aj Šimrákov 

multisekcionálny duchovný koncert na text žalmu č.100 Jauchzet dem Herren, alle 

Welt...Predvádzal sa nielen na Spiši, ale aj v Sliezsku, v Kostole sv. Márie Magalény 

vo Vroclavi ešte dlho po smrti Jána Šimráka“.
11

 Z monografie sa dozvedáme výsledky jej 

výskumu, ktoré hovoria o celej rodine Šimrákovcov. 

Tretia séria obsahuje jeden zväzok a prináša  dve duchovné árie Johanna Liningera, 

ktorý pôsobil v 2. polovici 18. storočia ako organista v Jasove. Jeho diela sa však našli 

v rukopisných hudobných prameňoch vo viacerých zbierkových fondoch zo Slovenska. 

Predmetné árie pochádzajú zo zbierky hudobnín zo Smolníckej Huty. Ide o skladby, ktoré sú 

pevne zakotvené na báze vyjadrovacích prostriedkov raného klasicizmu. 

Podolínsky piarista P. Peter Peťko a jeho Vianočná omša G dur (Missa ex G Jesuli 

Nati) tvorí obsah štvrtej série. Ladislav Kačic (2009, s. 11) v úvodnej štúdii uvádza, že 

„skladby P. Petra Peťka sa zachovali podľa doterajších poznatkov iba na Slovensku, hoci dlhé 

roky pôsobil aj v Poľsku“. 

Tvorbe skladateľa pôsobiaceho na južnom Spiši (Smolník) a na Gemeri (Rožňava) je 

venovaná piata séria. Nachádzajú sa v nej dve duchovné árie a graduale Paula  Neumüllera. 

O jeho tvorbu sa zaujímali aj pracovníci Ústavu hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby 

Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, v rámci projektu Implementácia a 

prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom 

prostredí (Zahradníková 2011) . Výsledkom tohto projektu je, okrem iného, aj zvuková 

nahrávka vybraných skladieb, vďaka ktorej je hudba priblížená všetkým, nie len hudobníkom 

a muzikológom. 

Šiesta séria  má jeden zväzok a edične ho pripravil Ladislav Kačic (2012). Obsahuje 

Concerto P. Ferdinanda Pankiewicza (P. Ferdinadus Pankiewicz S. Caecilia SchP: Concerto a 

4).  

Siedma séria prináša dielo skladateľa, ktorý na Slovensku nepôsobil, no odpisy jeho 

skladby, Omše C dur, vznikli na Spiši už 12 rokov potom, ako vyšla v Bavorsku jej tlačená 

                                                
10

 K zmene priezviska doviedol autorku dlhodobý a veľmi rozsiahly výskum dobových prameňov. 

O výsledkoch podrobne informovala vo viacerých štúdiách (Petőczová 2007). 
11 Musica Scepusii veteris II/7 
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verzia. Prvotným zdrojom pre nové vydanie bol hudobný rukopisný prameň zo Zbierky 

hudobnín zo Smolníckej Huty, na ktorom bolo meno autora iba v tvare priezviska „Rösler“. 

Jednou z prvotných úloh bolo identifikovať autora hudobného diela. V Slovenskom katalógu 

hudobných prameňov nájdeme nami skúmanú Omšu C dur ešte v rukopisnom odpise 

v Zbierke hudobnín z Farského kostola v Kežmarku. V prameni z Kežmarku chýba titulný 

list, nedozvedáme sa z neho meno autora. Na konci sopránového partu sa v kežmarskom 

prameni nachádza dátum 18. júl 1768. Tento údaj vyvrátil hypotézu, že by nami skúmaná 

Missa in C mohla byť dielom Jána Jozefa Röslera, pretože ten sa narodil až v roku 1771. 

Tretí exemplár tejto skladby pochádzajúci z územia Slovenska je rukopis uložený 

v Štátnom archíve Bratislava - pobočka Modra. Ide o odpis, ktorý pochádza zo Smolníka 

z roku 1761. Na titulnom liste tejto pamiatky sa v pravom hornom rohu nachádza dodatočný 

záznam inou rukou Auth. Rösler. 

Záznam v RISM nás na základe notového incipitu privádza do Frankfurtu 

nad Mohanom (Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg). Tu nachádzame tú istú 

skladbu s provenienciou: Fürstäbliche Hofkapelle, Fulda. Meno autora v tomto prameni je 

uvedené iba v podobe písmen D: R:. Jej ďalší exemplár je podľa RISM v hudobnom archíve 

v Salzburgu (Dom-Musikarchiv). Ako autor diela je tu uvedený P. Rösler. Pri písomnej 

korešpondencii s odborníkmi z Rakúska som sa obrátila aj na pracovníčku archívu Evu 

Neumayer
12

, ktorá upriamila moju pozornosť na zachovanú hudobnú tvorbu Gregora Röslera. 

Na základe ďalšieho bádania sa nám podarilo určiť autora, ktorým je Gregor Rösler (1714-

1775), o ktorom sa z hudobného lexikónu z roku 1811
13

 dozvedáme, že bol augustínskym 

mníchom v Bavorsku, bol vynikajúcim hudobníkom a pôsobil aj v kláštore v Regensburgu. 

V roku 1749 bol v kláštore Seemannshausen subpriorom. Práve v roku 1749 vyšiel tlačou 

jeho opus VI, ktorého originál sa nachádza podľa našich doterajších zistení v dvoch 

archívoch: 

1. Schwäbisches Landesmusikarchiv am Musikwissenschaftlichen Institut, 

Philosophische fakultät, Eberhard Karls Universität Tübingen  

2. Musikarchiv, Franziskanerkloster Salzburg, (exemplár, ktorý obsahuje iba party 

canto/alto/tenore/basso/organo). 

Pri transkripcii sme porovnali všetky dostupné hudobné pramene, v revíznych 

poznámkach a v notovom zápise sme zaznamenali všetky odlišnosti a nami uskutočnené 

zmeny.  

Skutočnosť, že na Spiši sa našli až tri odpisy tejto skladby a o jednom z nich vieme, že 

vznikol 12 rokov po vydaní diela tlačou, nám potvrdzuje, že hudobný život na území 

dnešného východného Slovenska aj v 18. storočí nijako nezaostával za úrovňou v okolitých 

krajinách. Interpretačná náročnosť tohto diela, predovšetkým vo vokálnych partoch, 

potvrdzuje, že na jeho uvádzanie boli potrební vynikajúci hudobníci. 

Želaním každého hudobného historika je, aby hudba, ktorú vytiahol zo zabudnutia, 

opäť zaznela. Prešovský hudobný spolok Súzvuk, chce v budúcnosti pokračovať v edícii 

hudobných prameňov, ale bude hľadať finančné prostriedky aj na ich verejné uvádzanie 

                                                
12 Archiv der Erzdiözese Salzburg 
13 LIPOWSKY, Felix Joseph. Baierisches Musik-Lexikon München. 1811. 
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a zvukové zaznamenanie. Mojím hlbokým presvedčením je, že táto hudba nebola vytvorená 

len pre hŕstku odborníkov, ale patrí všetkým. 
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FONTES MUSICAE PROFANAE V ZRKADLENÍ HUDBY NA SPIŠI 

marginálie k výstave v Ľubovnianskom múzeu na hrade v Starej Ľubovni
1
 

(apríl – september 2015) 

 

PhDr. Zlatica Kendrová, PhD. 

SNM-Hudobné múzeum Bratislava 

 

Abstrakt 

V príspevku sme demonštrovali problematiku interpretácie, prezentácie a sprístupnenia 

prameňov a vývinu svetskej hudobnej kultúry na Slovensku a na Spiši z muzeálneho hľadiska a na príklade 

výstavného projektu, do ktorého autorským scenárom a zbierkovými predmetmi vstúpilo SNM-Hudobné 

múzeum ako partner Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni. 

 

Abstract 

In the article we have shown the issues of interpretation and presentation of, and access to, sources, 

as well as the development of secular musical culture in Slovakia and the Spiš region, from a museum standpoint 

and in the example of an exibition project, which the Slovak National Museum-Music Museum joined as a 

partner of the Ľubovňa Museum in Stará Ľubovňa via an authorial plan and items from its collection. 

 

Sprístupňovanie, popularizácia a prezentácia múzejných zbierok verejnosti s cieľom 

ich poučeného poznávania je zaiste napĺňaním litery Zákona o múzeách a galériách
2
, dáva 

však činnostiam múzeí jednoznačne hlbší zmysel a poslanie. Tie tkvejú v oživovaní a 

sprítomňovaní kultúrnych hodnôt minulosti zhmotnených v originálnych prameňoch. 

Vo variabilných spôsoboch prezentácie zbierok, zbierkových predmetov, akými sú napríklad 

edičná činnosť, prednášky, koncerty, výstavy a expozície, vrcholí proces múzejnej náplne 

práce postupujúcej smerom od akvizičnej činnosti cez odbornú dokumentáciu a katalogizáciu, 

až po odborné zhodnotenie prameňov spôsobom ich seriózneho výskumu a bádania.
3
 

Špecifickým médiom a účinným prostriedkom múzejnej prezentácie, ktorá berie vážne 

na zreteľ kontakt so širokou verejnosťou, je jednoznačne výstava. Má v rukách špecifické 

komunikačné prostriedky, aby vytvorila priestor pre originálny výklad historických javov, ich 

štúdium, poznávanie arzenálu prameňov kráčajúc k estetickému zážitku.
4
 S ambíciami 

naplnenia uvedených kritérií sme sa v SNM-Hudobnom múzeu ako partner Ľubovnianskeho 

múzea ujali prác na scenári výstavného projektu letnej turistickej sezóny 2015 Zrkadlenie 

hudby na Spiši. Výstavu so zámerom interpretácie historickej svetskej – profánnej – hudby 

situovanú v prezentačných muzeálnych priestoroch  hradu v Starej Ľubovni sme štylizovali 

                                                
1 Text príspevku čerpá zo scenára výstavy Zrkadlenie hudby na Spiši autorov Petra Jantoščiaka a Zlatice 

Kendrovej. Dokument je uložený v Oddelení dokumentácie, správy a ochrany zbierkových fondov SNM-

Hudobného múzea pod číslom SNM-HuM V-S-2015/1. Pri príležitosti usporiadania výstavy bol vydaný 

sprievodný materiál Zrkadlenie hudby na Spiši, v ktorom je uvedený zoznam literatúry, reprintov, prameňov, 

inštitúcií a ďalších zdrojov použitých pre účely scenára a výstavy, a preto ich v tomto texte už nebudeme 

bližšie uvádzať.  
2 Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona 

Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony. § 8, § 15. 
3 KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana a kol. Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea SNM. 

Bratislava : Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 2001, s. 11- 24. ISBN 80-8060-070-8. 
4 KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, Jana. Úvod do hudobnej muzeológie. Bratislava : Katedra hudobnej vedy, 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2010, s. 79 – 82. ISBN  978-80-970553-5-6. 
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ako monotematickú a analytickú (na rozdiel od formalistickej výstavy, ktorá sa sústreďuje 

na predmet – exponát s minimálnym sprostredkovaním informácií).
5
 Navrhované jednotlivé 

exponáty, získaný ikonografický materiál a sprievodné texty sme vkladali do súvislostí 

korešpondujúcimi s prejavmi  svetskej hudby a vývinom kultúry na území historického 

Uhorska, s dôrazom na oblasť Spiša i východného Slovenska. Koncepciu scenára usmernili aj 

požiadavky formulované na strane objednávateľa výstavy v prospech zaujatia širokých vrstiev 

návštevníkov. Išlo najmä o exponovanie hudobných nástrojov vsadených do súvislostí 

historickej tanečnej zábavnej hudby hradných sídel a šľachtických rezidencií. Vzhľadom 

na umiestnenie výstavy v lokalite severného Spiša sme sa zaoberali tiež hudobnými vplyvmi 

prúdiacimi z územia Poľska a  vytipovanými príkladmi sme poukázali na jedinečnosť vkladu 

spišského regiónu do toku dejín hudobnej kultúry na Slovensku. V objekte renesančnej 

kaplnky zariadenej historickým nábytkom sme viac zvýraznili hudobnú kultúru Starej 

Ľubovne (P. Pantaleon Roškovský) a Podolínca (piaristi
6
). Naše tvorivé snaženia limitovala 

výstavná plocha rozmerov približne 10 x 8 metrov, disponibilné výstavné prvky a napokon 

aj krátky 12 týždňový časový interval pre stanovený rozsah práce. 

Geografická oblasť Spiša bola v minulosti regiónom stretu viacerých kultúrnych 

vplyvov a tradícií (nemecko-rakúske, slovenské, poľské, maďarské, ukrajinsko-rusínske) 

a v dejinách hudobnej kultúry na Slovensku zanechala špecifický a vzácny korpus hudobných 

prameňov, vrátane hudby svetskej (profánnej). V tejto súvislosti je Spiš stále lákavým 

prostredím bádania našimi domácimi a zahraničnými muzikológmi. Viaceré popredné 

osobnosti spomedzi slovenských hudobných historikov ukotvili svoje vlastné výskumné úsilie 

v areáli spišských hudobných prameňov: Jozef Kresánek (Zbierka piesní a tancov Anny 

Szirmay Keczerovej), Richard Rybarič (Spiš v starších dejinách hudby na Slovensku), 

Ladislav Mokrý (Pestrý zborník), Darina Múdra (Zbierky hudobnín z rímskokatolíckych 

farských kostolov v Kežmarku, v Ľubici, v Spišskom Podhradí, v Švedlári, atď. z obdobia 

hudobného klasicizmu), Marta Hulková (Levočská zbierka hudobnín, Ľubický spevník, 

Hudobný konvolút z Lyceálnej knižnice v Kežmarku), Ladislav Kačic (Pestrý zborník, 

výskum zbierky hudobnín piaristov z Podolínca), Jana Kalinayová-Bartová (nototlač 

a hudobná ikonografia), Janka Petőczová (Levočská zbierka hudobnín, spišská polyfónia, 

polychória a jej domáci tvorcovia), Peter Ruščin (hymnológia, tlačené a rukopisné spevníky 

duchovných piesní zo Spiša), Ľuba Ballová (Daniel Speer a Hudobný turecký Eulenspiegel, 

problematika svetskej hudby a dobových tancov), Jana Mária Terrayová (Zbierka piesní 

a tancov Eleonóry Susany Lányiovej) a ďalší. Pri spracovaní naznačenej atraktívnej témy sme 

sa mohli takto spoľahnúť na skôr dosiahnuté i najnovšie výsledky bádania v oblasti hudobnej 

historiografie. 

V perspektíve reflexie európskej hudby i hudobných prejavov znotovaných 

v zachovaných šľachtických hudobných zbierkach z nášho územia sme výstavou a v nej 

použitými prostriedkami sledovali ilustráciu, prípadne rekonštrukciu obrazu súdobého 

hudobno-kultúrneho života šľachty a meštianstva.
7
 V ňom sa zjavne zračila  ústretovosť voči 

                                                
5 KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, ref. 4. 
6 Rád chudobných regulárnych klerikov Matky Božej Zbožných škôl (lat. Ordo Clericorum regularium 

pauperum Matris Dei Scholarum Piarum). www.piaristi.sk  
7 Sledované hudobné zbierky obsahujú väčšinou zmiešaný repertoár určený pre svetské, ale aj duchovné 

(cirkevné) účely. 

http://www.piaristi.sk/
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prenikaniu spontánnej ľudovej pospolitej tvorivosti, prejavujúca sa  otvorením feudálnych 

hradov, zámkov a kúrií  vtedajšiemu ľudovému tancu. Tak vznikol priestor pre vzájomnú 

priaznivú súčinnosť dvorných a ľudových muzikantov, ktorí obohacovali vlastný kompozičný 

a interpretačný prejav. Napokon aj religiózne prostredie reholí, v ktorom sa pestovala hudba, 

dokladá pramene hudby svetskej. Pokúsili sme sa priblížiť historický hudobno-kultúrny areál, 

ktorý nekládol vysoké umelecké kritériá, ani sa neviazal na oficiálne inštitúcie. V niekoľkých 

rovinách sme sa vysporadúvali s prejavmi domácej svetskej hudby a jej prameňmi (primárne a 

sekundárne) v rozpätí takmer piatich storočí  (15. – 19. storočie). 

Stredobodom výstavnej prezentácie sa stal dobový inštrumentár a jeho praktické  

uplatnenie. Ten sme atraktívne odprezentovali bohatým zastúpením exponátov – hudobnými 

nástrojmi a ich stvárnením vo výtvarnom umení.
8
 Písomné primárne hudobné pramene, ktoré 

v našej hudobnej historiografii evidujeme ako zborníky inštrumentálnych skladieb 

so zastúpením svetskej hudby tanečného charakteru, sme predstavili z hľadiska ich významu a 

obsahového spektra v podobe faksimile a digitálnych kópií, keďže podliehajú prísnym 

kritériám ochrany v inštitúciách, v ktorých sú tezaurované, alebo sa dnes už nenachádzajú 

na území Slovenska.  Pôvodný zámer ich zobrazenia v kompozícii so sprievodnými textami 

vo výtvarno-grafickom riešení výstavných bannerov bol nahradený ich zverejnením 

v nenáročne skoncipovanom ´katalógu´ z výstavy, resp. išlo o tzv. nepredajný a neprenosný 

sprievodný materiál k výstave. K arzenálu prameňov dôležitej výpovednej hodnoty sme 

zaradili aj dobové sekundárne pramene a ďalšie priliehavé hudobné námety vo výtvarnom 

umení a v publikovanej literatúre, dotvárajúc celkový obraz spracovávanej výstavnej témy.  

 

Svetská hudba a stredovek 

Úvodnú stať výstavy so svetskou hudbou stredoveku sme poňali cez pôsobenie igricov, 

nositeľov svetskej hudby a kultúry činných do 17. storočia. Charakterizuje ich artistická 

zručnosť, tanec, spev, dôvtip, improvizácia a nástrojová virtuozita. Na trhoch, jarmokoch 

a stredovekých slávnostiach mesta igrici (tiež nazývaní jokulátori, šašovia, kaukliari) zabávali 

ľudí alebo boli súčasťou sprievodnej družiny šľachtica. Flauta, píšťala, bubienok, gajdy, roh, 

pastierska trúba, rebeka a fidula, ninera, psaltérium a dulcimer patrili do stredovekého 

inštrumentára, ktorý sme predstavili pomocou hudobnej ikonografie bohato zastúpenej 

napríklad na freskách kostolov v Levoči, v Spišskej Novej Vsi, v Podolínci, v Žehre či 

v Batizovciach. Hudobné nástroje sa stali súčasťou nástrojových zoskupení na šľachtických 

dvoroch i v rómskych kapelách. 

 

Lutna – Virginal – Husle 

Domáce muzicírovanie šľachty, vyšších spoločenských vrstiev, ale aj v prostredí 

reholí, úzko súviselo s hrou na hudobné nástroje, akými boli lutna (brnkací), virginal 

(klávesový) a husle (sláčikový). Na našom území sa zachovalo niekoľko hudobných 

rukopisov a tlačí s hudbou adresovanou týmto hudobným nástrojom, ktoré umocnili výpoveď 

výstavnej prezentácie.
9
 Ich dôležitosť podčiarkuje aj hudobná ikonografia v podobe 

nástenných a tabuľových malieb.
10

 Umenie lutnovej hry reprezentuje Levočská lutnová 

                                                
8
 Tzv. hudobná ikonografia. 

9 Napríklad v kolekciách, akými sú Bardejovská zbierka hudobnín a Levočská zbierka hudobnín. 
10 Napríklad Lutnistka z barokových tabuľových malieb štyroch muzicírujúcich dám pôvodne zo starého 
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tabulatúra z obdobia prelomu 17.– 18. storočia s repertoárom štandardných dobových 

európskych tancov písaných francúzskou lutnovou tabulatúrnou notáciou.
11

 Staršie hudobné 

rukopisy pre klávesové nástroje s datovaním poslednej tretiny 17. storočia, akými sú Pestrý 

zborník a Tabulatura Vietoris, tezaurujú repertoár zapísaný tzv. nemeckou organovou 

tabulatúrnou notáciou
12

 so zameraním na skladby svetské i cirkevné (duchovné piesne) a 

tušíme v nich hudobno-kultúrny štýl prostredia uhorskej aristokracie.
13

 V rukopisoch našli 

uplatnenie európske dobové tance (allemand, courante, sarabanda, gagliarda, gavotte, 

moresca, ballet, atď.), tance ovplyvnené domácou ľudovou motivikou nachádzame 

pod názvom chorea alebo saltus a zodpovedajú najmä typu hajdúskeho tanca. V mladších 

prameňoch,  napríklad v Zbierke piesní a tancov Eleonóry Susany Lányiovej (1729) 

s kežmarským pôvodom  alebo v gemerskom Zborníku skladieb pre klávesové nástroje 

z Lubeníka z druhej polovice 18. storočia, sa viac vyskytuje menuet. Vedľa uhorských tancov 

tu našli uplatnenie aj ďalšie európske, najmä poľské (polonézy a mazúrky) prečo v zátvorke?, 

tiež tanečné a netanečné árie. Na virginali a lutne hrali najmä šľachtici, dvorní hudobníci 

zrejme nie. Z hudobných pamiatok pre sláčikový nástroj sa repertoárom a jeho charakterom 

k prostrediu regiónov rozhrania Spiša a Liptova najviac primkýna Zbierka piesní a tancov 

Anny Szirmay Keczerovej z 18. storočia. Prienik poľských a nemeckých hudobných vplyvov 

dokladá aj Uhrovská zbierka tancov z roku 1742 so zastúpením tancov označených ako 

„Saltus Pollonicus“ a menuetov, čím provenienčne a repertoárovou príbuznosťou najskôr 

predpokladá použitie v meštiansko-šľachtickom milieu Spiša. Uhrovská zbierka piesní 

a tancov z roku 1730 sa vzhľadom na repertoár provenienčne posúva smerom na juh od Spiša 

a smerom na východ od Košíc. Hudobná pamiatka pre sláčikový nástroj významne dokladá 

tanečný štýl lokalít a národov patriacich historickému Uhorsku (slovenskí sedliaci, Maďari, 

Cigáni, Židia, hudobné prvky Osmanskej ríše), sú tu zachytené skladby a piesne k stolovaniu, 

preambulá, tance so slovenskými a maďarskými incipitmi (Bujdosso Nota, kocúrový, 

lopatkový, vankúšový), tance s miestopisným údajom (Cassoviensis, Dopschensis) 

i s konkrétnymi menami (Andrassy, Ockay).
14

 Na interpretácii zapísaných skladieb 

nepochybne participovala niekoľkočlenná kapela usmerňovaná kapelníkom. Do koncepcie 

scenára sme v tejto nadväznosti zahrnuli aj tanečný štýl uhorských šľachtických dvorov 

(hungareska, čardáš, verbunk, hajdúsky tanec) a tanečnú inštrumentálnu suitu ako významnú 

barokovú hudobnú formu, ktorá sa vyvinula z úžitkovej hudby určenej k spoločenskej 

zábave.
15

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
gymnáziálneho kostola v Levoči (resp. Starý kláštorný kostol minoritov) od Olafa Engelholma a Ferdinanda 

Beichela. 
11 Tabulatúra je typom hudobného zápisu, ktorý namiesto nôt používa väčšinou číselné a písmenné znaky. 

Tabulatúrna notácia bre brnkacie nástroje udáva polohu prstov ľavej ruky na hmatníku. 
12 Tabulatúrna notácia, ktorou  sú zapísané skladby pre klávesové nástroje v našich barokových hudobných 

pamiatkach (Pestrý zborník, Tabulatura Vietoris), využíva písmená. 
13 Pestrý zborník sa provenienciou viaže na prostredie nemeckých evanjelikov Spiša, Tabulatura Vietoris svojim 

repertoárom predpokladá oblasť s väčšou koncentráciou slovenského obyvateľstva. 
14

 Uhrovská zbierka piesní a tancov 1730 a Uhrovská zbierka tancov 1742 sa názvom spájajú s grófskou 

 knižnicou Zayovcov z Uhrovca, do ktorej pôvodne patrili. 
15 Ustálenú kombináciu tancov tvoria allemand, courante, sarabanda, gigue. 
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Hudobná kultúra trubačov 

V reťazení tém sme ďalej pokračovali interpretáciou hudobnej kultúry miest, ktorej 

nositeľmi boli aj erudovaní mestskí trubači – vežoví majstri – organizovaní v cechoch. 

Signálna funkcia (napríklad pravidelné ohlasovanie času), hudba k mestským slávnostným 

príležitostiam a zábavám sa stala ich náplňou práce. Viaceré spomenuté hudobné pamiatky 

uchovali hudobný repertoár trubačov (Pestrý zborník, Tabulatura Vietoris, Zbierka piesní 

a tancov Eleonóry Susany Lányiovej), o ich aktívnej činnosti nemlčia ani zachované ďalšie 

archívne pramene (napríklad zo 17. storočia sa v Levoči zachoval súpis povinností 

a pracovných podmienok s cenníkom ich služieb). Na Spiši a na Šariši sa k remeslu 

trubača dostal aj Daniel Georg Speer (1636 – 1707).
16

 Postava Speera a jeho autobiografický 

cestopis Uhorský alebo Dácky Simplicissimus (1683) dostali na výstave svoj vlastný priestor. 

 

Hudobná kultúra Rómov 

Svojským spôsobom interpretácie či už na svadbách, hostinách, korunováciách 

a vojenských výpravách sa vyznačovali Rómovia (Cigáni). Svojim príchodom do Uhorska sa 

najskôr udomácňovali na území Spiša. V 15. storočí evidujeme hru Cigánov kráľovnej 

Beatrix, manželke uhorského kráľa Mateja Korvína, neskôr ich história pozná po mene aj 

z dobových vyobrazení, napríklad primáška Cinka Panna (1711 – 1772), Michal Barna 

z Iliašoviec – prvý huslista v kapele Imricha Csákyho (18. storočie), Ján Bihari (1764 – 1827), 

Jozef Piťo (1800 – 1886). S interpretačným štýlom Rómov sa v písomne zachytenej podobe 

stretneme aj v Uhrovskej zbierke piesní a tancov (1730). 

 

Nástrojové zoskupenia, inštrumentálne telesá 

V 16. storočí fakticky spoznávame typy nástrojových zoskupení, ktorých základ tvorí 

sláčikový orchester s obsadením husieľ a gájd a dychový orchester s tureckou píšťalou, trúbou 

a bubnom. Kombinácia dobového európskeho inštrumentára a nástrojov ľudového pôvodu 

viedla nesporne k „exotickému“ zvukovému efektu. V 17. – 18. storočí sa zámocké a hradné 

kapely stali exponentmi hudobnej kultúry a ich využitie bolo mnohostranné. Hrali 

na verejných priestranstvách, v koncertných miestnostiach i v sakrálnom priestore.  

Z toho obdobia sa najčastejšie v mestských účtovných knihách zachovali viaceré 

správy, z ktorých sa dozvedáme mená hudobníkov, ich odmeňovanie, inventáre hudobných 

nástrojov a hudobnín, či informácie o kapelách šľachticov a ich hudobníkoch. Zloženie kapely 

rodu Lubomirskovcov sídliacich na Ľubovnianskom hrade
17

, zoznam hudobníkov u grófa 

Thökölyho v Kežmarku
18

, zostavu orchestra grófa Erdődyho zo 17. storočia
19

 alebo orchestra 

spišského župana Štefana Csákyho v Humennom z roku 1773
20

. Fond hudobných nástrojov, 

akým disponovali napríklad v piaristickom kolégiu v Podolínci, poznáme zo zachovaných 

                                                
16 Barokový spisovateľ a skladateľ (napríklad Musicalisch türckischer Eulenspiegel, 1688, dielo, ktorého 

predhovor patrí k vzácnym dobovým svedectvám o pestovaní a repertoári tanečnej a svetskej hudby na území 

historického Uhorska). 
17 9 huslí, pár kornetov, 2 kvartpozauny, 1 pozauna, 1 organ, bubeník. 
18 Menovite uvedení organista a kantor, bubeníci, gajdoši, huslisti, pištci a trubači. Zo zachovaných prameňov 

vieme aj o virginali u grófa Thökölyho. 
19

 3 huslisti, 1 cimbalista, 3 hráči na píšťaly, 4 trubači, 1 gajdoš a 1 bubeník. 
20 44 hudobných nástrojov (dychové, sláčikové, bicie) – viaceré druhy fláut, hoboje, klarinety, fagoty, lesné 

rohy, krivé rohy, pravdepodobne tárogató, triangle, činely, tympany, tamburína, klavichord. 
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súpisov z rokov 1691 a 1702.
21

 V kapitole nástrojových zoskupení sme rozviedli aj ďalšie 

typy, akými boli turecké janičiarske hudby
22

 a vojenské orchestre
23

 systematicky vznikajúce 

po 30-ročnej vojne (1618 – 1648), ktorých repertoár kryštalizoval do polovice 18. storočia 

do podoby vojenských pochodov. V prostredí pechotných plukov rakúskej armády účinkovali 

tzv. dychové harmónie
24

, ktoré  postupne prenikli do ďalších spoločenských tried. Od 50. 

rokov 19. storočia vojenské súbory rozšírili svoju pôsobnosť aj v civilnom kultúrnom 

priestore (napríklad populárne promenádne koncerty) a paralelne vznikali ľudové dychové 

hudby realizujúce sa pri spoločenských zábavách a manifestáciách. 19. storočie sprevádza 

politický a hospodársky úpadok šľachty, nástup nezávislého životného štýlu a formovanie 

nových sociálno-spoločenských štruktúr. V tejto súvislosti hudobno-kultúrny život prekračuje 

hranice  šľachtických rezidencií a zakotvuje vo verejných koncertných sieňach s umeleckými 

individualitami a ich interpretačným majstrovstvom. 

 

Spišský hudobný tezaurus 

alebo prezentácia unikátov hudobnej kultúry na Spiši, ktoré vložili dejinám hudby 

na Slovensku autentickú stopu, uzavrela výstavnú prezentáciu Zrkadlenie hudby na Spiši 

v rámci letnej turistickej sezóny 2015 na Ľubovnianskom hrade. V súvislosti s interpretáciou 

svetskej hudby ako prioritne spracovávanej témy sme v tejto časti výstavy upozornili 

na nástennú maľbu meštianskeho domu v Levoči z konca 16. storočia.
25

 Vyobrazenie hráča na 

quinternu alebo citeru
26

 patrí k najstarším dokladom pestovania svetskej hudby na našom 

území. Rozsahom najväčšia 5-hlasná vokálna polyfonická kompozícia Te Deum z Ľubického 

spevníka
27

 je vzácna nielen hudobným spracovaním, ale aj textom v slovakizovanej 

(biblickej) češtine potvrdzujúcim účasť slovenského etnika na pôsobení evanjelických 

kantorátov na Spiši v druhej polovici 17. storočia. Oficína Vavrinca Brewera (1625 – 1664) 

a jeho dedičov v Levoči sa v našich hudobno-kultúrnych dejinách skloňuje najmä s nototlačou 

reprezentatívnych barokových spevníkov duchovných piesní, akými sú evanjelický Cithara 

Sanctorum (1636, 1653, 1674, 1684, 1696) a katolícky Cantus Catholici (1655). Zhudobnený 

tlačený titul, spevník Písniční knižečka, od kežmarského mešťana, právnika a neskôr 

evanjelického farára Eliáša Mlynářových  poznáme aj z kežmarskej tlačiarne Mateja 

Vitriariho činnej v rokoch 1705 – 1707. Levočská zbierka hudobnín patrí k špičkovým 

prejavom rozvinutosti hudobnej kultúry na Spiši. Kolekcia hudobnín zachovaná na chóre 

evanjelického a.v. kostole v Levoči tezauruje rukopisy a tlače hudby svetskej a cirkevnej, 

náročnú barokovú európsku a domácu polyfóniu, polychóriu, duchovné koncerty, motetové 

a koncertantné skladby.
28

 Hudobno-štýlový posun smerom k domácim hudobným prejavom 

                                                
21 7 huslí, 3 pozauny, 2 violy da bracio, viola da gamba, 4 cinky, 4 tromby maríny, pár tympanov, 2 staré vežové 

trúbky. 
22 6 šalmajistov, 2 trúbkári, 8 tympanistov, 2 bubeníci, hráči na zvonkových paliciach a činelisti. 
23 Niekoľko hobojov, rohy, trúbky a bubny, cca 6 – 12 hráčov. 
24 8-členný súbor v zložení 2 hoboje, 2 klarinety, 2 hoboje, 2 fagoty. 
25 Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 40, sídlo SNM – Spišské múzeum Levoča. 
26 Tieto hudobné nástroje patria do skupiny stredovekých brnkacích nástrojov s plochou rezonančnou doskou, 

tromi alebo štyrmi zdvojenými strunami a hmatníkom s pražcami obyčajne sprevádzali spev. 
27 Vznik vzácneho hudobného rukopisu sa datuje do rozhrania rokov 1677 – 1713. 
28

 Európsky kompozičný rozmer dosiahli domáci skladatelia, ako napríklad Ján Šimrák (Schimrack, 

Schimbraczky, cca 1600–1657) a Samuel Markfelner (1621 – 1674), v podobných intenciách pôsobil 

v Bardejove Zachariáš Zarewutius (cca 1605 – 1667). 
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klasicizmu na Slovensku i k neskoršiemu obdobiu reprezentuje hodnotný korpus hudobnín 

z chórov rímskokatolíckych farských kostolov z Kežmarku a z Ľubice.
29

  

 

Exponáty 

Základ výstavnej prezentácie tvorilo vyše 60 exponátov z arzenálu vzácnych 

umeleckých hudobných nástrojov európskej a domácej proveniencie a slovenských ľudových 

hudobných nástrojov v podstatnej miere zo zbierkového fondu SNM-Hudobného múzea.
30

 

Zbierkové predmety boli väčšinou voľne inštalované v priestore a čiastočne vo vitrínach. 

Variabilné zoskupenia nástrojov viedli k ilúzii hudby trubačov a vojenských hudobníkov, 

k predstave komorného muzicírovania v šľachtických rezidenciách a zloženia cigánskej 

kapely. K vzácnym exponátom z dielne domácich majstrov nástrojárov patrila harfa 

od nezisteného výrobcu zo Spiša (1820), nástrojárské dielne známych (Anton Szintsak, Franz 

Schölnast, Andreas Klier, Jacob Klöckner) aj nezistených bratislavských výrobcov 

reprezentovali trúbka (1880), palicová flauta – čakan (1870), klarinet (1850), viola d´amore 

(1930), klavichord (1808) a stolový organ (cca 1870), ako aj vzácna diskantová viola 

da gamba (1867) od trnavského výrobcu Johanna Paula Wörleho. Exponovaný európsky 

inštrumentár pochádzal z nástrojárskych dielní viacerých krajín (Taliansko, Francúzsko, 

Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česko) z obdobia 16. – 20. storočia. Zastúpené boli viaceré, 

tvarovo zaujímavé typy sláčikových nástrojov: v štandardnej zostave husle, viola, violončelo, 

kontrabas, husle a violy osmičkového tvaru, husle a violy gambového a fidulového tvaru, 

vreckové husle – pošetky, violetta, viaceré druhy gámb. Z brnkacích nástrojov tu bola 

zastúpená lutna, drevené dychové nástroje reprezentovali štyri typy fláut, hoboje, klarinety, 

fagot a tárogató, z plechových sme predstavili  trúbky, prirodzené  (signálne) trúbky, rovné 

krátke rohy a lesné rohy. Typy klávesových nástrojov doplnila physharmonika. Slovenské 

ľudové nástroje  reprezentovali exponované gajdy, revnice, oktávky, žlobcoky, malá basetla, 

 prenosný cimbal a ninera. K exponátom sme z iných typov zbierkových predmetov zaradili 

poučný náboženský spis O Tancy od slovenského evanjelického farára Jozefa Forneta (1732 – 

1811) tlačený v Levoči v roku 1795, tlačenú učebnicu hudby Music=Saal od Josepha 

Friedricha Majera (Norimberg, 1741), tiež faksimile rukopisnej Učebnice hudby z prvej 

polovice 18. storočia, augsburgskej tlače z roku 1752 Divertimentá pre klavír od Johanna 

Xavera Maussa a Pestrého zborníka, hudobného rukopisu z Levoče z poslednej tretiny 

17. storočia.  

 

Renesančná kaplnka 

V priestore sakristie renesančnej kaplnky Ľubovnianskeho hradu zariadenej 

barokovým nábytkom sme pozornosť sústredili na momenty  miestnej a regionálnej hudobnej 

minulosti. 

                                                
29 V súčasnosti patria do zbierkového fondu SNM – Hudobného múzea v evidenčnom značení ako MUS IX 

a MUS X. 
30

 Exponátmi sa na výstave podieľali aj SNM-Historické múzeum a SNM-Spišské múzeum v Levoči, Múzeum 

Spiša v Spišskej Novej Vsi, Oravská galéria Dolný Kubín, Východoslovenské múzem Košice, Podtatranské 

múzeum Poprad a Vihorlatské múzeum Humenné. 
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S mestom Stará Ľubovňa sa spája meno františkánskeho pátra Pantaleona 

Roškovského (1734 Stará Ľubovňa – 1789 Pešť), ktorého  kompozičné dielo
31

 a kopistická 

činnosť
32

 zaslúžene patria ku klenotom slovenskej hudobnej kultúry. Digitálne kópie 

pramenných ukážok a autografov Roškovského sme sprístupnili spôsobom grafických úprav 

prenesených na výstavné bannery.
33

 Podobne sme grafickou úpravou na banneri predstavili 

vskutku náležité miesto postavenia hudby, ktorej jej vo svojom diele, pedagogickom 

a sociálnom poslaní vyhranila  mužská rehoľa piaristov. Vzácna a rozsiahla zbierka hudobnín 

piaristov z Podolínca rozrastajúca sa od založenia kláštora v roku 1642, tvorí atraktívnu bázu 

prameňov domácej a importovanej európskej hudby. Z tohto prostredia vyšiel rad výborných 

hudobníkov a skladateľov pochádzajúcich z Poľska či Slovenska, medzi ktorým vyniklo dielo 

napríklad Petra Pavla Londigera (1710 – ?). V súvislosti s regionálnym ladením výstavy sme 

predstavili skladateľa a hudobníka P. Petra a Sancto Martino Peťka, uznávanú osobnosť 

piaristickej provincie. Narodil sa v roku 1713 v Hniezdnom
34

 a zomrel v roku 1793 

v Podolínci. Jeho tvorba a najzaujímavejšie kompozície Vianočná omša in G a pastorely, sa 

vyznačujú invenciou a koloritom goralskej podtatranskej piesňovej a inštrumentálnej 

ľudovosti. Dodnes sa zachovala len neveľká Peťkova hudobná pozostalosť, tvorí však 

dôstojný príspevok v hudobno-kultúrnom dianí na Spiši a  Slovensku  18. storočia.  

V závere uvádzame, že scenár výstavy Zrkadlenie hudby na Spiši vyšiel z pera 

odborných pracovníkov a kurátorov SNM-Hudobného múzea Petra Jantoščiaka a Zlatice 

Kendrovej, redakčne sa na scenári podieľala Edita Bugalová. Predstava vizuálnej adaptácie 

získanej hudobnej ikonografie i ďalších prameňov (digitálne kópie prameňov, fotografie) 

spôsobom grafickej úpravy bannerov, neboli zaradené do koncepcie architektonicko-

výtvarného riešenia výstavy a integrovali sa do dostupného  tlačeného sprievodného 

výstavného materiálu. Spracovaná téma svetskej - profánnej - hudby, jej prejavov a prameňov 

do podoby žiadaného scenára je nám spoľahlivým východiskom pre výstavu, ktorú plánujeme 

rozvinúť a vizuálne dotvoriť vlastným realizačným tímom vo  výstavných priestoroch SNM-

Hudobného múzea. Domnievame sa, že interpretácia sledovanej témy s rozšírením o ďalšie 

pramenné reálie nielen spišského, ale aj celoslovenského (uhorského) významu zveľadí 

v SNM-Hudobnom múzeu výstavný plán a ponúkne verejnosti kvalifikovaný a kvalitný 

pohľad do hudobnej minulosti Slovenska.  

 

  

                                                
31 Omšové kompozície, antifóny, fašiangová paródia vešpier Vesperae bachanales, menšie vokálne skladby 

a skladby pre klávesové nástroje. 
32 Okolo 700 zapísaných skladieb v dvoch zborníkoch Cymbalum jubilationis a Musaeum Pantaleonianum 

vytvorilo vzácny pramenný korpus barokovej a ranoklasickej literatúry písanej pre klávesové nástroje – 

čembalo, organ – európskeho významu. 
33 Vzhľadom na charakter výstavného priestoru sme mohli pracovať len týmto spôsobom. 
34 Obec Hniezdne, v minulosti slobodné kráľovské mesto, leží v bezprostrednej blízkosti Starej Ľubovne. 
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Obrazová príloha 

 

 
 

Obr. 1 Ukážka inštalácie výstavy Zrkadlenie hudby na Spiši v Ľubovnianskom múzeu 

na hrade v Starej Ľubovni. Foto: Pavol Sás 
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Obr. 2 Výstava Zrkadlenie hudby na Spiši, ukážka výtvarno-grafického riešenia na banneri 

v renesančnej kaplnke na hrade v Starej Ľubovni. Grafická úprava: Arnold Feke 
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ONLINE DATABÁZA VIACHLASNEJ HUDBY 16. A 17. STOROČIA 

 

Mgr. Vladímír Král - Mgr. Peter Ján Martinček 

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra muzikológie 

 

Abstrakt 

Štúdia sa zaoberá možnosťami navrhnutia optimálnej online databázy viachlasnej hudby zo 16. – 17. 

storočia. Porovnaním vybraných online databáz a tematických katalógov sa snaží identifikovať aké informácie 

by mala obsahovať. Zároveň sa zameriava na technickú stránku kódovania hudobných informácií. Preskúmaním 

rôznych značkovacích jazykov identifikuje ten, ktorý je najvhodnejší práve pre tento typ databázy. V poslednej 

časti ponúka možný návrh optimálnej databázy, vypracovaný na základe získaných informácií. 

Abstract 

The study deals with the possibilities of creating an optimal online database of polyphonic music from 

the 16th – 17th century. It tries, by comparison of selected online databases and thematic catalogs, to identify 

crucial information, that should online database contain. It also focuses on the technical aspects of encoding 

musical information. By examining the different markup languages it identifies the best, precisely suited for this 

type of database. In the last section it proposes potential design for optimal online database, which is based 

on the gathered data. 

 

Úvod 

Tematické katalógy sú nevyhnutným nástrojom umožňujúcim nám hlbšie spoznávať 

a rozumieť dobovým hudobno-historickým kontextom, tvorbe jednotlivých skladateľov, 

hudobno-kultúrnemu životu atď. 

Termín tematický katalóg prvýkrát použil Johann Julius Hummel (1786).
1
 Zásadná 

práca posúvajúca prípravu tematických katalógov na novú vedeckú úroveň je vydaná až 

v roku 1862, takmer o 80. rokov neskôr. Od publikovania Chronologisch-thematisches 

Verzeichnis sämmtlicher Tonwerke W. A. Mozarts pripraveného Ludwigom Ritterom von 

Köchelom (1862),
2
 ktorý určil štandard pre prípravu tematických katalógov na dlhú dobu, 

prešla príprava tematických katalógov zmenami, kladúcimi dôraz na zvyšovanie kvality 

vedeckej práce. Tu môžeme spomenúť napríklad tretie vydanie Köchelovho katalógu 

revidovaného Alfredom Einsteinom v roku 1937.
3
 To aké údaje by mal obsahovať ideálne 

zostavený tematický katalóg zhrnul vo svojej práci z roku 1997 Barry S. Brook (2001, s. 24),
4
 

v ktorej rozširuje návrh Alexandra Hayatta Kinga (1954, s. 10 – 13, 39 – 46).
5
 

Najvýraznejšia zmena nastáva koncom 20. storočia. Spôsobená je rozvojom 

informačno-komunikačných technológií (IKT). Začínajú vznikať prvé online databázy 

s notovým materiálom v digitálnej podobe, a tiež sú realizované prvé projekty skúmajúce 

možnosti vytvorenia online tematických katalógov v digitálnej podobe.
6
  

                                                
1 BROOK, Barry S. Thematic catalogue. 2001, s.348.  
2 KÖCHEL, Ludwig Ritter. Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämmtlicher Tonwerke W. A. Mozarts. 

1862. 
3 EINSTEIN, Alfred. Köchel-Verzeichnis sämtlicher Werke Mozarts. 1937. 
4 BROOK, Barry S.a VIANO R. Thematic Catalogues in Music: an Annotated Bibliography. 1997. 
5 KING, Alexander H. The Past, Present, and Future of the Thematic Catalogue. 1954, s. 10 – 46, 39 – 46. 
6 Napríklad Marin Marais pieces de viol online catalogue, ktorý bol podľa údajov z www.archive.org 

dostupný od roku 1997 do roku 2010 na webovej stránke University of California, San Diego pod adresou 

http://orpheus.ucsd.edu/music/ghb.html. 

https://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Barry+S.+Brook%22
http://orpheus.ucsd.edu/music/ghb.html
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Hudobní vedci v tomto smere začiatkom 21. storočia nadväzujú na základy položené  

v tom predchádzajúcom. Niektoré staré katalógy sú zdigitalizované a sprístupnené online, 

napríklad stará verzia Köchelovho katalógu.
7
 Okrem jednoduchej digitalizácie vznikajú aj 

čisto online tematické katalógy ako Britten Thematic Catalogue,
8
 na ktorom sa začalo 

pracovať v roku 2006. Tento projekt vznikol s podporou Arts and Humanities Research 

Council.
9
 Spomenúť môžeme aj projekt Duke University z roku 2009 – Frescobaldi Thematic 

Catalogue Online
10

 (FCTO), alebo online tematický katalóg diel Francesca Geminianiho.
11

 

Tento proces ovplyvnil aj vývoj na Slovensku. Od roku 2013 je funkčná online 

databáza stredovekej hudby www.cantus.sk vzniknutá na pôde Hudobnovedného ústavu SAV. 

Vedúcou projektu je Eva Veselovská. 

Cieľom našej štúdie je preskúmať možnosti prípravy online tematických katalógov 

a databáz zameraných na hudbu 16. - 17. storočia z technického a hudobnovedného hľadiska. 

Zameriame sa na to, ako by mal vyzerať, aké údaje by mal obsahovať, ako ich zorganizovať, 

a aké IKT pri tom použiť.  

Pre porovnanie sme si vybrali jeden tematický katalóg v tlačenej podobe, jeden online 

tematický katalóg a dve online databázy. Príklad tlačeného tematického katalógu reprezentuje 

tematický katalóg Antona Zimmermanna
12

 od Dariny Múdrej. Online tematické katalógy 

reprezentuje Frescobaldi Thematic Catalogue Online.
13

 Ako príklady databáz slúžia RISM.
14

 

a Themefinder.
15

 Pri tvorbe tabuliek, kde skúmame, či jednotlivé tematické katalógy 

a databázy obsahujú všetky údaje, ktoré má tematický katalóg obsahovať sme vychádzali 

z práce Barry S. Brooka.
16

 Získané informácie budeme konfrontovať s našim návrhom 

modelu online tematického katalógu Levočskej zbierky hudobnín. 

 

Tematický katalóg: ANTON ZIMMERMANN (1741–1781) 

Tematický katalóg Antona Zimmermanna predstavuje celoživotné bádanie 

muzikologičky Dariny Múdrej. Knižná podoba formátu A4 má cez 700 strán a vyšla v roku 

2011 v renomovanom nakladateľstve Peter Lang GmbH.
17

 Jeho obsah sa dá rozdeliť na dve 

hlavné časti a prílohu.  

                                                
7
 Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämmtlicher Tonwerke W. A. Mozarts (1862). 

8 Pre viac informácií pozri Britten Thematic Catalogue [online] http://www.brittenproject.org/ [cit. 2015-09-

18]. 
9 Pre viac informácií pozri Arts and Humanities Research Council [online] http://www.ahrc.ac.uk/Pages/ 

Home.aspx [cit. 2015-09-18]. 
10 Pre viac informácií pozri Frescobaldi Thematic Catalogue Online [online] http://frescobaldi.music.duke.edu/ 

about.php [cit. 2015-09-18]. 
11 Pre viac informácií pozri pozri online katalóg Francesca Geminianiho [online] http://www.francesco 

geminiani.com/catalogue/ [cit. 2015-09-18]. 
12 MÚDRA, Darina. Anton Zimmermann (1741–1781). Thematisches Werkverzeichnis. 2011. 
13 Ref. 8. 
14 Všetky údaje o RISM sú dostupné na oficiálnej internetovej stránke ogranizácie [online] 

http://www.rism.info/ [cit. 2015-09-17]. 
15 Pre viac informácií pozri Themefinder [online] http://www.themefinder.org/help/about/ [cit. 2015-09-17]. 
16 BROOK, Barry S.a VIANO R., ref. 4. 
17 MÚDRA, Darina, ref. 12. 

http://www.brittenproject.org/
http://www.ahrc.ac.uk/Pages/Home.aspx
http://www.ahrc.ac.uk/Pages/Home.aspx
http://frescobaldi.music.duke.edu/about.php
http://frescobaldi.music.duke.edu/about.php
http://www.francescogeminiani.com/catalogue/
http://www.francescogeminiani.com/catalogue/
http://www.rism.info/
http://www.themefinder.org/help/about/
https://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Barry+S.+Brook%22
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V úvodnej štúdii sa na 139 stranách môžeme podrobne oboznámiť s biografickými 

údajmi, celým dielom Antona Zimmermanna a problémami, ktoré sa s nim spájajú. Samotný 

tematický katalóg začína zadefinovaním kritérií, vysvetlením zoradenia a postupnosti. 

Zoznam diel je rozdelený do dvoch celkov – inštrumentálne a vokálno-inštrumentálne diela. 

Súčasťou bohatej prílohy sú vodoznaky, tabuľky, obrazový materiál a niekoľko registrov.   

 

Strany so záznamom 

Múdra sa snaží podať čo najvyčerpávajúcejšie informácie o každom ňou zvolenom 

atribúte. Štandardom je číslo v katalógu, autor, hudobný druh, tónina a obsadenie. Veľmi 

podrobne pristupuje hlavne k autografom a odpisom, kde sa snaží uviesť depozit, signatúru, 

datovanie, RISM číslo, obsadenie, a iné špecifické poznámky (napr. vodoznak, text 

na titulnom fóliu). K súvisiacej literatúre pridáva aj prvotlače, moderné edície a zmienky 

v katalógoch. Pri vokálno-inštrumentálnych skladbách uvádza naviac informácie 

o libretistovi, texte a vystupujúcich osobách. Notové incipity sú pravdepodobne robené 

v notačnom software Finale. Obsahujú 3 – 7 taktov v kostrových hlasoch. 

Pri inštrumentálnych dielach ide napríklad o husle (flautu) a kontrabas (prípadne violončelo, 

čembalo, fagot). U vokálno-inštrumentálnych diel to závisí od obsadenia. 

 

RISM 

RISM (Répertoire International des Sources Musicales) vznikla v roku 1952 v Paríži 

a je najväčšou globálnou neziskovou organizáciou dokumentujúcou rukopisne písané hudobné 

pramene. Dnes sa centrálna redakcia nachádza vo Frankfurte nad Mohanom (Nemecko), 

no tzv. working groups (pracovné skupiny) nájdeme aj v ďalších zhruba 35 krajinách sveta.
18

  

Hlavnými profesijnými partnermi RISM sú IAML (International Association of Music 

Libraries, Archives and Documentation Centres)
19

 a IMS (International Musicological 

Society).
20

 Technickú spoluprácu zabezpečujú Bayerische Staatsbibliothek
21

 a 

Staatsbibliothek zu Berlin.
22

 Výsledkom práce všetkých zúčastnených je medzinárodná online 

databáza zahŕňajúca rukopisné a čiastočne tlačené primárne pramene zachované 

v jednotlivých prispievajúcich inštitúciách. Na Slovensku prispievajú do databázy RISM 

Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenské 

národné múzeum – Hudobné múzeum a súčasťou databázy sú aj záznamy Slovenskej národnej 

knižnice. 

Vďaka publikovaným tlačeným katalógom RISM Series A – C (1960 – 2012)
23

 sa 

obsiahnuté kľúčové údaje postupne stali medzinárodne citovaným štandardom pomáhajúcim 

                                                
18 Ref. 14. 
19 Pre viac informácií pozri oficiálnu stránku asociácie IAML [online] http://www.iaml.info/ [cit. 2015-09-17]. 
20 Pre viac informácií pozri oficiálnu stránku spoločnosti IMS [online] http://ims-international.ch/ 

[cit. 2015-09-17]. 
21 Pre viac informácií pozri oficiálnu stránku knižnice [online] https://www.bsb-muenchen.de/index.php 

[cit. 2015-09-17]. 
22 Pre viac informácií pozri oficiálnu stránku knižnice [online] http://staatsbibliothek-berlin.de/ 

[cit. 2015-09-17]. 
23 Zoznam tlačených publikácií RISM je možné nájsť [online] http://www.rism.info/en/publications.html 

[cit. 2015-09-17]. Od roku 2015 sú v databáze RISM dostupné katalógy A/I, A/II a roky 1500 – 1550 

z katalógu B/I.   

http://www.iaml.info/
http://ims-international.ch/
https://www.bsb-muenchen.de/index.php
http://staatsbibliothek-berlin.de/
http://www.rism.info/en/publications.html
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nielen muzikológom pri bádaní v oblasti tlačených a rukopisných hudobných primárnych 

prameňov. S príchodom nových informačných technológií, začiatkom 90-tych rokov 

20. storočia, bola databáza spočiatku dostupná len formou plateného prístupu vo forme CD-

ROM-u. Neskorší technologický pokrok ľudstva, a aj priaznivý finančný vývoj samotnej 

organizácie vyústil v júni roku 2010 v celosvetovo sprístupnenú a bezplatnú online databázu. 

V súčasnosti obsahuje okolo 1 010 000 záznamov s ročným prírastkom okolo 30 000 

záznamov. 

 

Vkladanie údajov pohľadom prispievateľa 

Samotná katalogizácia primárnych prameňov prebieha prostredníctvom internetu, 

v krajine prispievateľa cez PC klient Kallisto, aktuálne vo verzii 6.43. Týmto spôsobom 

dokážu jednotlivé pracovné skupiny pracovať efektívne, nezávisle a z rôznych kútov sveta. 

Nutné je niekoľkodňové školenie, ktoré užívateľa oboznámi s funkciami softvéru 

a používanými štandardmi pre jednotlivé polia v databáze. 

Používateľské prostredie Kallisto z pohľadu grafického spracovania môžeme 

zhodnotiť ako zastarané. Čo sa týka možností zadávania informácií a obsahu predstavuje 

obrovský kolos pre vstup údajov a ich prípadného spresnenia. RISM online katalóg tak 

vo finálnej podobe predstavuje zjednodušenú formu s výstupom tých najdôležitejších dopredu 

stanovených údajov. Zapisovateľ, ak chce, zadáva dáta aj nad tento rámec, tie sú však zatiaľ 

dostupné len vo vnútri databázy pre iných prispievateľov. 

Štandardným riešením pri dôležitých informáciách je používanie normalizovaných 

skupín údajov (napr. autori, názvy skladieb) fungujúcich prostredníctvom vlastných menších 

databáz. Tie spravujú v centrálnej redakcii RISM. Ak akýkoľvek údaj chýba zapíše ho 

prispievateľ, pričom následne prechádza nový záznam schvaľovacím procesom a prípadnými 

úpravami. 

 

Grafické zobrazenie incipitov 

Na zápis notových incipitov do systému je používaný Plaine and Easy code
24

. Príkazy 

pre vloženie nôt fungujú jednoducho, ale pre zapisovateľa predstavujú nutnosť naučiť sa nový 

programovací jazyk. Ak prispievateľ nepracuje systematicky po čase ho zabúda 

a pri opätovnom zápise je nutné si ho zopakovať, respektíve prípadne znovu naučiť. Aplikácia 

jednoduchého kódu ale napomáha pri vyhľadávacom algoritme a odbúrava nutnosť použitia 

externého plateného notačného softvéru. 

 

Práca s online katalógom 

Úvodná stránka online katalógu
25

 ponúka jeden vyhľadávací riadok, ktorý je možno 

prepnúť na rozšírené vyhľadávanie. To ponúka okrem fulltextového vyhľadávania ďalších 

20 prednastavených možností konkrétnych kľúčových slov (napr. skladateľ, signatúra, tónina, 

vodoznak). Tie je možné kombinovať navzájom a zúžiť tým počet pravdepodobných 

výsledkov. 

                                                
24 Pre viac informácií o Plaine and Easy code pozri [online] http://www.iaml.info/plaine-easie-code 

[cit. 2015-09-17]. 
25 Databázu RISM je možné bezplatne prehľadávať [online] https://opac.rism.info [cit. 2015-09-17]. 

http://www.iaml.info/plaine-easie-code
https://opac.rism.info/
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Ako veľmi pozitívne a inovatívne vidíme možnosť vyhľadávania podľa notového 

incipitu. Používateľ zadá noty jednoducho vo forme písmen a následne databáza dokáže 

vypracovať výsledok. Sleduje však len jeden atribút a to výšky tónu. Na druhú stranu dokáže 

ponúknuť používateľovi výsledky aj v transpozícii, čo je výhodné hlavne pri hudbe 

zo staršieho obdobia (napr. renesancia). Úspešnosť a presnosť závisí vo veľkej miere 

od samotného zadávateľa záznamu. Napriek tomu, že centrálna redakcia RISM má zaužívané 

štandardy, zapisovateľ môže vložiť podrobnejšie údaje (napr. viac incipitov rôznych hlasov, 

prípadne dlhšiu melodickú frázu). 

Po spustení vyhľadávania sa dostaneme na stránku s výsledkami. Na ľavej strane 

obrazovky sa objaví dôležité korekčné menu. Na základe neho je možné spresniť svoje 

požiadavky. Vybrať si môžeme požadované kľúčové slová, meno skladateľa, typ materiálu, 

obsadenie, vydavateľstvo, datovanie, knižnicu a dokonca aj prípadné výsledky z RISM online 

katalógov A/I, A/II a B/I.    

 

Stránky s databázovým záznamom 

Samotný záznam o skladbe je rozdelený do 6 hlavných polí: informácie o diele, opis 

prameňa, hudobné incipity, iné špecifikácie a poznámky, miesto výskytu a kolekcia. 

Dôležitým údajom umiestneným úplne v pravo dole je RISM ID – jedinečné číslo záznamu. 

Vľavo dole nájdeme inštitúciu súčasného depozitu pamiatky. Databáza momentálne 

podporuje zobrazenie len 3 notových incipitov, čo považujeme za vážny nedostatok. Pole 

kolekcia obsahuje aktívny odkaz na zbierku, kde sa dielo nachádza. Po kliknutí naň sa objaví 

záznam s informáciami o primárnom prameni spolu s celým obsahom. Hlavné polia údajov sa 

v podstate zhodujú so záznamom skladby. Nenájdeme tam však informácie o diele, na druhú 

stranu pribudol základný opis kolekcie a hlavne jej obsah tvorený aktívnymi odkazmi 

na jednotlivé kompozície. 

 

Themefinder 
26

 

Databáza je projektom Center for Computer Assisted Research in Humanities
27

 

(CCARH) na Stanford University a Cognitive and Systematic Musicology Laboratory na Ohio 

State University. 

Themefinder pozostáva z troch databáz: klasickej inštrumentálnej hudby, európskych 

ľudových piesní a latinských motet. Vytvorená bola Davidom Huronom a spravuje ju 

v spolupráci s Craigom Stuartom Sappom. 

Databáza klasickej hudby obsahuje takmer 10 000 incipitov a bola napĺňaná 

v priebehu rokov 1996 – 2000. Incipity v časti venovanej európskym ľudovým piesňam boli 

prebraté primárne z práce Helmuta Schaffratha Essen Folksong Collection, v ktorej sa 

nachádza viac ako 7 000 incipitov. Tretia dabáza vychádza z práce Harryho Lincolna Latin 

Motet: Index to Printed Collections, 1500 – 1600, v ktorej je zapísaných okolo 18 000 

incipitov z približne 4 500 kompozícií. 

 

                                                
26 Ref. 15. 
27 CCARH na Stanfordskej univerzite bolo založené v roku 1984. Odvtedy sa venuje vývoju veľkých databáz 

hudby a textových materiálov so zameraním na ich využitie vo výskume, výuke a interpretácii. Pozri CCARH 

[online] http://www.ccarh.org/ [cit. 2015-09-17]. 

http://www.ccarh.org/
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**kern
28

 

Icipity nachádzajúce sa v Themefinder sú kódované v **kern (v nemeckom jazyku 

jadro). Ten je značkovacím jazykom určeným pre zaznamenanie informácií, z ktorých 

pozostáva západná hudba. Dokáže zaznamenať údaje o predznamenaní, ornamentáciu, 

ligatúry, glisandá, taktové čiary, trámce atď. Zameriava sa viac na informácie uložené 

v štruktúre notového zápisu, ako na vizuálne dáta. Zameranie kódovania je určené hlavne 

pre analytickú prácu, nie pre tlačenie notových edícií. Kódovanie pracuje výhradne 

so softvérom Humdrum schopnom tento kód interpretovať. 

Nevýhodou softvéru je jeho zastaranosť a optimalizácia pre staré operačné softvéry 

a taktiež komplikovaná inštalácia vyžadujúca viacero komponentov a pokročilé PC znalosti.
29

 

 

Grafické zobrazenie incipitov 

Vytváranie grafických incipitov v databáze Themefinder prebieha viacerými krokmi. 

Najprv sú informácie z kódovania **kern konvertované do formátu MuseData
30

 a následne do 

grafického formátu TIFF s využitím softvéru, ktorý naprogramoval Walter Hewlett. Následne 

sú TIFF obrázky konvertované do formát GIF používaný na webovej stránke. Tento spôsob je 

pomerne zložitý, keďže sú potrebné až tri kroky pre získane incipitu v grafickej podobe, 

pričom bolo potrebné vyvinúť zvlášť softvér pre konverziu.  

 

Práca s databázou 

Themefinder ponúka niekoľko metód ako vyhľadávať v databázach, ktoré sú v ňom 

zahrnuté. Môžeme v nich vyhľadávať pomocou všeobecného formuláru alebo pomocou 

špecifických formulárov pre každú z databáz. Vo všeobecnom vyhľadávacom formulári je 

prvým krokom možnosť zvoliť si jednu z troch databáz. Tá ale nie je povinnosťou. Incipity 

môžeme prehľadávať piatimi spôsobmi. 
31

 

Prvá metóda je tradičná a pracuje s tónovými radmi zadanými do vyhľadávacieho 

formulára. Zaujímavou je možnosť nastaviť si vo vyhľadávaní určitú voľnosť. Napríklad 

z rôznych dôvodov nemáme k dispozícii kompletný incipit, ale poznáme prvú a poslednú notu 

z melódie. V tom prípade môžeme nastaviť vyhľadávanie tak, aby nám našlo všetky incipity 

spĺňajúce túto požiadavku.  

Druhá metóda využíva intervalové vzťahy. Tento proces vyhľadávanie je podobný ako 

pri prvej metóde iba využíva intervaly medzi tónmi. Taktiež tu máme možnosť nastaviť 

vo vyhľadávaní istú voľnosť.  

Tretia metóda používa pri vyhľadávaní stupne v stupnici. To znamená, že zadáme 

do vyhľadávacieho formuláru tóny melódie v podobe stupňov, ktoré reprezentujú v stupnici. 

                                                
28 Na nasledujúcej webovej adrese nájdete podrobné informácie o softvéri Humdrum a kódovaní **kern. 

[Online] http://www.music-cog.ohio-state.edu/Humdrum/representations/kern.html [cit. 2015-09-17]. 
29 Popis procesu inštalácie softvéru Humdrum nájdeme [Online] http://www.musiccog.ohio-

state.edu/Humdrum/Installation/manual.install.html#HAVE [cit. 2015-09-17]. 
30 Viac o kódovaní MuseData sa dočítate v online publikácii 

 HEWLETT, Walter B. Beyond MIDI: The Handbook of Musical Codes [online] 

http://www.ccarh.org/publications/books/beyondmidi/online/musedata/ [cit. 2015-09-17]. 
31 Pre viac informácií pozri [online] http://www.themefinder.org/help/ [cit. 2015-09-17]. 

http://www.music-cog.ohio-state.edu/Humdrum/representations/kern.html
http://www.musiccog.ohio-state.edu/Humdrum/Installation/manual.install.html%23HAVE
http://www.musiccog.ohio-state.edu/Humdrum/Installation/manual.install.html%23HAVE
http://www.ccarh.org/publications/books/beyondmidi/online/musedata/
http://www.themefinder.org/help/
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Štvrtá metóda je zaujímavým riešením. Umožňuje vyhľadávať medzi incipitmi podľa 

pohybu melódie. Ten vo vyhľadávacom poli znázorníme pomocou pomlčiek a lomiek. 

Tie reprezentujú stúpanie, klesanie alebo opakovanie tónu. 

Piata metóda je rozšírením štvrtej a umožňuje zadefinovať detailnejšie pohyb melódie. 

Môžeme zadať, či melódia pokračuje po poltónoch, tónoch alebo väčších intervalových 

skokoch. 

Medzi ďalšie možnosti patrí voľba predznamenania, metra a definovanie úseku 

melódie, v ktorom bude prebiehať vyhľadávanie. Tu máme na výber dve možnosti: začiatok 

melódie, či akýkoľvek úsek v melódii.  

Themefinder nám dáva možnosť vyhľadávať aj priamo v jednotlivých databázach. 

V tomto prípade sú vyhľadávacie formuláre trocha odlišné.  

Pri zvolení databázy latinských motet od Harry B. Lincolna sa rozšíria možnosti 

vyhľadávania o niekoľko políčok. Zadať môžeme meno skladateľa, názov skladby, RISM 

číslo, zvoliť môžeme vydavateľa a miesto vydania.  

V rámci databázy ľudových piesní je formulár rozšírený o krajinu pôvodu, názov 

piesne a žáner. Ostatné políčka sú v oboch formulároch rovnaké ako pri všeobecnom 

vyhľadávaní. 

 

Stránky s databázovým záznamom 

Keďže sa v našej práci zameriavanie primárne na databázy hudby 16. – 17. storočia, 

pri štruktúre databázového záznamu  sme bližšie preskúmali databázu renesančnej hudby 

v Themefinder. Po zadaní údajov do vyhľadávacieho formuláru sa nám zobrazia výsledky 

vyhľadávania. Po kliknutí na incipit sa dostaneme k podrobnejším informáciam. 

Databázový záznam pri jednotlivých skladbách je štruktúrovaný nasledovane: incipit, 

katalógové číslo, autora skladby, názov, RISM číslo, rok prvého vydania, žáner, obsadenie, 

štýl/obdobie/typ diela, prvého vydavateľa, miesto prvého vydania. 

 

Frescobaldi Thematic Catalogue Online
32

 

Tento projekt vznikol na pôde Duke Univeristy v Severnej Karolíne. Jeho vedúcim je 

Alexander Silbiger. Cieľom je vytvoriť tematický katalóg a databázu všetkých známych diel 

Girolama Frescobaldiho.
33

  

Tematický katalóg pozostáva z informácií o skladateľovi a samotnom tematickom 

katalógu. Ďalej obsahuje zoznamu všetkých známych prameňov, manuskriptov, prvých edícií 

spred roku 1800 a dokonca kópií prvých prameňov a tiež prameňov spomínaných v literatúre, 

ale momentálne stratených. Čo sa týka moderných edícií, ide o edície vydané po roku 1800. 

Autor katalógu sa sústreďuje na kritické vedecké vydania zameriavajúce sa výlučne 

na Frescobaldiho tvorbu. Vynechané sú napríklad antológie diel od rôznych skladateľov. 

Zoznam literatúry uvedený na stránke sa dotýka jednotlivých skladieb a aj prameňov.  

                                                
32 SILBIGER, Alexander. Frescobaldi Thematic Catalogue Online [online] http://frescobaldi.music.duke.edu/ 

[cit. 2015-09-17]. 
33 Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) bol talianskym neskoro renesančným a ranobarokovým skladateľom. 

Významný je pre svoj záujem o inštrumentálnu hudbu, čo sa odzrkadľuje hlavne v jeho tvorbe pre klávesové 

nástroje. Pre viac informácií pozri [online] http://frescobaldi.music.duke.edu/frescobaldi.php?-

link=Frescobaldi [cit. 2015-09-17]. 

http://frescobaldi.music.duke.edu/
http://frescobaldi.music.duke.edu/frescobaldi.php?-link=Frescobaldi
http://frescobaldi.music.duke.edu/frescobaldi.php?-link=Frescobaldi
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Práca s databázou 

V tematickom katalógu máme možnosť vyhľadávať vo Frescobaldiho skladbách alebo 

v prameňoch týkajúcich sa jeho hudby. 

Formulár pre vyhľadávanie v skladbách obsahuje nasledovné polia pre vyhľadávanie: 

názov sklady, obsadenie, žáner, predznamenanie, názov prameňa, katalógové číslo. Formulár 

neponúka možnosť vyhľadávania podľa melodického incipitu. Pri jednotlivých poliach máme 

možnosť nastaviť, či sa zadaný text/slovo nachádza na začiatku, v strede a na konci 

vyhľadávaného reťazca.  

Pri vyhľadávaní v prameňoch je formulár úspornejší. Obsahuje nasledujúce polia: 

krátky názov, celý názov, časový rámec vzniku, RISM ID. Podobne ako pri vyhľadávaní 

v skladbách, máme možnosť zvoliť si, na ktorom mieste v hľadanom reťazci sa nachádza 

zadaný text/slovo.  

Absencia vyhľadávania pomocou incipitu je z výskumného hľadiska značnou 

nevýhodou. Samotné incipty sa v databázovom zázname nachádzajú,  no žiaľ iba v statickej, 

obrázkovej podobe. 

 

Stránky s databázovým záznamom 

Záznamy s jednotlivými skladbami obsahujú dve záložky. Na prvej sa nám zobrazí 

incipit s názvom, katalógovým číslom a menom skladateľa. Druhá záložka nám ponúka 

detailnejšie informácie o skladbe. Okrem spomenutých údajov tu nájdeme informácie 

o obsadení, žáner, predznamenanie, názov primárneho prameňa, odkazy na iné pramene, 

odkazy na edície, literatúru a iné poznámky ku skladbe. 

Záznamy o prameňoch obsahujú tieto informácie: krátky názov, celý názov 

s miestnom uloženia a signatúrou, RISM ID, provenienciu a dátum vzniku, časový rámec 

vzniku, zoznam skladieb, ktoré sa v prameni nachádzajú s katalógovým číslom a označením 

fólií, odkazy na moderné edície prípadne faksimile, zoznam literatúry k prameňu 

a odporúčanú literatúru, iné poznámky. 
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Themefinder 

Frescobaldi  

TK online 
RISM 

TK Anton 

Zimmermann 

Návrh 

databázy 

Názov skladby X X X X X 

Opusové číslo iné 

ID X X X X 

X 

Meno autora X X X X X 

Incipit (ideálne z 

každej časti 

skladby) X X X X 

X 

Počet taktov      

Dátum vzniku X X X X X 

Miesto vzniku   X  X 

RISM ID X  X X X 

Druh X X X X X 

Obsadenie X X X X X 

Predznamenanie X X X X X 

Informácie o 

prameni   X X X 

X 

Konkordancie v 

iných prameňoch  X X X 

X 

Popis variantov v 

iných prameňoch    X 

 

Publikované edície X X X X X 

Literatúra  X X X X 

Iné poznámky  X X X X 

Kódovanie incipitu 
**kern, 

MuseData 

statický 

obrázok 

Plaine and 

Easy code 

notačný 

software 
MEI 

 

Tab. 1 Porovnanie vybraných atribútov z ideálneho tematického katalógu (podľa Brooka, 

1997) – kompozícia 
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 Themefinder 
Frescobaldi  

TK online 
RISM 

TK  Anton 

Zimmermann 

Návrh 

databázy 

Názov  X X X X 

Kompletný opis prameňa   X  X 

Miesto uloženia 

a signatúra  X X X 

X 

RISM ID  X X X X 

Dátum a miesto vzniku 

prameňa   X X 

X 

Obsah prameňa  X X X X 

Významné kópie a ich 

signatúry   X X 

X 

Dátum vzniku kópií a opis 

rozdielov     

 

Informácie o ďalších 

špecifických značkách etc.   X X 

X 

Literatúra  X X X X 

Edície  X X X X 

Informácie o 

sekundárnych prameňoch   X  

X 

Iné poznámky  X X  X 

 

Tab. 2 Porovnanie vybraných atribútov z ideálneho tematického katalógu (podľa Brooka, 

1997) – kolekcia, prameň 

 

Návrh online databázy viachlasnej hudby zo 16 – 17. storočia 

Prvým krokom pri vytváraní online databázy hudby 16. – 17. storočia bude 

spracovanie primárnych tlačených a rukopisných hudobnohistorických prameňov 

nachádzajúcich sa v Levočskej zbierke hudobnín (LZH). Pamiatky nachádzajúce sa v tomto 

prameni budú zároveň slúžiť ako testovacie jednotky pri optimalizácii online klienta pre 

zadávanie údajov, nastavení algoritmov pre vyhľadávanie a renderovania notových incipitov 

do grafickej podoby. Konečným cieľom projektu je vytvorenie národnej online databázy, 

v ktorej budú evidované všetky primárne pramene týkajúce as spomínaného historického 

obdobia, pochádzajúce z územia Slovenska. Online databáza by tak mala pomôcť hlavne 

pri identifikácii anonymných skladieb. 

Na zadávanie informácii do databázy bude použitý online klient. Jeho veľkou výhodou 

je dostupnosť všade na svete bez nutnosti inštalovania dodatočného softvéru. Prispievateľ 

taktiež nahrá do databázy súbor MEI obsahujúci notový incipit. Po prípadnej revízii údajov 

administrátormi bude záznam zaradený do databázy a následne dostupný v online podobe 

pre užívateľa v akejkoľvek krajine sveta, kde je dostupný internet. Vnútorné procesy databázy 

pre neho pripravia v ráde milisekúnd požadované údaje. 
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Obr. 5 Zobrazenie postupnosti procesov v navrhovanej databáze 

 

Kódovanie incipitov 

Dve z uvedených online databáz RISM a Themefinder, používajú pri ukladaní 

a generovaní incipitov značkovacie jazyky. RISM kódovanie Plaine and Easy code 

a Themefinder pracuje s kódovaním **kern a MuseData. Online tematický katalóg 

Frescobaldiho používa incipity v statickom grafickom formáte.  

Voľba vhodného značkovaciho jazyka je z nášho pohľadu jedným z najdôležitejších 

krokov pri príprave online tematického katalógu. Z najpoužívanejších značkovacích jazykov 

sme si v prípade riešenia projektu online tematického katalógu Levočskej zbierky hudobnín 

zvolili kódovanie v Music Encoding Inititive (MEI).
34

  

Tento značkovací jazyk má viacero výhod oproti Plaine and Easy code, **kern 

a MuseData. Prvou je jeho kompatibilita. Nemá žiadne špeciálne nároky na fungovanie 

a pomocou pluginu je možné integrovať ho s notačným softvérom Sibelius 7. To znamená, že 

nie je potrebné učiť sa syntax kódovania, ako v prípde Plaine and Easy alebo **kern, ale 

môžeme noty zapisovať v notačnom softvéry a následne ich exportovať v MEI formáte, 

s ktorým môžeme ďalej pracovať. MEI formátovanie tiež umožňuje okrem informácií 

o notácií ukladať aj rôzne metadáta o skladbe. Napr. informácie o skladateľovi, 

zapisovateľoch, použitom prameni, internetové odkazy atď. Táto možnosť predstavuje veľký 

potenciál v prípade vytvárania digitálnych databáz a archívov, pretože spomínané údaje sú 

uložené v jednom súbore aj s informáciami o notácii. Z tohto súboru ich potom môžeme 

zobraziť v textovej podobe. Taktiež proces grafického renderovania dát z MEI súboru, je 

na rozdiel od procesu prebiehajúcom v prípade databázy Themefinder, jednoduchší 

a dynamickejší. Najdôležitejšiou úlohou značkovacieho jazyka je umožniť vyhľadávať 

v databáze medzi notovými incipitmi, porovnávať ich v digitálnej podobe a nie manuálne. 

V tomto smere opäť MEI prevyšuje spomínané značkovacie jazyky prehľadnosťou svojho 

kódovania a jednoduchosťou jeho využitia. 

 

Stránky s databázovým záznamom 

Pri preštudovaní a zhodnotení všetkých spomenutých tematických katalógov a databáz 

sme dospeli ku kompromisnému riešeniu návrhu databázy viachlasnej hudby zo 16 – 17. 

storočia.  

                                                
34 Pre viac informácií o MEI pozri [online] http://music-encoding.org/ [cit. 2015-09-18]. 

http://music-encoding.org/
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Stránka s databázovým záznamom kolekcie by mala obsahovať: 

 ID záznamu v databáze 

 miesto súčasného depozitu 

 signatúru 

o  aktuálna  

o  stará 

o  olim  

o  iná  

 rozlíšenie manuskript/tlač/konvolút 

 zainteresované osoby 

o  normalizované meno autora hudby 

o  normalizované meno autora textu 

o  normalizované meno zostavovateľa 

o  normalizované meno tlačiara 

o  normalizované meno intavolátora, zapisovateľa 

 popis pamiatky 

o fyzický popis 

o ostatný popis 

 literatúru 

o  tematický katalóg 

o  RISM číslo tlače/online záznamu 

o  inú súvisiacu literatúru 

 iné poznámky 

 

Stránka s databázovým záznamom skladby by mala obsahovať: 

 ID záznamu v databáze  

 názov skladby 

o  normalizovaná podoba 

o  podoba v origináli 

o  informácia o použitom jazyku 

 normalizovaný hudobný druh 

 zainteresované osoby 

o  normalizované meno autora hudby 

o  normalizované meno autora textu 

o  normalizované meno aranžéra 

o  normalizované meno intavolátora, zapisovateľa 

 notový incipit každej časti 

 fyzický popis 

 obsadenie 

o  všeobecné 

o  konkrétne 

 literatúru 

o  tematický katalóg 
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o  RISM číslo tlače/online záznamu 

o  informácie o konkordanciách 

o  publikované moderné pramenné edície 

o  inú súvisiacu literatúru 

 iné poznámky 

 

Jednotlivé pod kategórie bude možné rozšíriť tak, ako to bude potrebné, aby 

prispievateľ mohol čo najpodrobnejšie spresniť informácie, ktoré bude považovať za dôležité. 

Závažným aspektom pre plynulú a účinnú funkciu zapisovania do databázy je vytvorenie 

normalizovaných údajov. Názvy skladieb, mená autorov, hudobné druhy a iné zvolené údaje 

budú vopred vložené administrátormi do databázy. Zapisovatelia záznamov tak budú mať 

v určitých prípadoch po zadaní časti textu preddefinované údaje a nebudú musieť vypisovať 

celý text. Dopomôže to k unifikácii databázových záznamov a aj ku zefektívneniu ich práce. 

 

Záver 

Budovanie ideálnej on-line databázy je dlhodobým procesom. Zvolenie správnych 

prostriedkov a ich využitie je v dlhodobej perspektíve zložité, nakoľko IKT sa vyvíjajú každý 

rok obrovskými krokmi vpred. Pri navrhovaní tak treba zohľadniť budúci technologický 

pokrok, na základe čoho sa treba rozhodnúť aké IKT použiť (napr. pri kódovacom jazyku). 

Z našej štúdie je zrejmé, že pri katalogizácii údajov pri niektorých projektoch, už dlhé roky 

panujú zaužívané štandardy, či už po technickej alebo vedeckej stránke. Oproti tlačeným 

katalógom nesú online databázy výhodu v podobe okamžitej dostupnosti informácií 

kedykoľvek a takmer kdekoľvek na svete. Počítače nesú aj obrovskú výpočtovú silu 

prejavujúcu sa v rýchlom vyhľadávaní s možnosťou využitia zložitých porovnávacích 

algoritmov. Ďalšou výhodou je aj virtuálny priestor poskytujúci takmer neobmedzené miesto 

pre ukladanie informácií.  

Trend v muzikológii je, že bádatelia sa užšie špecializujú, s čím prichádza snaha 

o vytvorenie konkrétneho modelu databázy pre zvolené časové obdobie. Snahou je čo 

najpresnejšie identifikovať charakteristické znaky a špecifiká zvoleného hudobného obdobia 

a štýlu a tie potom integrovať do digitálnej podoby. Popri existujúcich tak budú stále vnikať 

ďalšie databázy ponúkajúce nové, zaujímavé riešenia.  

Naša databáza sa zameriava na hudobný incipit a jeho využitie v identifikácii 

anonymných skladieb zo 16. a 17. storočia. Ponúkne tak okrem štandardných údajov 

o pamiatke aj možnosť priameho vnútorného porovnávania s hudobnými tlačami, čim 

uľahčuje prácu hudobným historikom pri následnej identifikácii. Práve zdôraznenie prvku 

hudobného incipitu je odlišné ako pri databáze RISM, ktorá svojou orientáciou na hudbu 

obdobia klasicizmu dáva dôraz na iné atribúty. V jej online katalógu tak nachádzame 

maximálne 3 notové incipity ku každej skladbe, čo je pre vokálnu, viaczborovú hudbu 

z obdobia renesancie a raného baroka nedostačujúce. Musíme tak siahnuť po vlastnom 

riešení, ktorým je špecificky navrhnutá online databáza hudobnohistorických prameňov 

zo 16. a 17. storočia z územia dnešného Slovenska.
35

  

                                                
35 Štúdia bola vypracovaná v rámci VEGA projektu 1/0599/12-15. 
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VIRTUÁLNÍ NÁRODNÍ FONOTÉKA – JEDEN PORTÁL, DVĚ ZEMĚ, 

SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ 

 

PhDr. Iva Horová 

Akademie muzických umění v Praze 

Filip Šír, DiS. 

Moravská zemská knihovna v Brně 

 

Abstrakt 

Příspěvek představuje český portál pro zvukové dokumenty Virtuální národní fonotéku (VNF), který 

provozuje Moravská zemská knihovna v Brně (MZK). Popisuje jeho obsah, hlavní funkce a přidané hodnoty, 

jimiž jsou např. odkazy přímo na digitalizované nahrávky či do e-shopů. Vysvětluje unikátnost tohoto 

elektronického informačního zdroje a jeho nezastupitelnou roli v přípravě koncepce ochrany, zpřístupňování a 

digitalizace zvukového dědictví České republiky. Současně popisuje aktivity MZK, které přerůstají 

z provozovatele VNF v převzetí role koordinátora a metodika pro celou problematiku zvukových dokumentů 

na národní úrovni. 

 

Virtuální národní fonotéka (VNF) (www.narodnifonoteka.cz) je webový portál, 

zaměřený na zpřístupnění informací o zvukových dokumentech nejen v paměťových 

institucích České republiky. Projekt vznikl v rámci rozvojových aktivit Moravské zemské 

knihovny v Brně (MZK). Jeho cílem je shromáždit a zpřístupnit na jednom místě informace 

o existenci, umístění a obsahu zvukových dokumentů, které tvoří naše kulturní dědictví.  

Portál v této chvíli zahrnuje již téměř 500 tisíc záznamů převážně bibliografického 

typu, které pokrývají fondy zvukových dokumentů řady českých knihoven. Přispívajícími 

jsou tyto: Národní knihovna ČR, Národní muzeum - České muzeum hudby, Jihočeská 

vědecká knihovna v Českých Budějovicích,  Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, 

Krajská knihovna Vysočiny, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městská knihovna v Praze, 

Vědecká knihovna v Olomouci, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Knihovna města Hradce 

Králové, Městská knihovna v Přerově, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, 

Moravská zemská knihovna v Brně, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Městská 

knihovna Kutná Hora, Městská knihovna v Ústí nad Orlicí. Zapojit je třeba také soukromé 

sběratele a v neposlední řadě také diskografické záznamy. V současné době obsahuje VNF 

také diskografické záznamy první československé gramofonové firmy ESTA. 

 

 
 

Obr. 1 Plakát Virtuální národní fonotéky (osobní archiv autora) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Martina%20Božeková/Desktop/www.narodnifonoteka.cz
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Kromě paměťových institucí je ale unikátně součástí také archiv společnosti 

Supraphon, (obsahující řadu titulů z fondů našich předních předválečných vydavatelských 

firem ESTA a Ultraphon), archiv Radiotéky Českého rozhlasu a obsah portálu Audioknihy.cz. 

Celkem jde v současné době o 20 institucí. S řadou dalších právě aktuálně jednáme včetně 

např. České televize, Hudební fakulty AMU, Knihovny Institutu divadelního umění apod. 

Jde o záznamy nejen z oblasti hudby, ale také o mluvené slovo, divadelní inscenace apod. 

Řada těchto dokumentů představuje unikáty, např. z hlediska českého interpretačního umění, 

z hlediska dramaturgie apod. Na základě analýzy obsahu VNF bude následně možné přikročit 

odpovědně také k vlastní digitalizaci nosičů hlavně historických, které představují nejcennější 

součást kulturního dědictví ČR. Neodkladná digitalizace je totiž jedinou cestou k záchraně 

dokumentů, které jsou v mnoha případech bezprostředně ohroženy nezvratnou fyzickou 

degradací. Pokud nebudou převedeny do digitální formy v dohledných několika málo letech, 

může být jejich obsah pro budoucí generace ztracen navždy. 

Portál je tedy specializovaným elektronickým informačním zdrojem, který by měl 

sloužit všem. Představuje přínos pro studenty, pedagogy, interprety, knihovníky, pracovníky 

archivů a pro další odbornou i laickou veřejnost. Měl by sloužit nejen jako nástroj 

pro jednoznačnou identifikaci a lokalizaci konkrétních zvukových nahrávek, ale také 

k edukačním účelům, historickým či sociologickým výzkumům apod. Kromě obvyklých 

popisných údajů o obsahu dokumentů se přímo v záznamu zobrazují také odkazy na již 

existující digitalizované verze obsahu přímo do lokálních e-knihoven.  

 

Obr. 2 Odkaz do lokálního katalogu knihovny (osobní archiv autora) 

Volně dostupné – tj. autorsky již nechráněné nahrávky – si lze rovnou poslechnout: 

VNF si za tímto účelem spustí další aplikaci Kramerius, která byla od verze 4 upravena 

pro reprodukování audionahrávek.  
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Obr. 3 Odkaz do digitální knihovny MZK Kramerius 4 (osobní archiv autora) 

Další zajímavou a pro běžné knihovní databáze neobvyklou funkcí, je v záznamu 

uvedený odkaz na příslušný e-shop, kde si lze v případě zájmu daný dokument přímo 

objednat.  

 

Obr. 4 Odkaz do e-shop (digitální knihovny) Supraphonline (osobní archiv autora) 
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Obr. 5 Odkaz do e-shop (digitální knihovny) ČRo - Radioteka (osobní archiv autora) 

A čím je ještě VNF tak unikátní? Kromě uvedených přidaných hodnot a zapojení 

atypických institucí dále také tím, že k nalezení záznamů - zde soustředěných a 

vyhledatelných na jednom přístupovém místě - by zájemce byl nucen postupně prohledávat 

jednotlivé katalogy všech knihoven a dalších institucí. Ani v Souborném katalogu ČR (SK) by 

nenašel vše to, co již nyní obsahuje VNF, protože do SK se zasílají katalogizační záznamy 

pouze z knihoven a až od určité doby, nikoliv retrospektivně. Tzn. že hlavně ke starší a dnes 

již historické produkci zvukových dokumentů se prostřednictvím SK dostat nelze. 

MZK tímto svým projektem mj. také navazuje na snahy skupiny odborníků z 90. let, 

kteří usilovali o vytvoření zastřešující instituce typu „národní fonotéka“, resp. Národní 

zvukový archiv. Taková instituce totiž v ČR vždy chyběla, zatímco v zahraničí je to zcela 

obvyklé: vezměme příklady z Velké Británie (The British Library), Francie (Bibliothèque 

nationale de France) z Rakouska (Phonogrammarchiv), Spojených států amerických (Library 

of Congress) a další. 

Projekt VF pochopitelně nemůže suplovat všechny funkce takové kamenné národní 

instituce – MZK na sebe zejména nemůže vzít funkci archivační/depozitní. Cílem portálu je 

tedy agregace všech zjistitelných informací a jejich adekvátní zpřístupnění. Ale VNF míří 

ještě k dalšímu cíli: stát se postupně také typem znalostní databáze pro oblast zvukových 

dokumentů. Proto také projektový tým VNF sleduje aktivity v ČR a zejména v zahraničí 

s cílem aplikace získaného know-how, plánuje pořádání seminářů, workshopů, výběrových 

přednášek na vysokých školách apod. 

Od r. 2015 je MZK pověřena Ministerstvem kultury (viz Statut MZK) průběžným 

rozvojem portálu VNF. Zároveň bude také pověřena stát se metodickým a koordinačním 

http://www.mzk.cz/o-knihovne/dokumenty/statut-moravske-zemske-knihovny-v-brne
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centrem pro oblast zvuku pro ČR, kde tato role dosud nebyla nikým plněna. O této otázce 

aktuálně probíhají jednání s MK ČR, včetně způsobů financování těchto činností. V této roli 

bude MZK zejména: 

- podněcovat koordinované a kvalifikované zpracovávání (evidence, katalogizace, 

retrokatalogizace) fondů a sbírek 

- zajišťovat vypracování potřebných metodických materiálů (např. dopracování 

národních interpretací RDA, převzetí a lokalizace technických standardů IASA) 

- aktivně napomáhat - zejména metodicky - v nastartování procesu koordinované a 

kvalifikované digitalizace starých nahrávek z fondů knihoven a jejich zpřístupnění 

na Internetu. 

Za účelem získání odborné platformy a pomoci při plnění těchto cílů byla při MZK 

vytvořena Pracovní skupina pro ochranu, digitalizaci a zpřístupňování zvukových 

dokumentů, složená z oborníků všech významných zvukových institucí i z jednotlivců. Byla 

zřízena e-mailová konference, vytvořena speciální sekce na webu VNF a vypracovány 

základní poziční dokumenty, dostupné na stránce projekt.narodnifonoteka.cz. Dosud 

nejvýznamnějším výsledkem je vypracování návrhu Koncepce pro ochranu a zpřístupňování 

zvukových dokumentů v ČR, který by měl určovat zásadní směry řešení dané problematiky. 

Koncepce seznamuje s problémy hrozící degradace, upozorňuje na nutnost napnout síly 

v oblasti evidence atd., na potřebu zapojit do procesu celou řadu odborníků tj. nejen 

knihovníky a IT specialisty, vymezuje základní technologické předpoklady, apeluje 

na morální povinnost státu i institucí v oblasti dosud koncepčně neřešené ochrany zvukového 

dědictví a na splacení tohoto dluhu. 

Problémy spojené s budováním VNF 

Kromě již výše zmíněných koncepčních či finančních problémů se nyní podívejme 

na otázky související přímo s popisem, sběrem a prezentováním záznamů v portálu VNF. Zde 

se musíme zmínit o tom, jakým způsobem se do VNF data dostávají a především v jaké 

podobě. To je jedna z klíčových částí celého projektu. Přes platnost popisného standardu, 

stanoveného Národní knihovnou ČR pro minimální záznam pro Souborný katalog ČR 

(http://www.caslin.cz/spoluprace/standardy/standardy-pro-souborny-katalog-cr), z žádné 

instituce nepřijdou stejné záznamy. Proto je vhodné, aby před předáním dat proběhla na straně 

předávajících kontrola záznamů a bylo vypracováno případné doporučení pro jejich 

aktualizaci či doplnění. Bohužel i v dnešní době jsou záznamy z hlediska metadatového 

popisu značně různorodé. Svou roli v tom hraje i různé poslání, priority a cíle institucí, což se 

projevuje mj. také ve způsobu nahlížení na rozsah a úroveň evidovaných údajů. Často tyto 

záznamy nemají ani standardní podobu ani formát. Tento problém je řešitelný alespoň tam, 

kde se zvukové sbírky zpracovávají podle knihovnických pravidel. Je třeba zmínit, že - 

například v případě gramofonových desek - nezapsané unikátní identifikátory v podobě 

matričních a katalogových čísel velice znesnadňují další práci se záznamy v rámci VNF. 

Pokud záznam nelze jednoznačně identifikovat s daným dokumentem, ztrácí bohužel část své 

informační hodnoty. 

Do VNF tedy importujeme bibliografické záznamy v knihovnických formátech a 

standardech, tj.: MARC 21/UNIMARC, ISBD, AACR2/RDA. Doporučujeme proto důsledné 

dodržování výše uvedených standardů, jak z hlediska formální a obsahové správnosti, tak co 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Martina%20Božeková/Desktop/projekt.narodnifonoteka.cz
http://goo.gl/sH5D50
http://goo.gl/sH5D50


92 

 

do rozsahu. Důležitá je hlavně konzistence v oblasti kódovaných údajů. Pokud však byly 

záznamy pořízeny jinde než v knihovně, neznamená to, že je do databáze nepřijímáme. 

Zejména vzhledem k tomu, že jedněmi z nejdůležitějších součástí VNF jsou pro databáze 

soukromých a jiných firem. (Supraphon a archivu zvukových dokumentů Českého rozhlasu a 

České televize). Jejich metadata však vznikala podle rozdílných, interních a spíše 

proprietárních metodik, a záznamy tak musejí na straně VNF nejprve projít konverzí 

do formátu MARC 21. Dalším případem je import diskografických záznamů, které nepopisují 

obsah žádné konkrétní sbírky a mají proto také jiný charakter. Tyto záznamy jsou však 

důležité pro zjišťování, co v minulosti vůbec vzniklo a bylo vydáno. 

Kvalita záznamů je tedy pro fungování VNF zásadní, mj. také z důvodů co 

nejpřehlednějšího zpřístupnění informací. Záznamy o totožném dokumentu se tzv. deduplikují 

za účelem vytvoření přehledného zobrazení informaci o dokumentu a zároveň i přehledného 

seznamu o všech vlastnících (lokaci) daného dokumentu. V současnosti přitom ale 

nespojujeme záznamy pro totožné nahrávky na různých nosičích. 

 

Obr. 6 Zvýrazněné výsledky po zadání dotazu. Časová osa, záznamy se zobrazenými lokacemi (osobní archiv 

autora) 

Průzkumy ve fondech paměťových institucí 

MZK také spolupracuje se studenty Knihovnických a informačních studií Masarykovy 

univerzity v Brně (KISK), kteří se již druhým rokem podílejí na provádění terénního 

průzkumu sbírkových institucí. Téma bylo řešeno i v bakalářské práci a jejím výsledkem je 

metodika provádění průzkumů. Usilujeme také o zapojení dalších studentů včetně 

muzikologů, zvukových inženýrů či knihovníků, a to formou dlouhodobějších praxí a podílení 

se na řešení dalších dílčích témat, která by přispěla k rychlejšímu podchycení všech 
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souvisejících dílčích úkolů.  Za základním terénním výzkumem následuje etapa průzkumů 

v konkrétních paměťových institucích. Kromě získání informací o stavu sbírek a jejich 

evidence poskytuje MZK těmto institucím v případě zájmu metodickou pomoc. Výsledkem 

průzkumů bude přehled zvukových sbírek, z nichž alespoň ty nejvýznamnější budou postupně 

začleněny do portálu Virtuální národní fonotéka. 

Potvrdilo se, že digitalizace je převážně jen nesystematickou a okrajovou činností 

většiny paměťových institucí, a to i těch s významnými sbírkami zvukových dokumentů jako 

např. České muzeum hudby Národního muzea. Důvody jsou zřejmé: institucím chybí kapacity 

jak pracovní, tak finanční a je patrné, že všeobecně chybí také know-how. Knihovny, stejně 

jako muzea a další instituce často dosud zápolí s nedokončeným retrospektivním zpracováním 

dokumentů tištěné povahy (ve většině knihoven nejsou ještě kompletně zpracované ani tištěné 

hudebniny). Průzkum však překračuje i hranice ČR: zaměřil se i na historicky neodmyslitelně 

k nám patřící Slovensko - proto věnujeme pozornost i jemu a máme již k dispozici první 

výsledky. Velmi rádi bychom také slovenské kolegy a instituce přizvali ke konkrétní 

spolupráci, včetně účasti v Pracovní skupině MZK. Společné sdílení znalostí a informací bude 

jistě oboustranně prospěšné. 

Další vize a cíle Virtuální národní fonotéky, potažmo MZK 

● Zajistit prohloubení a dokončení průzkumu fondů paměťových institucí na našem 

území za účelem jejich zapojení se do VNF.  

● Zaměřit se na problematiku metadatových standardů pro zvukové dokumenty. 

● Vytvářet a on-line zpřístupňovat metodiky pro zvukové dokumenty (průzkumy fondů, 

zpracování fondů, výběr zvukových dokumentů k digitalizaci, restaurování různých 

typů zvukových nosičů, digitalizace různých typů nosičů, dlouhodobá ochrana, 

zpřístupnění apod.). 

● Stát se portálem prezentujícím všechny významné sbírky zvukových dokumentů. 

● Agregovat diskografické údaje za účelem kompletace informací o produkci zvukových 

dokumentů na území ČR i Slovenska od nejstarších dob. 

● Zajistit propojení s funkcemi registru digitalizace pro zvukové dokumenty 

v paměťových institucích ČR. 

● Pomáhat identifikovat a digitalizovat nejvýznamnější sbírky zvukových dokumentů. 

● Spolupracovat na zajišťování potřebných kapacit datových úložišť. 

● Rozvíjet další funkce portálu Virtuální národní fonotéka (zejména funkce národního 

agregátora metadat a vstupní brány pro zahraniční instituce a projekty, např. 

Europeana Sounds). 

● Zpřístupňovat digitalizované zvukové dokumenty a rozvíjet uživatelské SW- rozhraní 

při respektování aktuálního znění autorského zákona. 

● Prohlubovat znalosti a vytvářet síť spolupracujících pracovišť a odborníků pro oblast 

komplexní péče o zvukové dokumenty. 

 

Spolupráce a priority 

Primárně je tedy nutné věnovat pozornost zejména oblasti evidence sbírek a 

zpracování (katalogizaci) jejich obsahu a podpořit tento proces potřebnými metodikami. 

Současně je samozřejmě třeba budovat chybějící digitalizační pracoviště, vytvářet 
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technologické předpoklady, stanovit priority digitalizace a v neposlední řadě spolupracovat a 

budovat týmy odborníků, kteří se této problematice budou profesionálně věnovat. 

K tomu, aby mohl být po všech stránkách efektivně nastartován program systematické 

digitalizace a dlouhodobé ochrany – a dnes již i záchrany – našeho společného zvukového 

dědictví, je třeba spojit síly napříč resorty, institucemi, profesemi i zeměmi. Je třeba tvořit 

pracovní skupiny a najít, pověřit a proškolit odborníky (knihovníky, muzikology, zvukaře, IT 

specialisty, právníky, školitele apod.) na všechny potřebné dílčí procesy. Je třeba hledat 

podporu managementu jednotlivých institucí i jejich zřizovatelů, manažerů, ale také obou 

států. 
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ŽIJÚ MEDZI NAMI 

 

Benjamína Jakubáčová 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 

 

Abstrakt 

Prezentácia činnosti Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave v oblasti práce s deťmi a dospelými 

so špeciálnymi potrebami. Podujatia v hudobnom oddelení. Podujatia pre nevidiacich, slabozrakých a inak 

zdravotne znevýhodnených používateľov. Podujatia pre zdravé deti  na spoznávanie potrieb znevýhodnených 

skupín. 

 

Abstract 

Presentation of an activities of the Library of Juraj Fandlyho in Trnava about the work with children and 

adults with special needs. Activities/events in musical departments. Events for blind, and weak-sighted users and 

for otherwise disabled users. Acitvities/events for children to learn about the needs of disabled groups of people.  

 

 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave každoročne pripravuje pre svojich  používateľov 

ale i širokú verejnosť veľké množstvo kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí. 

Spomedzi nich je pozornosť venovaná aj výchove k hudobnému prejavu a prehlbovaniu 

hudobného cítenia jej používateľov i širokej verejnosti. O činnosti KJF v oblasti rozvíjania 

hudobných a ostatných múzických schopností, sprostredkovania základného hudobného 

i mimo hudobného poznania našich občanov a detí, ste už určite počuli viac v podaní mojej 

kolegyne – pracovníčky hudobného oddelenia, ktorá sa tejto pravidelnej konferencie 

zúčastňuje. 

 

Dovoľte však, aby som vo svojom príspevku mohla predstaviť aj  prácu knižnice 

so zdravotne znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, medzi nimi aj nevidiacimi 

a slabozrakými. A určite som dotknem aj otázky posunu práce hudobného oddelenia. 

Úroveň poskytovania služieb knižnice určite stúpa aj tým, ako knižnica búra 

existujúce bariéry pre občanov so zdravotným postihnutím. Stratégia rozvoja slovenského 

knihovníctva na roky 2015 – 2020 určuje za jednu z hlavných priorít aj podporu dostupnosti 

knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov či už zavádzaním 

a využívaním nových technických a technologických prostriedkov smerujúcich k uľahčeniu 

prístupu k informáciám pre spomínané skupiny, ako aj rozvíjaním priamej spolupráce knižníc 

so združeniami zameranými na prácu s uvedenými skupinami obyvateľov.  Ide najmä 

o dostupnosť fyzického prostredia a dostupnosť informácií. V hlavnej budove  KJF 

z architektonických dôvodov zatiaľ bezbariérový prístup nie je. Čiastočne je vyriešené aspoň 

možnosť vrátiť knihy prostredníctvom biblioboxu pred budovou. Už čoskoro sa však situácia 

zmení a vozíčkari alebo mamičky s kočíkmi sa na poschodia dostanú schodolezom. 

Bezbariérový vstup  je vybudovaný v hudobnom oddelení, kam, samozrejme, knižnica 

smeruje záujem vozíčkarov o naše služby. Ďalšia bariéra, čo sa týka nevidiacich 

a slabozrakých je zrušená tým, že v oddelení majú k dispozícii počítačovú stanicu s hlasovým 

výstupom s pripojením na internet- teda dostupnosť informácií. Oveľa dôležitejšie ako 

technické a fyzické bariéry sú však bariéry ľudské a necitlivý prístup k postihnutým ľuďom. 
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Môžem však konštatovať, že v KJF pracovníci dôsledne dodržiavajú princípy rovnakého 

prístupu k používateľovi a zároveň aj uplatňujú individuálny a výnimočný prístup 

k jednotlivým znevýhodneným skupinám, ktoré knižnicu navštevujú. Svedčí o tom aj počet 

podujatí, ktoré KJF pre nich pripravuje. Podľa Ročného výkazu o kultúre znevýhodnených 

skupín obyvateľstva pripravila KJF v Trnave v minulom roku  134 podujatí. Z toho najviac 

bolo pre znevýhodnené deti a mládež a potom pre seniorov. 

Knižnica má vytvorené špecializované oddelenie - hudobné oddelenie, ktoré sídli 

v historickom Dome hudby M. Schneidra -Trnavského v Trnave a tu sa uskutočňuje najviac 

podujatí pre znevýhodnené skupiny – a nie je to len tým, že je tu bezbariérový vstup. 

Hlavným poslaním práce v tomto oddelení je: 

- pomáhať školám a rodinám pri hudobnej výchove detí a mládeže, 

- pomáhať pri výchove budúcich hudobných pedagógov, odborníkov i hudobníkov, 

- pomáhať svojimi službami vedeckým pracovníkom, interpretom, hudobným  

pedagógom. 

 

Technické vybavenie  oddelenia umožňuje individuálnu prácu používateľa s fondom, 

aj možnosť kolektívneho počúvania pri výchovno-vzdelávacích i kultúrno-spoločenských 

podujatiach. Jeho bohatú fonotéku ponúka knižnica verejnosti aj formou hudobno-slovných 

kompozícií k výročiam svetových a slovenských hudobných skladateľov alebo na určitú tému 

či hudobný žáner. Podujatia v hudobnom oddelení sú spojením hudby, literatúry i výtvarného 

umenia. Konajú sa tu živé koncerty pre verejnosť, muzikoterapia i hudobno-zábavné hry 

pre deti. Všetky školy  v Trnave informujeme o programovej ponuke, jednotliví pedagógovia 

sa prihlasujú  na určitú tému a termín. Spolupráca so základnými školami a osemročnými 

gymnáziami, sídliacimi v meste Trnava, a ich pedagógmi je na dobrej úrovni. V prípade 

potreby doplníme alebo zmeníme ukážky podľa návrhu pedagóga. Tieto kooperujúce 

inštitúcie majú vo svojich výchovných a vyučovacích projektoch zahrnuté pravidelné 

návštevy hudobného oddelenia KJF, pretože nemajú primerané technické vybavenie 

na výučbu hudobnej výchovy. Tu sa žiaci bez školských lavíc učia netradične, v novom 

prostredí. I z výchovného hľadiska takáto vyučovacia hodina prispieva k lepšiemu 

zapamätaniu si učiva, ale aj intenzívnejšiemu citovému zážitku mladých ľudí.  

Spojenie literatúry, hudby a výtvarného umenia uplatňuje knihovníčka najmä 

v projekte Kreslíme hudobné obrázky. V tomto roku to bol už 10. ročník a mal tému 

Beatlemánia.  

Projekt sa koná v spolupráci s miestnym Gymnáziom Jána Hollého. Študenti navštívia 

hudobné oddelenie, zoznámia sa s témou, vypočujú si hudobné ukážky a už pri nich vytvárajú 

náčrty na svoje výtvarné diela. Inšpirácia hudbou sa pretavuje do výtvarného prejavu. 

Na záver školského roka sa v knižnici uskutočňuje výstava týchto výtvarných prác 

a na vernisáži sa oceňujú autori najkrajších výtvarných prác.  

Úspešným projektom bol vzdelávací cyklus o hudobných nástrojoch, o hudobných 

skladateľoch a ich dielach, o jednotlivých hudobných žánroch s názvom Hudba je harmónia 

života. Cieľovou skupinou boli deti materských, základných a stredných škôl. V spolupráci 

s pedagogičkami z miestnej ZUŠ sa konali interaktívne prednášky na hudobné témy, 

predstavovanie knižných publikácií, živé koncerty a stretnutia s významnými osobnosťami 

slovenskej hudobnej scény. Projekt trval počas podpory zo strany mesta spolu 3 roky. 
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Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave rozvíja systematickú dlhoročnú spoluprácu 

s organizáciami a inštitúciami, ktoré sa venujú deťom a dospelým so zdravotným 

znevýhodnením. V prvom rade je to Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Krajské 

stredisko Trnava. V priestoroch hudobného oddelenia sa stretávajú členovia Klubu 

vozíčkarov, klienti OZ Iskierka – združenia rodičov a priateľov detí s kombinovaným 

postihnutím. Deti a mládež Špeciálnej základnej školy na Čajkovského ul. v Trnave 

prichádzajú každú stredu. Klienti - duševne chorí- z Centra psycho-sociálnej rehabilitácie 

neziskovej organizácie KRUH navštevujú knižnicu zase v pondelok. Počúvajú hudbu, 

požičiavajú si knihy a často absolvujú vopred pripravený program hudobného oddelenia. 

Hudba a rytmus sú liečebné prostriedky, používané od nepamäti. Preto na stretnutiach s deťmi 

s mentálnym postihnutím a chovancami  menovaných inštitúcií sa aktívne využívajú metódy 

muzikoterapie. Toto hľadanie súzvuku a harmónie vo vzťahu k sebe, k druhým, k hudbe a 

k životu je prítomné i pri práci so zdravými deťmi a dospievajúcou mládežou. Deťom 

so zdravotným hendikepom sa venuje pravidelne aj oddelenie pre deti i pobočky Prednádražie 

a Tulipán. 

Pokles návštevnosti a výpožičiek, tak, ako je celosvetový trend, zasiahol aj hudobné 

oddelenie. V roku 2007 napr. navštívilo oddelenie 5300 individuálnych používateľov 

a na kolektívnych podujatiach sa zúčastnilo 4000 návštevníkov. Počet výpožičiek sa 

pohyboval okolo 20 tisíc ročne. V roku 2014 to bolo 2219 návštevníkov a 7317 výpožičných 

transakcií. Uskutočnilo sa však 145 podujatí s počtom účastníkov 2 829. Individuálnych 

návštevníkov strácame  tým, že autorský zákon nepovoľuje absenčné výpožičky zvukových 

dokumentov. Fonotéku dopĺňame preto iba o tituly, ktoré je možné využiť prezenčne 

na hodine hudobnej výchovy.  Činnosť oddelenia smeruje momentálne k organizovaniu 

kultúrno-výchovných podujatí  pre objednané kolektívy v dopoludňajších hodinách. KJF 

pristúpila ku skráteniu výpožičného času (na 26 hodín týždenne) a rovnako k redukcii 

pracovníkov. Momentálne pracuje v hudobnom oddelení  iba jedna pracovníčka. Okrem toho 

je tu vytvorená chránená dielňa, ktorá však momentálne nie je využitá zdravotne 

znevýhodneným pracovníkom. 

Marginalizovanou skupinou používateľov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sú aj 

nevidiaci a slabozrakí používatelia. Tí využívajú služby špecializovaného oddelenia 

pre nevidiacich a požičiavajú si zvukové knihy. Literárne diela si tak môžu požičať domov, 

majú možnosť vybrať si nosič – kazetu alebo CD. Túto ponuku chce knižnica rozšíriť ešte 

o možnosť požičať si MP3 prehrávač s vybranými stiahnutými titulmi z Digitálnej knižnice 

SKN Mateja Hrebendu v Levoči. 

Oddelenie pracuje na základe Zmluvy o poskytovaní knižnično-informačných služieb 

nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom, ktorú knižnica 

uzatvorila so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. V intenciách 

tejto novej zmluvy knižnica sprístupnila výber zo zvukových kníh aj v hudobnom oddelení, 

ktoré tieto skupiny používateľov so zdravotným postihnutím  najčastejšie navštevujú. Po roku 

môžeme však konštatovať, že sa zatiaľ nepodarilo u týchto používateľov vzbudiť záujem 

požičať si zvukovú knihu domov. 

Fond, ktorý je k dispozícii v oddelení pre nevidiacich, sa pravidelne Slovenskou 

knižnicou pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči obmieňa. Nevidiacim a zrakovo 

postihnutým sa venuje knihovník so zrakovým postihnutím – PhDr. Július Bartek spolu 
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s asistentom, pretože dr. Bartek pracuje v chránenej dielni. V minulom roku navštívilo 

oddelenie 539 používateľov, ktorí uskutočnili 2 192 výpožičiek. Aj v tejto oblasti sa mnoho 

vecí zmenilo. Rozšírenie internetu umožňuje mnohým mladým používateľom 

so znevýhodnením využiť Digitálnu knižnicu Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja 

Hrebendu v Levoči. Z pohodlia domova si stiahnu zvukovú knihu do svojho počítača. 

A nemusia navštíviť knižnicu. Je však zrejmé, že pre nich  nie je úplnou samozrejmosťou 

navštevovať kultúrno-výchovné podujatia. S cieľom socializovať týchto používateľov, naučiť 

ich vychádzať z domu, združovať sa a integrovať sa do spoločnosti knižnica začala od roku 

2013 realizovať cyklus Kino pre nevidiacich. Pravidelne – vždy v posledný utorok v mesiaci 

– sa stretávajú v knižnici a majú možnosť v príjemnom prostredí vychutnať si film 

s audiokomentárom, ktorý si sami vyberú z Digitálnej knižnice Slovenskej knižnice 

pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Postupne sa počet návštevníkov zvyšuje. 

Kino nie je jedinou aktivitou, ktorú knižnica pre nich pripravuje, a do ktorých sa aj 

aktívne sami zapájajú. Výborným partnerom pre knižnicu je Krajské stredisko Únie 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Trnave. V roku 2015 sme spoločne zorganizovali už 

po druhýkrát krajské postupové kolo celoslovenskej súťaže v čítaní a písaní v Braillovom 

písme. Knižnica poskytla okrem priestoru na súťaž aj vecné ceny pre víťazov. V tomto roku 

sa do súťaže zapojilo až 11 súťažiacich. Čakanie na skúšanie využili na rozhovory a milé 

stretnutia. 

V roku 2014 mohli nevidiaci a slabozrakí súťažiť v poznávaní literárnych diel. 

Súťažiaci mali podľa zvukovej ukážky určiť názov diela a jeho autora. Odznelo 10 ukážok 

zo zvukových kníh. Po odznení ďalších 10 ukážok bolo úlohou súťažiacich určiť historickú 

osobnosť či historické obdobie, ktoré sa v diele spomínajú (napr. Alžbeta Báthoryová, Robin 

Hood, František z Assissi, nevidiaci kolportér kníh Matej Hrebenda, slávna hluchoslepá 

Helena Kellerová, hudobný skladateľ Robert Schumann a klavíristka Klára Wiecková-

Schumannová, štúrovci, černovské udalosti z 27.10.1907, a pod.). Súťažné otázky pripravil 

PhDr. J. Bartek a podľa súťažiacich aj ich sprievodcov boli dosť náročné. Aj tak sa určite 

prítomní zabavili. 

Súťažilo 7 čitateľov. Všetci účastníci dostali darčekové predmety, ktoré zabezpečilo 

Krajské stredisko a Krajská rada Únie nevidiacich a slabozrakých v Trnave, ako i Základná 

organizácia ÚNSS v Trnave. 

Veľmi obľúbenou aktivitou býva výstava kompenzačných a optických pomôcok, ktorú 

knižnica pripravuje pre verejnosť v spolupráci s firmou Tyflocomp. V roku 2015 to bude už 

po tretíkrát. Toto podujatie  využíva knižnica aj na spropagovanie činnosti oddelenia 

pre nevidiacich. 

Oddelenie pre nevidiacich spolupracuje s oddelením pre deti, a to v projekte Žijú 

medzi nami. 

Cieľom podujatí v tomto  cykle je oboznamovať deti so životom ľudí s postihnutím, 

učiť ich empatii. Inšpiráciou na vznik podujatia takéhoto zamerania bol fakt, že v knižnici 

pracuje pracovník so zrakovým postihom a my, ako kolegovia, sme sa museli učiť, ako sa 

správať a ako komunikovať s takto postihnutým človekom. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 27. 

3. 2003. Pravidelným hosťom stretnutí je práve nevidomý knihovník PhDr. Július Bartek. 

Deti sa dozvedia o rôznych postihnutiach a pomôckach, ktoré sú pre ľudí so zdravotným 

postihnutím  životne dôležité. PhDr. Bartek oboznamuje deti s tým, ako nevidiaci čítajú, píšu 
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a ďalej sa vzdelávajú. Každé dieťa dostáva na pamiatku svoje meno, napísané v Braillovom 

písme, vyskúša si pocity nevidiaceho, či nepočujúceho človeka a naučí sa niekoľko slov 

v posunkovej reči. Ročne sa takýchto stretnutí uskutoční priemerne desať a sú súčasťou 

projektu Sme deti sveta, v ktorom sa deti oboznamujú s desiatimi zásadami Dohovoru 

ľudských práv pre deti. 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je otvorená aj charitatívnym akciám. Každoročne 

sa aj v našich priestoroch koná zbierka Biela pastelka, veľký úspech mala zbierka použitých 

okuliarov, predajná výstava výrobkov detí zo špeciálnych škôl. Už druhý rok napr. zbierajú 

pracovníci knižnice aj naši návštevníci plastové vrchnáky pre malého čitateľa Samka, ktorý je 

odkázaný na invalidný vozík, aby mohol rehabilitovať. 

Myslíme si, že je dôležité rozvíjať aj túto stránku nášho života, učiť deti od útleho 

detstva empatii k ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami, žijú všade vo svete a mnohí 

robia všetko pre to, aby sa integrovali do spoločnosti. Aj knižnice im môžu v tomto smere 

veľmi pomôcť. 
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INTEGRÁCIA NEVIDIACICH ŠTUDENTIEK DO EDUKAČNÉHO 

PROCESU PRÍPRAVY BUDÚCICH UČITEĽOV HUDBY  

NA PREŠOVSKEJ UNIVERZITE V PREŠOVE 

 

Doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD. 

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

 

Abstrakt 

Príchod postihnutého študenta znamená vznik mimoriadnej situácie pre celý zainteresovaný 

pedagogický kolektív. Daná modelová situácia nastala aj príchodom nevidiacich študentiek na štúdiá na Katedru 

hudby Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove v rokoch 2001 – Viera 

Petrovčinová a 2007 – Terézia Dugasová. Preklenutie danej situácie je možné využitím grantových projektov. 

Úspešnosť projektu je podmienená reálnym stanovením hlavného cieľa a čiastkových cieľov jeho riešenia. 

Riešenie grantového projektu a ukončenie vysokoškolských štúdií nevidiacich študentiek vyvrcholilo úspešným 

zvládnutím diplomovej práce pozostávajúcej z praktickej a teoretickej časti – v prípade Viery Petrovčinovej, ako 

aj štátnych záverečných skúšok. 

Abstract 

To have a handicapped undergraduate student in a group of future pedagogues, is an extraordinary 

situation for the involved pedagogical staff. Similar model situation occurred in 2001 when a blind 

undergraduate student, Viera Petrovčinová and in 2007 Terézia Dugasová started their undergraduate studies. 

The situation may be bridged by solving grant projects. The project´s success is conditioned by real specification 

of main objective and partial goals and their solving.  

Solving grant projects and graduation of undertgraduate blind students, cultimated by their successful defence 

of diploma thesis and mastering final state exams.  

 

 

Úvod 

Príchod hendikepovaného študenta do kolektívu znamená častokrát mimoriadnu 

situáciu nielen pre samotného študenta, ale aj pre pedagogický kolektív. Vznikajú neobvyklé 

problémy v celom kolektíve (Končeková 2004)
1
. Stupeň hendikepu vytvára tiež celkovú 

sociálnu klímu nielen v kolektíve študentov, ale aj v pedagogickom zbore. Podľa prieskumu 

z roku 1992 so 133 zdravými osobami za druhý najťažší hendikep bolo považované zrakové 

postihnutie v najťažšej forme – nevidomosť (Končeková 2004, s. 80). Príchod zrakovo 

hendikepovaného študenta do vysokoškolského kolektívu prináša so sebou problematické 

situácie ovplyvňujúce konanie všetkých zainteresovaných strán: samotného študenta, jeho 

najbližšie a širšie sociálne okolie a pedagogický zbor. Je nespornou skutočnosťou, že mnohé 

postoje učiteľa sú ovplyvnené predpojatosťou a mnohými predsudkami. Na druhej strane 

hendikepovaný študent, o to viac nevidiaci študent, je plný očakávania reakcií na svoj 

hendikep zo strany tak kolektívu spolužiakov, ako aj vyučujúcich. 

Podobné stavy prekonal aj kolektív vysokoškolských pedagógov Prešovskej univerzity 

v Prešove Fakulty humanitných a prírodných vied Katedry hudby, keď v roku 2001 úspešne 

                                                
1 Problematike postihnutia sa venuje vyčerpávajúcim spôsobom Ľ. Končeková vo svojej knihe 

Patopsychológia, ktorá vyšla ako súčasť riešenia grantového projektu KEGA MŠ SR 3/1030/03 na tému 

„Metodicko-odborná a materiálna príprava akademického študijného programu Hudobná výchova 

pre nevidiacich a slabozrakých“. 
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zložila prijímacie skúšky nevidiaca študentka
2
 a v akademickom roku 2001/2002 začala 

študovať študijný odbor učiteľstvo odborných predmetov v kombinácii Jazyk slovenský 

a literatúra/Hudobná výchova
3
. V prípade druhej nevidiacej študentky

4
, ktorá nastúpila 

na našej katedre v akademickom roku 2007/2008
5
 sme už mali určité skúsenosti zo štúdia 

prvej študentky, čo sa prejavilo na uvoľnenejšom priebehu štúdia hneď od jeho počiatkov. 

 

Projekt  KEGA 

Časť pedagogického kolektívu začala hneď od príchodu nevidiacej študentky 

v akademickom roku 2001/2002 hľadať možnosti na jej, pokiaľ možno čo najrýchlejšie 

a najefektívnejšie, integrovanie sa do študentského kolektívu, pričom dbali vyučujúci 

predovšetkým na efektívny spôsob vedenia vyučovacieho procesu. Bolo úplne prirodzené, že 

pedagógovia sa uchádzali o získanie grantu MŠ SR
6
. Pomocou jeho riešenia bolo ich cieľom 

vytvoriť nevidiacej študentke študijné podmienky, ktoré by v čo možno najväčšej miere 

neutralizovali jej hendikep a vytvorili jej študijné podmienky blížiace sa zdravým študentom
7
. 

Riešiteľský kolektív pozostával z pedagógov teoretických a praktických predmetov Katedry 

hudby: Mgr. Art. Ľubica Kistyová
8
, ktorá vyučovala hru na klavíri, PaedDr. Marta Polohová, 

pedagóg hlasovej výchovy a Mgr. art. Karol Medňanský, PhD., ktorý vyučuje hudobno-

teoretické predmety – Náuka o hudobných nástrojoch s akustikou, Náuka o hudobných 

formách, Analýza hudobných diel a Hudba 20. storočia. Celý riešiteľský kolektív viedla doc. 

PhDr. Ľuba Končeková, CSc. z Katedry psychológie, koordinátor pre zdravotne 

hendikepovaných. Pri vypracovávaní projektu sme vychádzali z dokumentu „Štandartné 

pravidlá za vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím“, ktorý 

prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 1993. V tomto dokumente ide o sprístupnenie 

životného prostredia i rôznych systémov – informačné a vzdelávacie služby – zvlášť osobám 

so zdravotným hendikepom. Títo ľudia sú schopní v prípade poskytnutia potrebnej aktívnej 

pomoci zapojiť sa do spoločenského a kultúrneho života. Vzdelaním môžu dosiahnuť vysoký 

stupeň odbornej pripravenosti pre svoj profesijný život. Pre ich štúdium je dôležité vytvoriť 

im podmienky na využívanie kompenzačných pomôcok a upraviť im ich životné a študijné 

prostredie. 

Získaním grantového projektu KEGA MŠ SR 3/1030/03 na tému „Metodicko-odborná 

a materiálna príprava akademického študijného programu Hudobná výchova pre nevidiacich 

                                                
2 Nevidiaca študentka Viera Petrovčinová má svoj hendikep od narodenia. 
3 Hneď po úspešne absolvovaných prijímacích skúškach študentky Viery Petrovčinovej sme sa kontaktovali 

s predsedom Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska RNDr. Branislavom Mamojkom, CSc., ktorý nám 

poskytol vzácne rady. 
4 Nevidiaca študentka Terézia Dugasová mala svoj zrakový hendikep tiež od narodenia. 
5 Študentka Terézia Dugasová už študovala na princípoch Bolonskej deklarácie, ktorá rozdelila vysokoškolské 

štúdium na bakalársky a magisterský stupeň. V roku 2010 došlo aj k reštrukturalizácii Prešovskej univerzity 
a Katedra hudby bola zaradená z FHPV na Filozofickú fakultu, kde vznikol Inštitút hudobného a výtvarného 

umenia a v rámci neho Katedra hudby a Katedra výtvarného umenia a výtvarnej výchovy. Terézia Dugasová 

potom skončila štúdium na tejto novej organizačnej podobe Katedry hudby. 
6 Pri podávaní tohto projektu sme tiež veľmi úzko spolupracovali s predsedom Únie slabozrakých 

a nevidiacich Slovenska RNDr. Branislavom Mamojkom, CSc. 
7 Výraznou mierou mali pomôcť podporné technológie, ktoré zlepšujú základné zručnosti u nevidiacich, ale 

môžu ich aj nahradiť (Šimšík 2004, s. 48) 
8 Určitou výhodou pre riešiteľský kolektív bolo, že Mgr. art. Ľ. Kistyová, PhD. vyrastala v domácnosti 

so zrakovo postihnutým otcom, na základe čoho sa dokázala vžiť do pocitov takto hendikepovanej študentky. 
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a slabozrakých“ v roku 2003
9
 sa vytvorili pre nevidiacu študentku podmienky na zvládnutie 

jej študijného programu, ako aj na zabezpečenie pomôcok na kompenzáciu jej hendikepu. 

Veľmi dôležitá sa však javila aj potreba doplniť v celej šírke problematiky vzdelanie 

a zručnosti časti realizačného tímu v oblasti špeciálnej pedagogiky a psychológie
10

.  

Hlavným cieľom grantového projektu bolo pomocou odborne fundovaného pracoviska 

vybaveného modernými študijnými pomôckami a podpornými technológiami
11

 docieliť 

úspešné ukončenie študentkinho štúdia. Na jeho dosiahnutie malo slúžiť viacero čiastkových 

cieľov, ktoré si riešiteľský kolektív stanovil: 

 umožniť vzdelávanie v špecializácii hudobná výchova pre nevidiacich a slabozrakých, 

 transferovať formy,  metódy a postupy pri vyučovaní klavírnej hry a hlasovej výchovy 

nevidiacich a slabozrakých, 

 skvalitniť výučbu hudobno-teoretických a analytických predmetov pre nevidiacich 

a slabozrakých špeciálnym materiálno-technickým vybavením, 

 vyškoliť pracovníkov KHu na špecializovaných pracoviskách pre kvalifikovanú prácu 

s nevidiacimi a slabozrakými, 

 tvorba učebných materiálov pre nevidiacich a slabozrakých, 

 integrácia študentov so zrakovým postihnutím v oblasti vysokoškolského vzdelávania, 

 dostupnosť plánovaného technického vybavenia a využívanie podporných technológií 

pre ľudí so zrakovým postihnutím aj mimo materského pracoviska v rámci celého 

regiónu
12

. 

Vychádzajúc zo stanovených cieľov vyvstalo pre riešiteľský kolektív grantového projektu 

viacero potrieb: 

a. vybaviť pracovisko KHu PC vo verzii pre nevidiacich
13

 a ďalšími podpornými 

technológiami, 

b. spolupráca s inými špecializovanými inštitúciami a pracoviskami: 

 knižnica pre nevidiacich v Prahe, ktorá zapožičala bezplatne noty 

v Braillovom písme pre predmet Analýza hudobných diel vo štvrtom 

študijnom ročníku, 

 bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach, s ktorým sme 

konzultovali predovšetkým technologické vybavenie nášho pracoviska. 

Na základe skutočnosti, že v čase štúdia druhej nevidiacej študentky v rokoch 2007 až 

2012 celý zainteresovaný pedagogický kolektív vychádzal zo skúseností nadobudnutých 

počas štúdií prvej študentky, môžeme konštatovať, že projekt KEGA mal svoje morálne 

pokračovanie aj v tomto období a prejavil sa ako mimoriadne efektívny. 

                                                
9 Projekt mal trojročnú dobu riešenia, čo bolo v tomto prípade mimoriadne výhodné. 
10 V tomto bode sa osvedčila skutočnosť, že na čele riešiteľského kolektívu stála osobnosť v danej problematike 

mimoriadne erudovaná – doc. PhDr. Ľuba Končeková, CSc. 
11 „Podporné technológie sú jednotlivé prvky, časti zariadení alebo systémov, prispôsobené alebo upravené tak, 

aby zvyšovali, udržiavali alebo zlepšovali funkčné schopnosti jednotlivcov so zdravotným postihnutím (napr.: 

pomôcky pre slabozrakých, papier s hrubými linajkami, Braillove zapisovače, čítačky z obrazovky, Braillove 

tlačiarne, komunikačné zariadenia).“ 
12 Hlavne v otázkach materiálneho vybavenia pracoviska vo veľkej miere pomohli konzultácie s predsedom 

Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska RNDr. Branislavom Mamojkom, CSc. 
13 Tu sa osvedčila spolupráca s nevidiacou študentkou, ktorá informovala riešiteľský kolektív o parametroch 

PC, ktorý mala doma. 
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Integrácia nevidiacej študentky do procesu výučby teoretických predmetov 

V našom príspevku priblížime výučbu len tých teoretických predmetov, ktoré 

vyučoval nevidiacu študentku v rámci riešenia projektu autor tejto štúdie. Časovo prebiehala 

ich výučba od prvého ročníka až po posledný piaty ročník, z čoho vyplýva, že bolo zahrnuté 

aj obdobie pred schválením grantového projektu. Pri výučbe teoretických predmetov sme 

vychádzali z individuálneho prístupu ku študentke, podporeného jej ochotou aktívne 

spolupracovať na bezproblémovom zvládnutí učive. Teoretické predmety, predstavujú širokú 

škálu teoreticko-vedeckých disciplín vyžadujúce od študenta tak vysokú mieru schopnosti 

absorbovať teoretické poznatky, ako aj veľkú mieru hudobnej predstavivosti. Vnímanie 

poznatkov z týchto vedecko-teoretických  disciplín bolo zo strany nevidiacej študentky 

podporené vysokou mierou prirodzenej inteligencie, vynikajúcim hudobným sluchom, ako aj 

výnimočnými vôľovými vlastnosťami. Pri jej integrácii do procesu výučby teoretických 

predmetov sa využívalo niekoľko postupov, ktoré sa v mnohých bodoch navzájom dopĺňali: 

1. Využívanie zvukových nahrávok prednášok. V súlade s autorským zákonom 

som dal nevidiacej študentke súhlas k nahrávaniu mojich prednášok všetkých 

predmetov, ktoré som ju vyučoval. V prvom ročníku išlo o predmet Náuka 

o hudobných nástrojoch s akustikou. Nevidiaca študentka si však nahrávala aj 

prednášky
14

 z ďalších teoretických predmetov – Náuka o hudobných formách 

v 3. ročníku, Hudobný folklór, ako aj Analýza hudobných diel vo 4. ročníku 

a Hudba 20. storočia v poslednom 5. ročníku. 

2. Zapožičanie zvukovej nahrávky učebnice Ladislava Burlasa Formy a druhy 

hudobného umenia vo veľkej miere uľahčilo nevidiacej študentke štúdium 

predmetu Náuka o hudobných formách
15

, ktorého výučba prebiehala v 3. 

ročníku. Zvukovú nahrávku, ktorú sme prekopírovali na audiokazety nám 

zapožičal Juraj Olekšák, nevidiaci učiteľ hry na klavír na ZUŠ v Púchove, 

ktorý v tom čase študoval externou formou na Katedre hudby Prírodovedeckej 

fakulty  Technickej univerzity v Žiline. 

3. Využívanie elektronického záznamníka slúžilo nevidiacej študentke 

pri zaznamenávaní všetkých prednášok autora tejto štúdie, prípadne ho 

kombinovala s niektorým iným postupom. Výhodou tohto postupu bolo, že 

študentka mohla so svojimi poznámkami hneď bezprostredne pracovať, a tým 

sa aktívne zapájať do vyučovacieho procesu. 

4. Využívanie konzultácií s vyučujúcimi tvorilo jeden z rozhodujúcich 

postupov integrácie nevidiacej študentky vo výučbe teoretických predmetov
16

. 

Významnou pomôckou pri konzultáciách boli hlavne zvukové nahrávky 

skladieb predovšetkým v predmetoch Náuka o hudobných diel a Analýza 

                                                
14 Vzhľadom na skutočnosť, že prednášky podliehajú autorskému zákonu, je možné ich nahrávať len 

výnimočne so súhlasom autora – prednášajúceho. 
15 Túto nahrávku využívala pri svojom štúdiu aj študentka Terézia Dugasová, ktorá študovala v rokoch 2007 – 

2012. 
16 V tomto smere patrila naša nevidiaca študentka medzi najaktívnejších študentov a mohla by byť vzorom aj 

pre študentov, ktorí nie sú postihnutí žiadnym hendikepom. Pozoruhodnou skutočnosťou bolo, že vždy 

prichádzala na konzultácie pripravená a konzultovala iba tie partie učiva, ktoré jej neboli celkom jasné, a 

ktorým nie celkom porozumela. Tieto konštatovania patria aj pre druhú nevidiacu študentku Teréziu 

Dugasovú. 
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hudobných diel
17

, ako aj prehrávanie detailných úsekov skladby na klavíri. 

V rámci konzultačných hodín sa nevidiaca študentka venovala vo zvýšenej 

miere aj náčuvom diel v rámci predmetu Hudba 20. storočia, čo prospelo 

vo veľkej miere jej veľmi dobrému študijnému prospechu v tomto predmete. 

5. Skenovanie textov prednášok pomocou PC do Braillovho písma využívala 

nevidiaca študentka popri zvukovej nahrávke hlavne v predmete Hudba 

20. storočia. Poskytli sme jej všetky prednášky na diskete, z ktorej si ich 

pomocou príslušného programu v PC prepísala priamo do Braillovho písma
18

. 

Tento spôsob štúdia sa jej v tomto predmete mimoriadne osvedčil a viedol 

k veľmi dobrému študijnému výsledku. 

6. Zapožičanie notového materiálu z knižnice pre nevidiacich z Prahy 

uľahčilo hlavne prípravu nevidiacej študentky v predmete Analýza hudobných 

diel vo 4. ročníku. Výhodou bolo, že notový materiál v Braillovom notopise 

prevažnej časti hudobných diel sme mali zapožičaný bezplatne na celý školský 

rok, čo umožnilo nevidiacej študentke detailne vniknúť do stavby a štruktúry 

jednotlivých skladieb. 

Kombinácia jednotlivých postupov integrácie do procesu výučby teoretických 

predmetov  viedla vo všeobecnosti k výborným študijným výsledkom nevidiacej študentky. 

Veľkou mierou jej v tom pomáhal PC upravený pre nevidiacich, ktorý mala naša nevidiaca 

študentka stále k dispozícii v pracovni doc. PhDr. Ľuby Končekovej, CSc, vedúcej 

riešiteľského kolektívu grantového projektu na Katedre psychológie FHPV
19

. 

Priebeh skúšania teoretických predmetov 

Priebeh skúšania nevidiacej študentky v teoretických predmetoch bol závislý 

od spôsobu skúšania, ktorý sme si zvolili na zistenie úrovne nadobudnutých vedomostí
20

. 

V prevažnej väčšine predmetov – Náuka o hudobných formách, Analýza hudobných diel, 

Hudba 20. storočia – išlo o ústnu formu previerky vedomostnej úrovne študentky, ktorá 

nepredstavovala mimoriadne náročnú formu skúšania. Nevidiaca študentka sa pripravila 

na tieto skúšky kompletný súbor vyššie spomenutých postupov. V prípade formy písomnej 

skúšky vo využívajúcej formu písomných testov sme volili ústnu podobu odpovede, pričom 

nevidiaca študentka dostávala otázky obsiahnuté v teste v ústnej podobe. Čas na odpoveď bol 

zhodný v časovým priestorom, ktorý mali k dispozícii študenti odpovedajúci písomnou 

formou. Skúšanie prebiehalo individuálnou formou, pričom kvôli zachovaniu objektivity 

otázky testu čítala nevidiacej študentka kolegyňa Mgr. art. Ľ. Kistyová, PhD. 

Do určitej miery bolo prekvapujúcim javom to, že nevidiaca študentka potrebovala 

na správne zodpovedanie otázok testu veľmi málo času, čo svedčilo o jej veľmi svedomitej 

                                                
17 Vychádzajúc z nových študijných plánov opierajúcich sa o delenie štúdia na bakalársky a magisterský stupeň, 

tento predmet sa už v čase štúdia Terézie Dugasovej nevyučoval. 
18 Obdobne pracovala s prednáškovým textom Terézia Dugasová, ktorá mala prednášky už k dispozícii na CD-

R. 
19 Tento počítač bol po skončení štúdií Viery Petrovčinovej umiestnený v knižnici Katedry hudby, kde bol 

potom k dispozícii Terézii Dugasovej. 
20 Súčasťou priebežnej previerky vedomostí študentov boli aj referáty a seminárne práce, ktoré zvládla 

nevidiaca študentka na veľmi dobrej úrovni, v niektorých prípadoch prekračujúcej štandard zaužívaný 

v danom predmete (Analýza hudobných diel). Opätovne sa však žiada podotknúť, že študentka využívala 

možnosti konzultácií nastolenej problematiky s vyučujúcimi. 
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a precíznej príprave na skúšku. Podobne aj pri ústnej podobe skúšky v poslednej fáze 

bezprostrednej prípravy na odpoveď študentka nepotrebovala takmer žiadny prípravný čas
21

. 

Jej výnimočné pamäťové schopnosti v tomto zohrávali tiež nespornú pozitívnu úlohu
22

. 

Integrácia nevidiacej študentky do procesu výučby praktických predmetov 

Integrácia nevidiacich študentiek do vyučovacieho procesu v praktických predmetoch 

brala do úvahy výučbu na hlavnom nástroji – u oboch študentiek to bol klavír, hlasová 

výchova a vedenie a dirigovanie zboru. 

V praktickom predmete hra na klavíri bola determinujúca rozdielna úroveň 

predchádzajúcej technickej prípravy oboch študentiek, na výrazne vyššej úrovni bola 

V. Petrovčinová. Vyučujúca Mgr. art. Ľubica Kistyová, PhD., ktorá učila obe študentky, 

vychádzala z niekoľkých zásad
23

: 

 obe študentky sa vyznačovali veľkou trpezlivosť a sústredenosťou, 

 vyučujúca využívala verbálnu komunikáciu, čo slúžilo na deskriptívnemu 

priblíženie skladby – priblížila genézu diela, technické problémy, či poukázala 

na výrazové prostriedky, ktoré treba aplikovať, 

 vyučujúca zadané skladby predohrávala, na základe čoho študentky nadobudli 

zvukovú predstavu o študovanej skladbe, 

 využívala princíp haptiky – priamy fyzický kontakt, na základe ktorého sa 

riešili niektoré nedostatky hracieho aparátu a súčasne sa ich snažila 

u študentiek opravovať, 

 výber primeraného repertoáru prispôsobila technickým a výrazovým 

možnostiam oboch študentiek; kým V. Petrovčinová sa vyznačovala pomerne 

rozvinutou drobnou prstovou technikou, na základe  čoho mala v repertoári 

skladby klasicistických skladateľov – sonáty Josepha Haydna, T. Dugasová 

študovala hlavne jednoduchšie drobnejšie skladby, 

 obe študentky mali vysokú úroveň hudobno-sluchových schopností a výbornú 

hudobnú pamäť (Kistyová 2007). 

 

V praktickom predmete Hlasová výchova využívala vyučujúca PaedDr. Mgr. art. 

Marta Polohová, PhD. u oboch študentiek
24

 predovšetkým: 

 atmosféru dôvery, 

 princíp haptiky, ktorý napomáhal predovšetkým pri sledovaní správnej 

dychovej techniky, či náprave niektorých komponentov hlasovej techniky, 

 študentky nemali žiadne priestorové skúsenosti a predstavivosť, čo sa prejavilo 

napätím v celom tele, čo opäť negatívne vplývalo na hlasovú techniku, 

napomáhal opäť princíp haptiky, 

                                                
21 Podobným spôsobom ako u Viery Petrovčinovej prebiehali skúšky aj u Terézie Dugasovej. Môžeme 

konštatovať, že v jej prípade už išlo o overený model skúšania, ktorý sa osvedčil. 
22 Rozvoj a význam pamäti však zohráva u zrakovo postihnutých ľudí mimoriadne dôležitú úlohu 

(Petrovčinová 2006, s. 25) 
23

 Pri T. Dugasovej evidentne vychádzala zo skúseností získaných pri V. Petrovčinovej, tak ako u všetkých 

vyučujúcich. 
24 U nevidiacej študentky T. Dugasovej sa vyučujúca opierala o skúsenosti získané u V. Petrovčinovej. 
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 výsledkom spoločnej práce u V. Petrovčinovej bol mimoriadne úspešný 

diplomový projekt Od Mozarta k vlastnej tvorivej invencii (Polohová 2007). 

Vo výučbe v praktickom predmete dirigovanie a vedenie zboru prichádzal v značnej 

miere do popredia princíp haptiky, pričom si študentky museli osvojiť spamäti zvukovú 

podobu skladby, ktorú mali dirigovať. 

Treba konštatovať, že obe študentky vo veľkej miere využívali v praktických 

predmetoch – podobne ako tomu bolo aj v teoretických – možnosti individuálnych konzultácií 

so svojimi vyučujúcimi
25

. 

Vyvrcholenie grantového projektu 

Vyvrcholením grantového projektu bolo, v súlade s jeho hlavným cieľom, úspešné 

ukončenie štúdia nevidiacej študentky na Katedre hudby FHPV PU pozostávajúce 

z diplomovej práce, jej úspešnej obhajoby a štátnej záverečnej skúšky. Nevidiaca študentka 

V. Petrovčinová si ako diplomovú prácu zvolila jej náročnú formu pozostávajúcu z praktickej 

časti – koncertu a písomnej práce
26

. Na verejnom koncerte pod názvom Od Mozarta k vlastnej 

tvorivej invencii sa prejavila ako talentovaná a vnímavá mladá umelkyňa, keď popri piesňovej 

tvorbe W. A. Mozarta uviedla v jeho druhej polovici šesť piesní z vlastnej tvorby, pričom 

bola aj autorkou textov
27

. Teoretická časť diplomovej práce – Svet hudby vo vnímaní 

nevidiacich – priniesla mnoho nových poznatkov k uvedenej problematike a vyznačovala sa 

vysokou odbornou fundovanosťou nevidiacej diplomantky
28

. Štátna záverečná skúška 

zo študijného programu Hudobná výchova v rámci študijného odboru Učiteľstvo 

všeobecnovzdelávacích predmetov si vyžadovala aj analýzu hudobných diel na základe 

priložených notových a zvukových ukážok. Pre našu nevidiacu diplomantku prepísal 

požadované notové príklady nevidiaci učiteľ hudby Jozef Hubiňák do Braillovho písma
29

, čím 

sa zobjektívnil priebeh štátnej záverečnej skúšky a pre nevidiacu diplomantku sa vytvorili pre 

jej odpoveď rovnocenné podmienky s vidiacimi študentmi. 

Nevidiaca študentka Viera Petrovčinová bola počas štúdia mimoriadne aktívna tak 

po umeleckej stránke, ako aj publikačnej. V rokoch 2003 – 2006 vystúpila na 17 umeleckých 

akciách na Slovensku a v Čechách. Popri tom vystúpila s príspevkom na Medzinárodnej 

konferencii o integrácii zdravotne postihnutých občanov (Prešov 8.- 9.7. 2003), 5.11. 2003 

mala prednášku pre poslancov mestského zastupiteľstva v Humennom
30

, 4. – 5.11. 2005 

absolvovala na SOU pre zrakovo hendikepovaných v Levoči kurz výroby hudobných 

nástrojov, 14.3. 2009 mala v Prešove rozhovor pre Rádio Regina Košice, v marci 2006 mala 

                                                
25 Popri tom, obe nevidiace študentky pôsobili v ženskom speváckom zbore a pravidelne hospitovali 

na skúškach komorného orchestra Camerata academica. 
26 Druhá nevidiaca študentka T. Dugasová robila tak bakalársku ako aj diplomovú prácu na katedre slovenského 

jazyka a literatúry. 
27 Vedúcou praktickej časti diplomovej práce – verejného koncertu – bola PaedDr. Marta Polohová, 

spoluriešiteľka grantového projektu. 
28 Vedúcim teoretickej písomnej časti diplomovej práce nevidiacej študentky bol autor tohto príspevku a člen 

grantového riešiteľského kolektívu. 
29

 Doteraz je tento notový materiál prepísaný do Braillovho písma v archíve našej katedry hudby. Pri svojom 

štúdiu tento notový materiál využívala aj T. Dugasová. 
30 Študentka Viera Petrovčinová žila a žije v Humennom. 
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rozhovor pre Regionálnu televíziu Prešov, v apríli 2006 poskytla rozhovor pre Rádio Regina 

Košice a v júli 2006 natočila HnTv Humenné o V. Petrovčinovej dokument
31

. 

Vynikajúce študijné výsledky Mgr. Viery Petrovčinovej boli však aj ocenené 

Slovenskou komorou mladých, partnerskou organizáciou Svetovej komory mladých, ktorá jej 

udelila titul Študentská osobnosť Slovenska v šk. r. 2005/2006 – 1. miesto v kategórii kultúra 

a umenie. Odovzdal jej ho prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. 

Talent, ktorý prejavila V. Petrovčinová  pri svojom praktickom projekte diplomového 

koncertu v podobe komponovania a uvádzania vlastných piesní, využíva do súčasnej doby 

a vlastnú piesňovú tvorbu uvádza na mnohých autorských koncertoch po celom Slovensku. 

 

Záver 

Výborné študijné výsledky oboch nevidiacich študentiek nielen počas štúdia, ale 

hlavne úspešné zvládnutie štátnej záverečnej skúšky
32

, potvrdili zdarný priebeh riešenia 

grantového projektu
33

. Riešením projektu sa vytvorili všetky potrebné materiálne podmienky, 

opierajúce sa o podporné technológie, o ktoré sa opierala vo svojom štúdia nevidiaca 

študentka Terézia Dugasová. Nesporným úspechom bolo, že obe nevidiace študentky zvládli 

štúdium v predpísanom časovom rozvrhu, napriek tomu, že vedenie fakulty súhlasilo s väčšou 

časovou dotáciou pre jednotlivé semestre bez toho, aby išlo o opakovanie ročníka. 

S potešením konštatujeme, že obe nevidiace študentky sa v plnej miere uplatnili v pracovnom 

procese. Viera Petrovčinová pôsobila po absolvovaní univerzitných štúdií na ZUŠ Mikuláša 

Moyzesa na Baštovej ulici v Prešove. Po dvoch rokoch odišla do svojho rodiska Humenného, 

kde pôsobí ako učiteľka klavírnej hry do súčasnosti. V školskom roku 2014/2015 ukončila 

v diaľkovej forme štúdium hry na klavíri na Konzervatóriu na Exnárovej ulici v Košiciach, 

na základe čoho získala plnú kvalifikáciu vysokoškolsky vzdelaného učiteľa hry na klavíri. 

Nevidiaca študentka Terézia Dugasová sa vo svojom profesionálnom živote orientuje 

na masérske služby. Bola absolventkou strednej zdravotnej škole, po absolvovaní štúdia 

na našej univerzite si urobila masérske kurzy a pôsobí ako masérka. 

Obe nevidiace študentky obohatili celý zainteresovaný pedagogický kolektív katedry 

hudby tak po etickej a morálnej stránke, ako aj po odbornej. 
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MOŽNOSTI VYUŽITIA METODIKY SPRACOVANIA HUDOBNÝCH 

DOKUMENTOV, VERZIA 2.1 

 

PhDr. Anna Kucianová, PhD. 

Slovenská národná knižnica 

 

Abstrakt 

V príspevku je prezentovaná verzia 2.1 Metodiky spracovania hudobných dokumentov, ktorej druhá 

verzia vyjde v tlačenej podobe v Slovenskej národnej knižnici v roku 2015. Sú v nej prezentované všetky typy 

štandardov, ktoré sa využívajú pri tvorbe bibliografických záznamov hudobných dokumentov - formát MARC 

21, ISBD (PM), pravidlá AACR2, autority a všetky typy kódovníkov, ktoré je nevyhnutné využívať 

pri spracovaní bibliografických a katalogizačných záznamov hudobných dokumentov. Na záver sú uvedené 

príklady vstupných a výstupných záznamov rôznych typov tlačených hudobných dokumentov. 

 

Abstract 

The article describes the version 2.1 of the Methodology for processing the music documents; 

the second version will be published in print in the Slovak National Library in 2015. It presents all the types 

of standards used in the creation of bibliographic records for the music documents – the MARC 21 format, 

ISBD(PM) standard, AACR2 rules, authorities and all the types of codes which need to be used when processing 

bibliographic and cataloging records for the music documents. Finally, there are examples of input and output 

records for the different types of the printed music. 

Résumé 

L'article décrit la version 2.1 de la Méthodologie pour traiter les documents musicaux; la deuxième 

version sera publiée en version imprimée à la Bibliothèque nationale slovaque en 2015. Il présente tous les types 

de normes utilisées dans la création des records bibliographiques pour les documents musicaux - le format 

MARC 21, ISBD (PM) standard, règles AACR2, les autorités et tous les types de codes qui doivent être utilisés 

lors du traitement bibliographique et le catalogage des records pour les documents musicaux. Enfin, il contient 

des exemples des records d'entrée et de sortie pour les différents types de la musique imprimée. 

 

Špeciálne typy dokumentov sú významným zdrojom rôznych typov a nosičov 

informácií. Jedným z najvýznamnejších a často využívaných typov, ktoré patria 

do spracovania špeciálnych typov dokumentov,  sú hudobné dokumenty. Základom 

hudobných dokumentov je grafický – notový zápis hudobného diela rôznych druhov a žánrov, 

súčasťou môže byť aj sprievodný slovesný text v rôznych formách. V rámci typologickej 

oblasti hudobných dokumentov sa spracovávajú rozličné typy hudobných dokumentov 

(tlačených alebo rukopisných) – partitúry, súborné vydania hudobných diel alebo výbery 

z hudobných diel, hudobné albumy, učebnice pre ZUŠ, konzervatóriá a VŠ, cvičenia hry na 

rôznych nástrojoch, spevníky a všetky ďalšie diela, v ktorých je prevládajúcou zložkou 

notový zápis príslušného hudobného diela. 

V súčasnosti sa využívajú pre spracovanie všetkých typov dokumentov, t.j. aj hudobných 

dokumentov, nasledovné typy štandardov: 

- ISBD(PM), ISBD. Konsolidované vydanie 

- AACR2, RDA 

- MARC 21. Bibliografický formát 

- ISO, EN, STN, ČSN normy 
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- Súbory selekčných jazykov – rôzny typy autorít – menné (personálne 

a korporatívne), vecné, geografické atď. 

- Kódovníky potrebné pre spracovanie hudobných dokumentov. 

Na Slovensku sú dostatočne známe všetky uvedené typy štandardov. Pri spracovaní 

hudobných dokumentov sa pri tvorbe výstupných záznamov využíva Medzinárodný 

štandardný bibliografický popis – ISBD(PM), jeho pôvodná verzia vydaná na Slovensku 

v roku 1995. V Slovenskej národnej knižnici sa perspektívne pripravuje preklad a vydanie 

poslednej verzie ISBD. Konsolidované vydanie, v ktorej sú v spoločnom vydaní spracované 

všetky typy dokumentov, t.j. aj hudobné dokumenty. Plánovali sme vydanie štandardu ISBD. 

Konsolidovaného vydania už v roku 2015, ale nepodarilo sa, takže nemôžeme zatiaľ 

v metodike zverejniť novinky a doplnky z novej verzie ISBD, ako sme pôvodne plánovali. 

Pravidlá AACR2  majú so štandardami ISBD veľa spoločného. AACR2 sú založené 

na rešpektovaní princípov ISBD. AACR2 sú však v porovnaní s ISBD viac orientované 

na prax. Obsahujú pravidlá a inštrukcie, ktoré sú spracované špeciálne s prihliadnutím 

na praktické potreby (napr. pravidlá pre brožúry, jednolistové tlače, rukopisy a rukopisné 

zbierky, trojrozmerné artefakty a reálie, zdroje na pokračovanie, hudobné dokumenty a pod.). 

Obsahujú aj pravidlá pre dôležité praktické oblasti, ktoré sa v ISBD nenachádzajú (záhlavia, 

unifikované názvy a odkazy a v rámci toho základné normatívne inštrukcie týkajúce sa voľby 

prístupových výrazov, personálnych záhlaví, geografických názvov ako prístupových 

výrazov, korporatívnych záhlaví, unifikovaných názvov a odkazov a pod.). Na niektoré 

špeciálne oblasti (seriály, staré tlače, hudobniny a i.) existujú analogické pravidlá, ktoré 

vychádzajú z AACR2. V súčasnosti sa však začína pracovať a pripravujú sa prvé školenia 

k novým pravidlám RDA – Resource Description and Access, ktoré sú založené na novej 

filozofii spracovania FRBR – Funkčné požiadavky pre bibliografický záznam a jej entitách. 

Bibliografický formát MARC 21 využívaný v súčasnosti v slovenských a svetových 

knižniciach patrí k najvyužívanejším formátom. Je to formát, ktorý umožňuje spracovanie 

bibliografických záznamov všetkých typov dokumentov, využíva sa aj pre spracovanie 

hudobných dokumentov v knižniciach Slovenskej republiky. V predloženej príručke sú 

uvedené príklady len vo formáte MARC 21, pretože nemáme informácie o tom, že by 

niektoré knižnice spracovávali hudobné dokumenty aj v iných formátoch, napr. vo formáte 

UNIMARC. Ak by sa také knižnice našli, nie je pre nás problémom, aby sme dopracovali aj 

úpravu a príklady vo formáte UNIMARC a poskytli ich používateľom. Formát MARC 21 

využívajú pre spracovanie bibliografických záznamov rôzne knižničné systémy – Virtua, 

Clavius, Aleph, DaVinci, KIS MaSK atď. V bibliografických záznamoch sa využívajú aj 

rôzne typy knihovníckych medzinárodných a národných noriem – ISO, EN, STN a pôvodných 

ČSN pri tvorbe a zápise niektorých údajov, potrebných pri spracovaní bibliografických 

záznamov hudobných dokumentov. Sú to predovšetkým niektoré kódované údaje, ktoré sú 

nevyhnutnou súčasťou bibliografických záznamov, ale aj ďalšie povinné údaje, vyskytujúce 

sa na hudobných dokumentoch. K nim patrí napr. norma o ISMN, podľa ktorej sa uvádza 

Medzinárodné štandardné číslo hudobnín – ISMN. Tu treba upozorniť ešte viacerých 

vydavateľov, lebo zabúdajú na túto agentúru, ktorá sídli tiež v Slovenskej národnej knižnici 

a pri vyžiadaní čísla zabúdajú uviesť, že ide o hudobninu a pýtajú si na hudobné publikácie 

čísla ISBN. Môžete sa o tomto probléme presvedčiť aj pri prezeraní príkladov v metodike, 
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kde vidno, že viaceré hudobniny majú čísla ISBN a nie ISMN, čo je problémom a skresľuje to 

aj výsledky štatistiky. Súbory selekčných jazykov – rôzny typy autorít – menné (personálne 

a korporatívne), vecné, geografické atď. sú ďalšími dôležitými štandardnými údajmi, ktoré je 

potrebné využívať pri tvorbe bibliografických záznamov hudobných dokumentov. Personálie 

a korporácie sú súčasťou databázy menných autorít aj z oblasti hudobných dokumentov, preto 

je potrebné ich využívať pri spracovaní bibliografických záznamov. Využívajú sa aj vecné 

a geografické autority, ktoré je potrebné používať vo vecnom spracovaní t.j. pri tvorbe 

predmetových hesiel, aby bolo možné správne zaradiť predmet popisovanej hudobniny, určiť 

druh hudby, národnosť, ku ktorej patrí, štát a aj obdobie, z ktorého hudobnina pochádza. 

V príkladoch sú viaceré bibliografické záznamy, ktoré obsahujú takéto heslá. Žiaľ, 

v Slovenskej národnej knižnici sa zatiaľ nikto nezaoberá tvorbou unifikovaných názvov t.j. aj 

tvorbou unifikovaných záhlaví pre hudobné diela, čo je na škodu veci hlavne pri spracovaní 

hudobných dokumentov, ktoré vo výraznej miere tento údaj obsahujú a sú dôležitým 

vyhľadávacím prvkom predovšetkým v oblasti spracovania hudobných dokumentov.  

Kódovníky  sú tiež potrebné pre spracovanie hudobných dokumentov a obsahujú viaceré 

významné údaje pre tvorbu uvedených dokumentov. V rôznych poliach vstupného 

bibliografického záznamu sa vyskytujú viaceré údaje kódovaného typu, pričom viaceré 

z týchto údajov slúžia na informovanie alebo vyhľadávanie záznamov, viaceré však nie sú 

súčasťou výstupných bibliografických záznamov – kódy krajín vydania, kódy jazykov, kódy 

obsadenia skladieb atď. Súčasťou príručky sú aj kódovníky, ktoré sa využívajú pri tvorbe 

bibliografických záznamov, aby ich spracovatelia nemuseli prácne hľadať v iných zdrojoch. 

Do metodiky však nebolo možné zaradiť všetky pravidlá a návod na zápis všetkých typov 

údajov, preto je potrebné, aby spracovatelia bibliografických záznamov pracovali nielen 

s metodikou, ale aj s ostatnými spomínanými štandardami, ktoré sú nevyhnutné 

pre spracovanie bibliografických záznamov hudobných dokumentov. 

Základná  štruktúra bibliografického záznamu obsahuje údaje bibliografického popisu, 

selekčné údaje a kódované údaje. Všetky údaje bibliografického popisu sú zaradené 

do 8 oblastí bibliografického popisu podľa štandardov ISBD: 

1. Pole názvu a údajov o zodpovednosti 

2. Pole vydania 

3. Pole pre určité typy dokumentov (pri monografiách nie je obsadené) 

4. Pole vydavateľských údajov (bibliografickej adresy) 

5. Pole fyzického popisu (kolácia) 

6. Pole edície 

7. Pole poznámok 

8. Pole štandardného čísla 

V ďalšom texte sú uvedené príklady vstupných záznamov hudobných dokumentov 

vo formáte MARC 21, s využitím pravidiel AACR2 a ďalších štandardov, ako aj výstupných 

záznamov hudobných dokumentov s využitím štandardu ISBD(PM). 

 

Príklad 1. 

LDR   01625ncm a2200493 a 4500 

001   vtls009484691 
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003   VRT 

005   20140327135100.0 

007   q u 

008   090318s2008 xo opg g nn u slo 

015   $a SNBH2014 

024  2 $a 9790685000334 (brož.) 

028 0 1 $a HF 0240 $b Hudobný fond 

040   $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2 

041 0  $g slo 

043   $a e-xo–- 

044   $a xo $c SK 

045   $a x-x- 

048   $a ka0l 

072  7 $a 786 $x Hudba pre klávesové nástroje $2 konspekt 

080   $a 782 $2 2001 

080   $a 786.2.782.086 $2 2001 

080   $a 78.089.6 $2 2001 

084   $a 1.1.4 $2 snlmc 

100 1  $a Suchoň, Eugen, $d 1908-1993 $4 cmp 

245 1 0 $a Svadobný tanec z opery Krútňava $h hudobnina $b pre klavír $c Eugen  

   Suchoň 

246 1 1 $a Wedding dance from opera Krútňava 

250   $a 2. vyd. 

254   $a Partitúra 

260   $a Bratislava $b Hudobný fond $c 2008 

300   $a 1 partitúra (17 s.) $c 30  cm 

366   $e 500 výt. 

382   $a klavír 

490 1  $a Musica slovaca 

648  7 $a 20. stor. $2 SNKPH 

650 0 7 $a opery $2 SNKPH 

650 0 7 $a opery $z Slovensko $y  stor. 20. $2 SNKPH 

650 0 7 $a operné výňatky (klavír) $2 SNKPH 

650 0 7 $a Operas $2 SNKPHeng 

650 0 7 $a Operas $z Slovakia $y 20th century  $2 SNKPHeng 

650 0 7 $a Opera abstracts (piano) $2 SNKPHeng 

655  7 $a partitúty pre sólový nástroj $2 SNKPH 

655  7 $a Scores for solo instrument $2 SNKPHeng 

830  0 $a Musica slovaca 

910   $a snk 

918   $a 979-0-68500-033-4 
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Výstupný záznam podľa ISBD 

Suchoň, Eugen, 1908-1993 

Svadobný tanec z opery Krútňava [hudobnina] = Wedding dance from opera Krútňava : 

pre klavír / Eugen Suchoň. - 2. vyd. – Partitúra. - Bratislava : Hudobný fond, 2008. - 1 

partitúra (17 s.) ; 30 cm. - 500 výt. 

 

ISMN 979-0-68500-033-4 

Číslo vydania: HF 0240 $b Hudobný fond 

 

Príklad 2. 

LDR   01672ncm a2200481a 4500 

001   vtls010441954 

003   VRT 

005   20140428113700.0 

007   q u 

008   120813s2011 xo syg g nn u zxx 

015   $a SNBH2014 

020   $a 9788097075439 (brož.) 

040   $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2 

041 0  $g slo 

043   $a e-xo--- 

044   $a xo $c SK 

045   $a x-y- 

048   $a oa0l 

072  7 $a 785 $x Inštrumentálna hudba. Symfonická hudba. Hudba pre viac  

   nástrojov  

   $2 konspekt 

080   $a 785.11 $2 2001 

080   $a 78.082.1 $2 2001 

080   $a 78.089.6 $2 2001 

084   $a 1.3.1 $2 snlmc 

100 1  $a Krák, Egon, $d 1958- $4 cmp 

245 1 0 $a Symfónia ELF 2011 $h hudobnina $b pre veľký orchester $c Egon  

   Krák 

246 1 1 $a ELF Sympfony 2011  

250   $a 1. vyd. 

254   $a Partitúra 

260   $a Banská Štiavnica $b Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta $c  

   2011 

300   $a 1 partitúra (48 s.) $c 30 cm 

366   $e 50 výt. 

382   $a symfonický orchester 

500   $a Venované pamiatke Gustáva Mahlera - k storočnici úmrtia 
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648  7 $a 20.-21. stor. $2 SNKPH 

650 0 7 $a orchestrálna hudba  $z Slovensko $y stor. 20.-21. $2 SNKPH 

650 0 7 $a orchestrálna hudba $2 SNKPH 

650 0 7 $a symfónie $2 SNKPH 

650 0 7 $a Orchestral Music  $z Slovakia $y 20th-21th century $2 SNKPHeng 

650 0 7 $a Orchestral Music $2 SNKPHeng 

650 0 7 $a Symphonies $2 SNKPHeng 

655  7 $a partitúry $2 SNKPH 

655  7 $a Scores $2 SNKPHeng 

700 1  $a Mahler, Gustáv, $d 1860-1911 $4 hnr 

910   $a snk 

919   $a 978-80-970754-3-9 

 

Výstupný záznam podľa ISBD 

 

Krák, Egon, $d 1958- 

Symfónia ELF 2011 [hudobnina]  = ELF Sympfony 2011 : pre veľký orchester / Egon Krák. - 

1. vyd. – Partitúra. - Banská Štiavnica : Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta, 2011. 

- 1 partitúra (48 s.) ; 30 cm. - 50 výt. - Venované pamiatke Gustáva Mahlera - k storočnici 

úmrtia 

 

ISBN 978-80-970754-3-9 

Mahler, Gustáv, 1860-1911 

 

Príklad 3. 

LDR   01515ncm a2200457 a 4500 

001   vtls010038291 

003   VRT 

005   20140605122900.0 

006   jzzm g 

007   q u 

008   100113s2009 xo zza g nn u eng 

015   $a SNBH2014 

020   $a 9788097020934 (hrebeňová väzba) 

040   $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2 

041 0  $a eng 

043   $a e-xo--- 

044   $a xo $c SK 

045   $a x-y-  

048   $b vu0l $a zn0l 

072  7 $a 784 $x Vokálna hudba $2 konspekt 

072  7 $a 785 $x Inštrumentálna hudba. Symfonická hudba. Hudba pre viac  

   nástrojov $2 konspekt 

080   $a 783.6 $2 2001 
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080   $a 785 $2 2001 

080   $a 78.089.6 $2 2001 

084   $a 2 $2 snlmc 

100 1  $a Slovac, Anton, $d 1963-  $4 cmp 

245 1 0 $a One world full of fantasy $n 2. diel $h hudobnina $c hudba a text Anton  

   Slovac  

250   $a 2. vyd. 

254   $a Partitúra 

260   $a Bratislava $b Slovac Anton $c 2009 

300   $a 1 partitúra (42 s.) $c 30 cm $e 1 CD 

382   $a  spev,  nástroje 

500   $a Obsahuje 17 piesní a prílohu 1 CD 

648  7 $a 20.-21. stor. $2 SNKPH 

650 0 7 $a duchovné piesne $2 SNKPH 

650 0 7 $a inštrumentálna hudba $2 SNKPH 

650 0 7 $a Sacred songs $2 SNKPHeng 

650 0 7 $a Instrumental music $2 SNKPHeng 

655  7 $a partitúry $2 SNKPH 

655  7 $a Scores $2 SNKPHeng 

910   $a snk 

919   $a 978-80-970209-3-4 

958   $a NT 

 

Výstupný záznam podľa ISBD 

 

Slovac, Anton, 1963- 

One world full of fantasy ; 2. diel [hudobnina] / hudba a text Anton Slovac. - 2. vyd. – 

Partitúra. - Bratislava : Slovac Anton, 2009. - 1 partitúra (42  s.) ; 30 cm + 1 CD . –  Obsahuje 

17 piesní a prílohu 1 CD 

 

ISBN 978-80-970209-3-4 

 

 

Príklad 4. 

LDR   02097ncm a2200613 a 4500 

001   vtlsO 10197376 

003   VRT 

005   20140605123400.0 

007   q u 

008   101213s2009 xo zzaug nn u slo 

015   $a SNBH2014 

020   $a 9788089232598 (hrebeňová väzba) 

040   $a SNK $b slo $c SNK $e AACR2 

041  0 $a slo $a lat 
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043   $a e-xo--- 

044   $a xo $c SK 

045   $a w-y- 

048   $b vu0l $a kb0l 

072  7 $a 783 $x Cirkevná hudba. Duchovná hudba. Náboženská hudba $2  

   konspekt 

072  7 $a 784 $x Vokálna hudba $2 konspekt 

080   $a 783 $2 2001 

080   $a 783.2 $2 2001 

080   $a 783.2:784.9 $2 2001 

080   $a 783.28 $2 2001 

080   $a (082.21) $2 2001 

080   $a 78.089.6 $2 2001 

084   $a 2.4 $2 snlmc 

100 1  $a Veľbacký, Ján, $d 1971-  $4cmp 

245 1 0 $a Antológia sakrálnej hudby $n I. $p Vianoce $h hudobnina $c Ján  

   Veľbacký 

246 3 0 $a Vianoce 

250   $a 1. vyd.  

254   $a Partitúra 

260   $a Košice $b Vienala $c 2009 

300   $a 1 partitúra (93 s.) $c 30 cm 

382   $a spev a organ 

500   $a Čiast. text lat. 

500   $a Vydané pre Katolícku univerzitu v Ružomberku, Teologickú fakultu  

   v Košiciach 

648  7 $a 18.-20. stor.  $2 SNKPH 

650 0 7 $a sakrálna hudba $z Slovensko $y stor. 18.-20. $2 SNKPH  

650 0 7 $a duchovná hudba $2 SNKPH 

650 0 7 $a liturgická hudba $2 SNKPH 

650 0 7 $a liturgická hudba (spev, organ) $2 SNKPH 

650 0 7 $a vianočná hudba $2 SNKPH 

650 0 7 $a spiritual music $2 SNKPHeng 

650 0 7 $a liturgical music $2 SNKPHeng 

650 0 7 $a Sacred music $2 SNKPHeng 

650 0 7 $a Sacred vocal music $2 SNKPHeng 

650 0 7 $a Sacred vocal music (voice, organ) $2 SNKPHeng 

650 0 7 $a Christmas music $2 SNKPHeng 

655  7 $a antológie $2 SNKPH 

655  7 $a partitúry $2 SNKPH 

655  7 $a Anthology $2 SNKPHeng 

655  7 $a Scores $2 SNKPHeng 

910   $a kuruktke 

910   $a snk 
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919   $a 978-80-89232-59-8 

958   $a NT 

 

 

Výstupný záznam podľa ISBD 

 

Veľbacký, Ján, 1971- 

Antológia sakrálnej hudby [hudobnina]. I., Vianoce / Ján Veľbacký. - 1. vyd. – Partitúra. - 

Košice : Vienala, 2009. - 1 partitúra (93 s.) ; 30 cm. –  Čiast. text lat. – Vydané pre Katolícku 

univerzitu v Ružomberku, Teologickú fakultu v Košiciach  

 

ISBN 978-80-89232-59-8 (hrebeňová väzba) 

 

 

Príklad 5. 

LDR   03102ccm a2200709 a 450 

001   vtls010195206 

003   VRT 

005   20140703135500.0 

007   q u 

008   130607s2009 xo sggug u slo 

015   $aSNBH2014 

024 2  $a 9790901000322 (brož.) 

040   $a SVKBB $b slo $c SVKBB $d SNK $e AACR2 

041 0  $a slo 

043    $a  e-xo--- 

044   $a xo $c SK 

045   $a x-y- 

048   $a  ka0l $b vn 

072 7  $a 784 $x Vokálna hudba $2 konspekt 

080   $a 784.67:784.9 $2 2001 

080   $a 78:82-1/-7 $2 2001 

080   $a 82-34 $2 2001 

080   $a 78.089.6 $2 2001 

084   $a 2.1.2 $2snlmc 

100 1  $a Hatrík, Juraj, $d 1941- $4 cmp 

245 1 0 $a Osmijanko, Radudaj a Pelle Otvorušká uvádzajú Zlatý tucet pesničiek  

   $h hudobnina  

   $b pre detské hlasy a klavír od Juraja Hatríka $c Juraj Hatrík 

246 3 0 $a Zlatý tucet pesničiek pre detské hlasy a klavír od Juraja Hatríka 

250   $a 1. vyd. 

254   $a Partitúra 

260   $a Bratislava $b H plus $c 2009 

300   $a 1 partitúra (29 s.) $b ilustr. $c 30 cm 
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366   $e 100 výt. 

382   $a spev a klavír 

500   $a Dokument obsahuje 12 pesničiek v 3 častiach 

500   $a Ilustrácie: deti základných umeleckých škôl v Bratislave (ZUŠ  

   Ľudovíta Rajtera a ZUŠ Eugena Suchoňa) 

500   $a Názov z obalu 

505 0 0 $t Osmijankova kapsa ;$t Osmijankov tulácky popevok ;$t Pieseň o  

   Babkinom tichu ;$t Pieseň o zasnežených saniach ;$t Pesnička semienku ;  

   $t Radudajova čarovacia palička ; $t Radudajova čarovacia  pesnička ;$t  

   Vtáčik malý sadol raz ;$t Vták starý, múdry- ;$t Keď v nebi vyhrávajú ;$t  

   Ide Pelle! ;$t Pieseň pre malú Rae ;$t Pieseň zmúdrenia ;$t Stonožka,  

   pesnička detí, ktoré držia spolu /$r Hatrík, Juraj 

648  7 $a 20.-21. stor. $2 SNKPH 

650 0 7 $a detské piesne $z Slovensko $y stor. 20.-21. $2 SNKPH   

650 0 7 $a detské piesne (spev, klavír) $2 SNKPH 

650 0 7 $a zhudobnené texty $2 SNKPH 

650 0 7 $a rozprávky $2 SNKPH 

650 0 7 $a Children's songs $z Slovakia $y 20th – 21th century  $2 SNKPHeng 

650 0 7 $a Children's songs (voice, piano) $2 SNKPHeng 

650 0 7 $a Texts set to music $2 SNKPHeng 

650 0 7 $a Fairy tales $2 SNKPHeng 

655  7 $a partitúry $2 SNKPH 

655  7 $a Scores $2 SNKPHeng 

700 1 2 $a Hatrík, Juraj, $d 1941- $t Osmijankov tulácky popevok 

700 1 2 $a Hatrík, Juraj, $d 1941- $t Pieseň o Babkinom tichu 

700 1 2 $a Hatrík, Juraj, $d 1941- $t Pieseň o zasnežených saniach 

700 1 2 $a Hatrík, Juraj, $d 1941- $t Pesnička semienku 

700 1 2 $a Hatrík, Juraj, $d 1941- $t Radudajova čarovacia pesnička 

700 1 2 $a Hatrík, Juraj, $d 1941- $t Vtáčik malý sadol raz- 

700 1 2 $a Hatrík, Juraj, $d 1941- $t Vták starý, múdry- 

700 1 2 $a Hatrík, Juraj, $d 1941- $t Keď v nebi vyhrávajú 

700 1 2 $a Hatrík, Juraj, $d 1941- $t Ide Pelle!  

700 1 2 $a Hatrík, Juraj, $d 1941- $t Pieseň pre malú Rae 

700 1 2 $a Hatrík, Juraj, $d 1941- $t Pieseň zmúdrenia 

700 1 2 $a Hatrík, Juraj, $d 1941- $t Stonožka, pesnička detí, ktoré držia spolu 

910   $a svkbb 

910   $a snk 

918   $a 979-0-9010003-2-2 

958   $a DB 
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Výstupný záznam podľa ISBD 

 

Hatrík, Juraj, 1941- 

Osmijanko, Radudaj a Pelle Otvorušká uvádzajú Zlatý tucet pesničiek [hudobnina] : 

pre detské hlasy a klavír od Juraja Hatríka. Zlatý tucet pesničiek pre detské hlasy a klavír 

od Juraja Hatríka / Juraj Hatrík. - 1. vyd. – Partitúra. - Bratislava : Bratislava : H plus, 2009. - 

1 partitúra (29  s.) : ilustr. ; 30 cm . –  100 výt. -  Ilustrácie: deti základných umeleckých škôl 

v Bratislave (ZUŠ Ľudovíta Rajtera a ZUŠ Eugena Suchoňa). - Názov z obalu. – Dokument 

obsahuje 12 pesničiek v 3 častiach: Osmijankova kapsa -- Osmijankov tulácky popevok -- 

Pieseň o Babkinom tichu -- Pieseň o zasnežených saniach -- Pesnička semienku --Radudajova 

čarovacia palička -- Radudajova čarovacia  pesnička -- Vtáčik malý sadol raz -- Vták starý, 

múdry- -- Keď v nebi vyhrávajú -- Ide Pelle! -- Pieseň pre malú Rae -- Pieseň zmúdrenia -- 

Stonožka, pesnička detí, ktoré držia spolu /$r Hatrík, Juraj 

 

ISMN 979-0-9010003-2-2 

Hatrík, Juraj, 1941-. Osmijankov tulácky popevok 

Hatrík, Juraj, 1941-. Pieseň o Babkinom tichu 

Hatrík, Juraj, 1941-. Pieseň o zasnežených saniach 

Hatrík, Juraj, 1941-. Pesnička semienku 

Hatrík, Juraj, 1941-. Radudajova čarovacia pesnička 

Hatrík, Juraj, 1941-. Vtáčik malý sadol raz- 

Hatrík, Juraj, 1941-. Vták starý, múdry- 

Hatrík, Juraj, 1941-. Keď v nebi vyhrávajú 

Hatrík, Juraj, 1941-. Ide Pelle!  

Hatrík, Juraj, 1941-. Pieseň pre malú Rae 

Hatrík, Juraj, 1941-. Pieseň zmúdrenia 

Hatrík, Juraj, 1941-. Stonožka, pesnička detí, ktoré držia spolu 

 

V uvedených príkladoch sú aplikované všetky základné odporúčania a pravidlá 

základných štandardov, ktoré sa využívajú pri spracovaní bibliografických záznamov 

hudobných dokumentov. Sú uvedené všetky špecifické polia a údaje, ktoré sa vyskytujú 

v hudobných dokumentoch, ak sa príslušné údaje týkajú popisovaného dokumentu. 

Prvá verzia príručky bola vydaná v roku 2014 v elektronickej verzii a je k dispozícii 

používateľom na adrese:  

http://www.snk.sk/images/Informacie_pre/Kniznice_a_knihovnikov/Metodika_pre_NB/NB_

Metodika_spracovania_hudobnin_11-2.pdf 

 

Spracovatelia mali možnosť ju využívať a poslať pripomienky a opravy k prvému 

vydaniu a na ich základe boli spracované opravy a doplnky a pripravená druhá verzia 

príručky, ktorú dostanú používatelia k dispozícii v tlačenej podobe a bude vydaná 

v Slovenskej národnej knižnici v roku 2015. Používatelia môžu s ňou pracovať 

pri spracovávaní bibliografických záznamov všetkých typov hudobných dokumentov. 

 

 

http://www.snk.sk/images/Informacie_pre/Kniznice_a_knihovnikov/Metodika_pre_NB/NB_Metodika_spracovania_hudobnin_11-2.pdf
http://www.snk.sk/images/Informacie_pre/Kniznice_a_knihovnikov/Metodika_pre_NB/NB_Metodika_spracovania_hudobnin_11-2.pdf
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MARC 21 [online].  1. vyd.  Martin : Slovenská národná knižnica [cit. 2014-09-20]. 
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http://www.snk.sk/images/Informacie_pre/Kniznice_a_knihovnikov/Metodika_pre_NB/NB_Metodika_spracovania_hudobnin_11-2.pd
http://www.snk.sk/images/Informacie_pre/Kniznice_a_knihovnikov/Metodika_pre_NB/NB_Metodika_spracovania_hudobnin_11-2.pd
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